
 

 

 

Começa o curso de extensão sobre o Novo CPC 

Diretor da ESMP fez abertura da aula inaugural ministrada pelo 

professor Antonio Carlos Marcato 

A ESMP deu início ao Curso de Extensão Universitária “Aspectos essenciais do 

Novo Código de Processo Civil” no dia 23 de maio na sede da Escola. 

  

Durante o período de inscrições, foram preenchidas as 120 vagas entre 

procuradores e promotores de justiça, funcionários do Ministério Público, 

estagiários, advogados, estudantes e demais interessados. O curso é composto por 

dez aulas presenciais que ocorrerão de 23 de maio a 22 de junho. 

Saiba mais 
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  Palavra do Diretor 

O diretor da Escola Superior do 

Ministério Público Antonio Carlos da 

Ponte comenta sobre as principais 

novidades da Gestão.Clique aqui  

Para assistir na intranet clique aqui. n 

 

 

  

 

Visando a difusão do conhecimento e 

aprimoramento da instituição, a 

ESMP divulga seu projeto de gestão e 

linhas de pesquisa.  

Projeto de Gestão e Linhas de 

Pesquisa 

Artigo: A Lei Brasileira de Inclusão – novo 

paradigma 

 

A Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146/2015 é a 

coroação, a regulamentação dos princípios e direitos 

trazidos pela Convenção dos Direitos da Pessoa com     

Deficiência e que faz parte da Constituição Federal do Brasil por força do Decreto 

6949/2009. 

A definição de deficiência constante do artigo 2º da lei 

é a reafirmação de que não se pode mais usar o 

modelo médico para definir a deficiência e sim o 

modelo psicossocial. 

*Sandra Lucia Garcia Massud, Assessora do CAO de Direitos Humanos, promotora de justiça de 

Bertioga, Mairinque, Poá, Osasco e Capital, Bacharel em Direito pela PUC/SP. 
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Memória Institucional 

O procurador de justiça aposentado e 

professor emérito da Escola Hugo 

Nigro Mazzilli fala sobre sua história 

com a ESMP. 

Clique aqui para assistir ao vídeo na intranet do MP  

Aconteceu 

Reunião dos coordenadores dos Núcleos Regionais 

Projeto de Diretoria é descentralizar 

as atividades da ESMP 

 

Ocorreu no dia 20 de maio, a primeira 

reunião com os coordenadores dos 

Núcleos Regionais da ESMP. 

 

O objetivo foi debater os projetos 

da Escola, sua estrutura, seus cursos 

já agendados e quais as linhas de pesquisa que farão parte desta gestão. 

 

Palestra sobre colaboração premiada 

reúne 150 participantes 

Procuradores da República Diogo de Mattos e 

Roberson Pozzobon foram os expositores 

A ESMP, em parceria com a APMP, promoveu a 

palestra “Técnicas e estratégias para a colaboração premiada” em 16/05. 
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O evento contou com a participação de membros do MP e do Judiciário, sendo ao 

todo (entre presentes e via webcast) mais de 150 participantes. 

 

Nova Congregação da ESMP 

realiza primeira reunião 

Foram abordados temas como núcleos 

regionais, mestrado e transmissão online 

 

A ESMP promoveu a primeira reunião com 

os novos integrantes da Congregação da 

Escola no dia 8 de abril com a presença de 30 integrantes. 

 

Os principais assuntos debatidos foram os núcleos regionais, inauguração do 20° 

Núcleo Regional da Barra Funda (com a palestra do Ministro do STF Gilmar 

Mendes), transmissão online, Mestrado Profissionalizante e Revista Jurídica. 

 

Outros eventos 

Palestra do Ministro do STF Gilmar Mendes lota auditório com mais de 200 pessoas 

Evento inédito que marcou a inauguração do Núcleo da ESMP na Barra Funda 

 

Conselheiro do CNMP visita a Escola Superior 

Marcelo Ferra de Carvalho conheceu a equipe de coordenadores dos núcleos da 

ESMP 

 

Diretor da Escola do MP participa de evento no TCE 

Antonio Carlos da Ponte realizou palestra sobre Direito Penal Eleitoral 

 

ESMP sedia reunião do GNCOC 

Evento reuniu Promotores e Procuradores de Justiça e também Analistas de 

Promotorias 

 

Escola Paulista de Contas visita Escola Superior do MP 
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Durante encontro, foram debatidos assuntos institucionais 

 

Conselho Nacional do Ministério Público visita Escola 

Conselheiro Esdras Dantas de Souza foi recebido pelo Diretor da ESMP 

 

Agenda 

Minicurso Direito de Família e o novo Código de Processo Civil 

- 16 de junho (19h/ 22h30) 

- Sorocaba 

O 4º Núcleo Regional do CEAF/ESMP – Sorocaba vai promover o minicurso “Direito 
de Família e o novo Código de Processo Civil” no dia 16 de junho, das 19h às 
22h30, na cidade de Sorocaba. 
  
O evento é gratuito e destinado aos membros, servidores e estagiários do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. 

Saiba mais 

Seminário sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

- 17 de junho (9h/17h30) 

- São Paulo 
 
Você sabia que contas, boletos, recibos e extratos deverão ser acessíveis a 
pessoas com deficiência? 
Essa novidade e outras alterações entraram em vigor  com a Lei Brasileira de 
Inclusão. 
  
Nesse contexto, ocorrerá o seminário “O Estatuto da Pessoa com Deficiência” em 
17/6, das 9h às 17h30.  

