
 

 
 

 

 
EDITAL Nº 01/2018 - ESMP 

 

Curso ORGANIZAÇÃO CRIMINAL MAFIOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO 

Palermo – 18 a 22 de junho de 2018 

 

O Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público em exercício faz saber aos 

membros do Ministério Público do Estado do Ceará que estão abertas as inscrições 

para o curso “ORGANIZAÇÃO CRIMINAL MAFIOSA E LAVAGEM DE 

DINHEIRO”, a ser realizado em Palermo, Itália, de 18 a 22 de junho de 2018. 

 

I – DAS ENTIDADES REALIZADORAS DO EVENTO 

 

Art. 1º. O evento será promovido pela Escola Superior do Ministério Público – 

Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria 

com a Associação dos Juízes Federais da 1ª Região e a Universitá Degli Studi di 

Palermo. 
 

II - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Art. 2º.  A ESMP tem reservadas 20 (vinte) vagas para participação de membros do 

Ministério Público do Estado do Ceará no evento, as quais serão preenchidas por 

ordem de classificação decorrente da análise dos currículos dos interessados, de acordo 

com os seguintes critérios de pontuação: 

I – 20 (vinte) pontos para o exercício atual de jurisdição criminal; 

II – 10 (dez) pontos para doutorado ou mestrado em matéria penal ou processual penal; 

III – 10 (dez) pontos para atual exercício de magistério em matéria penal ou processual 

penal; 

IV – 10 (dez) pontos para autoria de livro em matéria penal ou processual penal, até 

um total de 20 (vinte) pontos; 



 

 
 

 

V - 05 (cinco) pontos para participação coletiva em livro de temática penal ou 

processual penal, desde que o artigo publicado verse sobre o tema correspondente, até 

um total de 20 (vinte) pontos; 

VI - 05 (cinco) pontos para artigo em periódicos de temática penal ou processual 

penal, até um total de 20 (vinte) pontos; 

VII – 03 (três) pontos por mestrado ou doutorado em quaisquer áreas; 

VIII – 03 (três) pontos por livros publicados em quaisquer áreas, até um total de 06 

(seis); 

IX – 01 (um) ponto por artigo publicado em qualquer área, até um total de 05(cinco); 

X – 03 (três) pontos por exercício de jurisdição criminal durante 1 (um) ano 

ininterrupto, até um total de 05 (cinco). 

 

Art. 3º. As inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro de 2018, devendo o 

interessado enviar mensagem eletrônica para o endereço esmp@mpce.mp.br, 

manifestando interesse em participar do processo seletivo e encaminhar os  

documentos referidos no artigo anterior. 

 

Art. 4º.  A Comissão Avaliadora dos currículos será formada pelos professores Enéas 

Romero de Vasconcelos e Francisco Tarcísio Rocha Gomes Júnior. 

 

Art. 5º.   No dia 2 de Março de 2018, será divulgada a relação dos membros do 

Ministério Público do Estado do Ceará selecionados e também dos suplentes em sua 

respectiva ordem. 
 

Art. 6º. Caberá ao membro do Ministério Público do Estado do Ceará selecionado 

ingressar, até o dia 9 de março de 2018, com pedido de concessão de diárias e de ajuda 

de custo à Procuradoria-Geral de Justiça, bem assim com pedido de autorização para 

afastamento temporário das funções ao Conselho Superior do Ministério Público, 

obedecidas as disposições do Provimento 020/2016 e do Provimento 029/2016, 



 

 
 

 

respectivamente. 

Art. 7º.  O membro do Ministério Público do Estado do Ceará selecionado deverá 

confirmar sua participação até o dia 24 de abril de 2018. Havendo desistências, serão 

convocados os suplentes, de acordo com a ordem de classificação, os quais, até o dia 

30 de abril, deverão adotar as providências do artigo antecedente. 

 

Art. 8º.  As vagas de responsabilidade da ESMP-PGJ/CE porventura não preenchidas 

até o prazo mencionado no artigo anterior serão oferecidas a outras instituições 

Universitá Degli Studi di Palermo. 

 

III – DAS DESPESAS 

 

Art. 9º. A Procuradoria-Geral de Justiça, em vista das disponibilidades orçamentárias e 

financeiras, concederá 3 (três) diárias e ajuda de custo, nos valores estabelecidos pelo 

Art. 10, Inc. I, e pelo Art. 35 do Provimento 020/2016. 

 

Art. 10. Caberá aos membros do Ministério Público do Estado do Ceará participantes 

pagar as inscrições junto à Universitá Degli Studi di Palermo e os serviços de tradução 

consecutiva Italiano/Português, quando necessários, bem como custear as despesas 

próprias com transporte aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação. 

 

IV – PROGRAMAÇÃO 

 

Art. 11.  As aulas ocorreram na Faculdade de Direito Universidade de Palermo das 

09:00 às 13:00, de segunda-feira a sexta-feira, em sessões de 4 (quatro) horas/aula de 

exposições, divididas em duas partes abordando aspectos dos seguintes temas:  

 

 

 



 

 
 

 

Dia 18.06.2018 

IL CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MAFIOSI:  

I. I profili strutturali 

Dia 19.06.2018 

IL CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MAFIOSI:  

II. Il riciclaggio dei proventi illeciti 

Dia 20.06.2018 

IL CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MAFIOSI: III. Le 

altre manifestazioni illeciti 

Dia 21.06.2018 

IL CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MAFIOSI:  

IV. L'ablazione dei proventi illeciti 

Dia 22.06.2018 

IL CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MAFIOSI:  

IV. gli strumenti investigativi, processuali e penitenziari 

 

Art. 12. Os workshops serão realizados no turno vespertino nas seguintes instituições:  

I. Fundação Antimáfia Giovanni Falcone 

II. Departamento de Polícia de Combate à Máfia 

III. Banco da Itália e Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro 

IV. Corte de Palermo 

                 

 Fortaleza, 26 de janeiro de 2018. 

 

 
 

ENÉAS ROMERO DE VASCONCELOS 
Diretor-Geral da ESMP em exercício 


