
 
 

EDITAL SECOR Nº 15/2020 

“SEMINÁRIO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL – 
MÓDULO 1” 

  
A Comissão de Aperfeiçoamento de Membros – CAM e Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Corporativo – Secor promoverão a ação educacional “Seminário 
Acordo de Não Persecução Cível – Módulo 1” destinado a membros e servidores 
desta instituição, e ao público externo. A capacitação será realizada nos dias 23, 
24 e 25 de março de 2021, das 10h às 12h, na modalidade telepresencial, com 
carga horária de 6 horas, por meio de transmissão via Youtube. 
  
  
OBJETIVO 

  
O objetivo da ação educacional é capacitar membros e servidores para que 
possam identificar a trajetória das soluções autocompositivas à disposição do 
Ministério Público, distinguir o acordo de não persecução cível de outros 
institutos como a colaboração premiada, TAC etc, demonstrando o passo a passo 
do acordo de não persecução cível e reconhecer a psicologia da negociação, 
apresentando as habilidades para a obtenção da solução consensual de conflitos, 
especialmente do acordo de não persecução cível. 
 

  
  
UNIDADE PROPONENTE DA CAPACITAÇÃO 

  
1ª Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível – Especializada em 
Patrimônio Público e Social 
 
 
PROGRAMAÇÃO 

  

Dia 23 de março de 2021 (terça-feira) 

10h00 – Abertura  

• Fabiana Costa – Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT  

• Maria Rosynete Oliveira Lima – Procuradora de Justiça MPDFT e coordenadora 



da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível – 

Especializada em Patrimônio Público e Social 

10h15 – Palestra “A evolução das formas de resolução consensual dos conflitos e sua 

repercussão no atuar ministerial” 

• Luciano Luz Badini Martins – Promotor de Justiça MPMG 

• Maria Rosynete Oliveira Lima - Procuradora de Justiça MPDFT 

11h15 – Mediadora - Lenna Luciana Nunes Daher – Promotora de Justiça MPDFT 

11h30 – Perguntas 

12h00 – Encerramento 

 

Dia 24 de março de 2021 (quarta-feira) 

10h00 – Abertura: Membro da 1ª CCRCível 

• Antonio Marcos Dezan – Procurador de Justiça MPDFT 

10h15 – Palestra “Consenso em matéria de improbidade administrativa como 

instrumento para efetividade da atuação do Ministério Público” 

• José Carlos Fernandes Júnior – Promotor de Justiça MPMG 

10h45 – Palestra “Aspectos práticos do ANPC: cabimento, celebração e 

acompanhamento” 

• Eduardo Gazzinelli Veloso – Promotor de Justiça MPDFT 

11h15 – Mediadora – Hiza Maria Silva Carpina – Promotora de Justiça MPDFT 

11h30 – Perguntas 

12h00 – Encerramento 

 

Dia 25 de março de 2021 (quinta-feira) 

10h00 – Abertura: Membro da 1ª CCRCível 

• Laura Semeraro Rito – Procuradora de Justiça MPDFT 

10h15 – Palestra “Habilidades negociais – quais são e como aplicá-las no ANPC” 

• Sergio Bruno Cabral Fernandes – Promotor de Justiça MPDFT 

11h10 – Mediador – Bernardo Barbosa Matos – Promotor de Justiça MPDFT 

11h25 – Perguntas 

11h55 – Encerramento 

 



 

VAGAS 

  

O seminário tem vagas ilimitadas e será transmitido pelo YouTube. 
  
 
INSCRIÇÕES E ACESSOS 

  
As inscrições podem ser feitas na página EaD do MPDFT. As pessoas interessadas 
em emitir certificado devem registrar a participação. 
 
Público Interno: Clique aqui. 
Público externo: Clique aqui. 
 

Segue o link de acesso ao seminário:  

 

Youtube SECOR  

 

 

GRIFO DOS SERVIDORES 

  

A participação no evento enquadra-se como afastamento parcial, ou seja, o 

tempo destinado para a participação no evento contará para jornada de trabalho. 

Dessa forma, o servidor deverá conciliar as horas dedicadas à capacitação com as 

suas atividades laborais. 

 

Caberá exclusivamente ao servidor acordar com a sua chefia a adequação da sua 

jornada diária para a participação no evento. 

 

As horas dedicadas fora da jornada oficial de trabalho não darão direito a 

compensação de horas, acúmulo de banco de horas, horas extras ou qualquer tipo 

de compensação financeira. 
  
  
RESTRIÇÕES 

  
Ressalte-se que, conforme a Resolução CSMPDFT nº 225/2016 e a Portaria PGR 
nº 198/2011, não poderão participar da capacitação os/as membros/as e 
servidores/as em afastamento para gozo de férias ou licenças, exceto licença 
para capacitação e férias. 
  
  

https://intranet.mpdft.mp.br/ead
https://www.mpdft.mp.br/ead
http://www.youtube.com/secormpdft
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/arquivos/pdf/Secor/Legislacao/Resoluo__225_CAM.pdf
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/arquivos/pdf/Secor/Portarias/Portaria_PGR_n_198_-_15.04.2011.pdf
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/arquivos/pdf/Secor/Portarias/Portaria_PGR_n_198_-_15.04.2011.pdf


ATENDIMENTO ESPECIAL 

  
As pessoas participantes do curso que necessitarem de atendimento especial para 
a realização da capacitação deverão indicar, por meio do e-
mail treinamento@mpdft.mp.br, os recursos necessários para o referido 
atendimento. 
  
  
CERTIFICAÇÃO 

  
O certificado será emitido pela Secretaria de Educação e Desenvolvimento 
Corporativo para membros e servidores e demais pessoas inscritas que 
cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária da capacitação. 
  
  
RESUMO 

  
Ação educacional: Seminário Acordo de Não Persecução Cível – Módulo 1 

Modalidade: Telepresencial 
Data: 23, 24 e 25 de março de 2021 

Horário: das 10h às 12h 

Carga horária: 6 horas 

Local: Transmissão pelo YouTube 

  
  

Para demais informações, esta Secretaria está à disposição no e-
mail treinamento@mpdft.mp.br ou nos telefones 3343-6455/9161 

 
 

Comissão de Aperfeiçoamento de Membros 

Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo 
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