CURSO ON-LINE - CRIPTOECONOMIA: CONTEXTO, CONCEITOS E APLICAÇÕES
(para membros do MPSP)
21 e 28 de outubro, 04, 11 e 18 de novembro de 2021
(quintas-feiras), das 19h às 21h
(Transmissão pela plataforma Microsoft -Teams – Modo reunião)
Justificativa: O avanço das ferramentas tecnológicas nos últimos anos representa enorme
desafio enfrentado por todas as áreas do conhecimento. Ao atingir aspectos econômicos e
financeiros, além de assuntos estratégicos de empresas e órgãos públicos, tornou-se
indispensável o desenvolvimento de sistema que ofereça maior e mais confiável garantia aos
usuários, assim como cresceu a necessidade de melhor compreensão desse novo sistema aos
operadores do Direito, adequando-se os institutos jurídicos à nova realidade.
A criptoeconomia, nascida neste admirável mundo novo, precisa ser estudada e conhecida
também pelo Ministério Público, representando este curso, resultado de parceria estabelecida
entre o MPSP, a ESMP e a Blockchain Academy, especial oportunidade aos membros da
Instituição.

Professores:
ISAC COSTA – Instrutor da Blockchain Academy. Professor nos cursos de pós-graduação
em Direito do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) SP. Doutorando em
Direito Econômico e Financeiro (USP), mestre em Direito dos Negócios (FGV) e bacharel
em Direito (USP). Engenheiro de Computação (ITA). Ex-analista de Mercado de Capitais
(CVM). Consultor em Regulação Financeira. Autor do livro “High Frequency Trading em
Câmera Lenta: Compreender para Regular” e coordenador da obra “CryptoLaw:
Inovação, Direito e Desenvolvimento”.
FÁBIO LACERDA CARNEIRO – Consultor - Instrutor da Blockchain Academy Economista e
servidor do Banco Central do Brasil (BCB) desde 1994. Ao longo de sua carreira no BCB,
atuou nas áreas de Supervisão e Resolução Bancária, Monitoramento do Sistema
Financeiro, Regulação e Autorizações, em diferentes funções. É Mestre em Finanças pela
EAESP/FGV, Especialista em Economia do Setor Bancário pela FEA/USP e mais
recentemente Fellow no Weatherhead Center for International Affairs, da Universidade de
Harvard (USA).
Curso: O curso será dividido em cinco aulas on-line, transmitidas ao vivo pela primeira
escola focada em Blockchain e Criptoeconomia do Brasil, exibindo conteúdos
específicos para os Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo que desejam
ou que já atuam com processos e sistemas aplicados em Blockchain e que buscam
potencializar sua atuação neste tema.
Plano de aulas/Temas abordados:
DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 – INSTRUTOR: FABIO LACERDA
AULA 1: Bitcoin e sua Criação
▪ Movimento Cypherpunk
▪ Contexto da Criação do Bitcoin
▪ O Bitcoin como Dinheiro
▪ Definição de altcoins
▪ O movimento de ICOs de 2017
▪ StableCoins
▪ CBDC's

DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 – INSTRUTOR: ISAC COSTA
AULA 2: Blockchain e suas Aplicações
▪ O que é blockchain?
▪ Componentes da Rede
▪ Ethereum e outras plataformas
▪ Modelos de negócios mais comuns em blockchain
▪ Exchanges
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 – INSTRUTOR: ISAC COSTA
AULA 3: Ativos Digitais
▪ Token x Criptomoedas
▪ Tokenização
▪ Conceitos e características:

a.
b.
c.
d.
e.

Utility Tokens
Security Tokens
Non-Security Tokens
Stable Coins
NFTs

▪ Exemplos Internacionais
DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 – INSTRUTOR: FABIO LACERDA
AULA 4: Segurança
▪ Caso Silk Road
▪ Esquemas durante o boom dos ICO's
▪ Prevenção à Fraude
▪ Prevenção à Lavagem de Dinheiro
▪ Prevenção de Financiamento ao Terrorismo
DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 – INSTRUTOR FABIO LACERDA
AULA 5: Papel do Estado
▪ Contexto global
▪ Descentralização e Características da Rede
▪ Impossibilidade da interferência estatal direta
▪ O mercado em volta do Blockchain
▪ Exchanges
▪ Custódias
▪ Governança da infraestrutura
▪ Riscos sistêmicos da tecnologia
▪ Contexto Regulatório Internacional
▪ Cenário Brasileiro
Metodologia: Em cada aula haverá exposição oral dos temas apresentados. Será
reservado um tempo para questionamentos e debate entre os alunos com intervenções.
As aulas não serão gravadas. Ao final do curso, será disponibilizado um material
complementar com referências bibliográficas, resumo dos conteúdos e links para leitura.

Público-alvo: Membros ativos Ministério Público do Estado de São Paulo.
Inscrições e informações: Curso gratuito com vagas limitadas. A inscrição pode ser feita
pelo preenchimento de formulário on-line, disponível na página do CEAF/ESMP
(www.esmp.mpsp.mp.br), até às 17h do dia 20/10/2021 ou até o esgotamento das vagas.
Oferta de vagas: 30 para membros ativos do MPSP. A lista de inscritos estará disponível no
site da ESMP. Haverá lista de espera conforme ordem cronológica de inscrição.
As aulas serão transmitidas ao vivo pela plataforma Microsoft-Teams, o link de acesso à
transmissão e as instruções serão enviados para o e-mail informado na inscrição.
A bibliografia e o material de apoio ficarão disponíveis no portal do aluno.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a inscrição
prévia no curso, participar das aulas em tempo real, registrar presença e frequentar no
mínimo 75% do curso. O link de registro de presença será encaminhado para o e-mail de
cadastro na véspera de cada aula. O certificado estará disponível a partir de 25/11/2021
no portal do aluno (esmp.overseebrasil.com.br).

Realização:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior
do Ministério Público de São Paulo
Blockchain Academy