Saiba mais 
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Minicurso Atuação do MP de acordo com o Novo CPC 

- 20 de junho (19h/22h)  

- 21 de junho (9h/12h30) 

- Bauru 
 
Você sabia que o Novo Código de Processo Civil provocou mudanças no sistema 
recursal?  
Por isso, o 10º Núcleo Regional do CEAF/ESMP (Bauru) promoverá o minicurso 
“Atuação do Ministério Público de acordo com o Novo CPC” nos dias 20 e 21 de 
junho, em Bauru. 

Saiba mais 

  

  

Minicurso instrumentos e ferramentas da neurolinguística 

- 23 de junho (19h/22h) 

- 24 de junho (9h/12h30) 

- Santos 
 
O 6º Núcleo Regional do CEAF/ESMP – Baixada Santista promoverá o minicurso 
“Em busca da verdade real – instrumentos e ferramentas da neurolinguística”. 
 
As aulas ocorrerão em Santos nos dias 23 de junho, das 19h às 22h, e 24 de junho, 
das 9h às 12h30, e são destinadas a membros, servidores e estagiários do 
Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Saiba mais 

Seminário dez anos de Lei Maria da Penha 

- 24 de junho (9h/13h) 

- Jundiaí 

Apesar das conquistas obtidas nos últimos 10 anos de Lei Maria da Penha, ainda 

são muitos os obstáculos para o enfrentamento da violência contra a mulher. 

http://escolasuperiordoministriopblico.createsend1.com/t/d-l-thkdtyk-l-v/
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Por isso, a ESMP promove o seminário “10 anos da Lei Maria da Penha: 
dificuldades, avanços e estratégias de enfrentamento”, que ocorrerá no dia 24 de 
junho, das 9h às 13h, no Auditório do Fórum de Jundiaí. 
 
O evento é gratuito e destinado aos membros, servidores e estagiários do MPSP e 
profissionais que integram na Rede de Enfrentamento da Violência Doméstica 
contra a Mulher. 

Inscreva-se 

Saiba mais 

Eleições 2016: Temas de Direito Eleitoral 

 - 23 de junho (8h30/12h) 

 - São Paulo 
 
A ESMP promoverá o evento “Tema de Direito Eleitoral” no dia 23 de junho, das 
8h30 às 12h. 
 
Destinado aos membros e servidores do Ministério Público, em especial àqueles 
que atuam na área eleitoral, será realizado no auditório da Associação Paulista do 
Ministério Público, e, simultaneamente, por transmissão via internet. 
 
As palestras tratarão dos seguintes assuntos: captação irregular de sufrágio, 
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha e financiamento de 
campanhas eleitorais. 

Inscreva-se 

Saiba mais 

 

A Escola Superior do Ministério Público 

está oferecendo diversos minicursos. 

Fique por dentro e aproveite. 

 A tutela do patrimônio público e social: 

aspectos práticos; 

 Fraude em licitações; 
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 Investigação criminal a cargo do Ministério Público; 

 Tribunal do Júri; 

 Tutela coletiva: aspectos práticos; 

 Feminicídio e violência de gênero; 

 Atuação do Ministério Público de acordo com o Novo CPC; 

 Direito urbanístico – Teoria e Prática; 

 A atuação do MP junto às Organizações na Sociedade Civil – Fundações e 

Associações; 

 Em busca da Verdade Real – Instrumentos e ferramentas da Neurolinguística; 

 Direito de família e o Novo Código de Processo Civil; 

 Direito Sanitário – Teoria e Prática. 

 

Novidades da Biblioteca 

 

Eleições Municipais 2016 

Autores: Marino Pazzaglini Filho e Maria Fernanda 

Pessatti de Toledo 

Editora: Atlas Páginas: 200 

A obra examina a legislação eleitoral vigente, inclusive 

as inovações introduzidas pela Lei n 13.165/2015, 

Minirreforma Eleitoral, mostrando, de forma prática, com 

exemplos e jurisprudência atualizada do TSE, as 

normas e os procedimentos aplicáveis às eleições de 

2016.  

Estuda, de forma didática e atualizada, as condições de elegibilidade; as causas de 

inelegibilidade; a escolha e o registro de candidatos a Prefeito, a Vice e a Vereador; 

a impugnação ao pedido de registro; a propaganda eleitoral em geral, permitida e 

proibida; a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, na imprensa escrita e na 

Internet; a propaganda eleitoral gratuita e os debates no rádio e na televisão. 

 



 

Novo Código de Processo Civil 

anotado  

Autor: Cassio Scarpinella Bueno Editora: Saraiva   

Páginas: 1014 

Imprescindível compreender e assimilar quais foram 

as mudanças, o que permaneceu igual e o que 

existe de novo com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).  

O autor, Cassio Scarpinella Bueno, renomado 

docente e processualista civil, apresenta estudo 

conciso, objetivo e didático, que não só fornece subsídios para entendimentos sobre 

o novo Código, como também promove reflexões e críticas a ele. 

 

Direito penal de empresa & criminalidade 

econômica organiza da 

Autor: Victor Augusto Estevam Valente 

 Editora: Juruá   Páginas: 355 

O direito penal empresarial desponta como uma 

necessidade jurídica da contemporaneidade. Sob o 

vértice da criminalidade econômica organizada e da 

Lei 12.850/13 (Nova Lei de Organização Criminosa). 

A obra avalia a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica no contexto da criminalidade de empresa e 

pondera sobre a responsabilidade criminal das pessoas físicas na criminalidade 

corporativa. 
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