


Os membros contam com os seguintes beneficios: 

Integram a rede g loba l de membros do Ministério Público; 

A esso Ir r strito ao site da IAP; 

• 	 Bo leti m trimestral com os rela tó ri os das at ividad es da IAP. bem 
com ma enal de In eresse dos me oras do MP; 

Acesso à Globa l Prosecuto rs E-Crime etwork - GPE N, que é 
ma rede global de comba te ao crime cibernético, com mate

ria l de rei amen o e con atos de colegas ao redor do undo; 

Partic ipação nas conferências anuais e regio ais da IAP; 


A::esso ao Progra a de Bolsas da IAP; 


Acesso ao Programa de In ercãmbio de Promotores e Proc 'ra 

dores; 


Acesso a todas as publicações da IAP; 


Oportun idade de publi ca r e distribUIr t abalhos doutn ànos 

por meio da IAP; 


Taxas de Inscrição com dlsconto piJ ra alguns eventos e confer

ênCias Internacionais . 


Visão : 

A IAP é uma comunidade in ernaclonal de ('lembros dos Minis érlos 
Pú licos comprometida com a é IC e a prob idade na co du ta profls
siona!, tendo por obje IVOS o respei to à lei, à jus iça, à ImparCialidade 
e aos OIreitos huma os, promovendo ainda a cooperação In ernacio
nal pa o combate ao r me. 

A missão da IAP é to rnar-se a autoridade mundial para os embros 
do Ministéno Públ ico e sua ativ idade de persecução cr iminal e as
suntos a ela relat iVOS, para operar como uma orga nização d renome 
e refe rência mundial . 

Objetivos da IAP: 

1. Incentivar a efetiva , Justa, imparcial e efi caz persecução penal 
às condu as cr iml osas ; 



2. 	 Promover o respeito e garantir a observância dos direitos 
humanos reconhecidos na Declaracão Universal dos Direitos 
Humanos, proc amada pela Assembléia Geral das Nações Uni
das em 10 de dezembro de 1948; 

3. 	 Promover altos padrões de atuação e pr incípios na admin istra
ção da Justiça mm· al,inclulndo proced imentos para eVita r ou 
enfrentar o erro jUdicia l, no apoio do primado da lei; 

4 . 	 Promover e reforçar esses padrões e pnncípios gera lmente 
recon eCldos no âmbito internacional como necessários à 
adequada e independende persecução penal; 

5. 	 Dar assistênCia internacional aos membros do Ministério PÚ
blico na luta contra o crime organ izado e outros cr imes graves 

promovendo, para tan to, a cooperação internacional para a 
colheita de provas; o rastreamento, apreensão e confisco de 
produtos dos crimes graves; e a persecução penal de fugitivos, 

buscando a celeridade e a eficiência nessa cooperação 
internacional; 

6. 	 Promover medidas de combate à corrupção na administração 
pública; 



7. Promover os Interesses profissionais dos membros do M inis 
tério Público, reforçando o reconhecim ento de seu papel na 
realização da Justiça; 

8. Promover as boas relações entre membros do Ministério 
Público e outros órgáos de persecuçáo penal, faci litando 
o intercãmbio e difusão de informações, conhec imentos e 

experiências, bem como incentivando o uso de tecnologias de 

informação; 


9. 	 Promover o estudo de direito comparado, em matéria de 

Direito penal e processual penal , para assistir promotores e pro

curadores engajados em prOjetos de reformas Jurídicas; 


10. Cooperar com organizações jurídicas internacionais no desen

volvimento dos objetos acima citados. 


Publicações da IAP: 

A: 	 Padrões de Responsabilidade Profissional e Declaração dos Di 

reitos e Deveres Fundamentais dos Membros do Ministério 

Público; 


B: 	 IAP Melhores Prá ticas: 

1: Recomendações para o Combate à Pedofil ia pela Internet; 

2: Diretrizes para a Ef icaz Persecução Penal de Crimes 

contra as Crianças e Adolescentes; 


3 Recomendações para o Combate à Corrupçáo na Ad

ministração Púb lica; 


4 : Cooperação Jurídica Internacional; 

5: Tra tamento das vít imas; 

C: Manual de Direitos Humanos da IAP, atualizado em 2009; 


O História da IAP; 


E 	 Padrões para o M inistério Público: uma Análise do Ministério 

Púb lico do Reino Unido; 


\ 
F: Padrões de Proteção e Se gurança dos Membros do Ministério 

Públ ico. 



AIAP 

A IAP - International Assoclation of Prosecutors - foi criada em 1995 
como uma organ ização não governamenta l e sem fins políti cos. 

O rápido Incremento da uimin !idade transnaClonal criou a de
manda por ma rede de cooperação entre os membros do Ministério 
Público. 

A IAP em status de consultora Junto ao Conselho Econômico e Soc ial 
das Nações Unidas e também tra ba lha em conjun to com várias or
ganizações regionais e internacionai s, como a OSCE, OC DE, INPROL, 
Conselho da Europa, AIB, UNODC, P UD, AIAM P - Associação Ibero
americana de Ministérios Públicos, Eurojust, dentre outras. 

O Comitê Executivo da IAP é o órgão de gerência e administração da 
AssoCIação, sendo integrado por representantes de todas as regiões 
do mundo. 

A Associação elege um presidente e seis Vice-Presidentes e também 
um Secretário-Geral, esse último, membro ex officio do Comitê 
Executivo. 

A Assembléia-Geral dos membros é o órgão soberano da Associação. 

O Comitê Execut ivo indica o Consel ' leiro-Geral, que é o responsável 
pelo programa de t rabalho da Associação, bem como outro membro 
ex offlC io do Comitê Executivo. 

Para maiores Informações sobre as atividades da Assoc iação, contate 
a Conselheira-Geral elizabeth.nowe@cps.gsi.gov.uk . 

Como se tornar um membro? 

A Associação Corporativa da IAP é aberta aos Mi nis térios Públicos, 
às Associações dos Ministérios Públicos e às Orga nizações de Preven
ção ao Crime. 

A Associação Individual é aberta a membros ativos e aposentados \ 
do MInistér io Público. Para maiores ;nformações ou para se Inscrever 
como embro, acesse o site www. iap-assoc lat ion.org ou contate a 
Secreta ri a da IAP sg@iap-association.org/ Fone +31 703630-345. 



INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF PROSECUTORS 


