
 

 

ESMP comemora sucesso de seu aplicativo 

Dispositivo começou a funcionar no final de junho e já conta com mais de 5 mil acessos 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público (CEAF/ESMP) lançou 
seu APLICATIVO para celulares e tablets no mês de junho, com o intuito de dar seguimento à proposta de 
aprimorar sua comunicação com os membros e os servidores da instituição, e já conta com mais de 5 mil 
acessos. 

Fácil de instalar, o app disponibiliza acesso às redes sociais (facebook, twitter e youtube), ao site da Escola, 
ao boletim informativo, aos cursos e eventos com inscrições abertas (presenciais e a distância) e ao menu de 
minicursos disponíveis, além de fornecer outras informações sobre a ESMP. 
 
O aplicativo possibilita alcance muito mais ágil e prático a todas as atividades desenvolvidas pela Escola 
Superior. Com ele, também é possível aumentar a interatividade com o público-alvo e auxiliar com mais 
efetividade a difusão do conhecimento jurídico e aperfeiçoamento funcional.  

Saiba mais 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15206578&id_grupo=2257
http://www.esmp.mpsp.mp.br/
http://www.esmp.mpsp.mp.br/


 

Palavra do Diretor  

 
O diretor da Escola Superior do Ministério Público 
Antonio Carlos da Ponte comenta o sucesso do 
lançamento do aplicativo, do início dos cursos de 
pós-graduação e dos preparativos para o Congresso 
do Júri que ocorre em outubro. Fique por dentro! 

 

Artigo: Violência Doméstica: a Lei Maria da Penha na 

perspectiva do Direito Brasileiro e do Direito 
Internacional Público 
 
A Lei Maria da Penha, que completa dez anos em 7 de 
agosto de 2016, constitui um importante diploma legal 
para a proteção dos direitos humanos das mulheres, 
incluindo o direito a uma vida livre de violência na 
esfera doméstica. 

 
Nos termos desta Lei, entende-se por violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual, 
psicológico, sexual ou patrimonial. 

Leia na íntegra 

* Fabiana Dal'Mas Rocha Paes 
promotora de justiça do MPSP ( GEVID/Santanta), 
mestre em Direitos Humanos e Justiça Social pela 
UNSW, Sydney, Austrália, doutoranda em Direito 
pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. 

 

 
Curso de Especialização em Interesses Difusos e 
Coletivos  

 
A Escola Superior do Ministério Público está promovendo 
o "11º Curso de Especialização em Interesses Difusos e 
Coletivos", Pós-Graduação "lato sensu" na sede da 
Escola. 
 
As aulas começaram no dia 23 de agosto de 2016 e serão 
ministradas às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 
22h40. 

Saiba mais 

 
Curso de Especialização em Direito Penal  

 
A Escola Superior do Ministério Público está 
promovendo o "12º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
DIREITO PENAL", Pós-Graduação "lato sensu" na 
sede da Escola. 
 
As aulas começaram no dia 22 de agosto de 2016 e 
serão ministradas às segundas e quartas-feiras, das 
18h30 às 22h40. 

Saiba mais 

https://www.youtube.com/watch?v=puHrjAk_Jlg
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2594066.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15282032&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15268491&id_grupo=2257
http://www.esmp.sp.gov.br/ESMP_Comunicacao/Boletim2/Imagens/Video_01.html
http://www.esmp.sp.gov.br/ESMP_Comunicacao/Boletim2/Imagens/Video_01.html
http://www.esmp.sp.gov.br/ESMP_Comunicacao/Boletim2/Imagens/Video_01.html


ACONTECEU 

ESMP inaugura seu 21º Núcleo Regional 
 
Evento também inaugurou o auditório do Ministério 
Público "Arnaldo de Carvalho Machado"  

 
A Escola Superior do Ministério Público inaugurou no dia 
8 de junho o 21º Núcleo Regional sediado em São José 
dos Campos. 
 
Na ocasião, o diretor da ESMP Antonio Carlos da Ponte 
deu posse aos coordenadores do núcleo, os promotores 
de justiça Elaine Taborda de Ávila, Fausto Junqueira de 
Paula e Flávio Boechat Albernaz, bem como salientou a 
importância de sua atuação na organização de cursos e 
eventos da Escola na região de São José dos Campos.  

 

 

Saiba mais 

 

ESMP e TCE assinam termo de cooperação 
técnica 

 
Assinatura aconteceu durante o evento "Princípios da 
Administração Pública"  

 
A Escola Superior do Ministério Público e o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCE) assinaram termo 
de cooperação técnica no dia 1° de julho. 

A assinatura aconteceu durante a abertura do 
evento "Princípios da Administração Pública" 
realizado na sede do TCE. O termo tem objetivo de 
promover a cooperação técnica entre as 
instituições buscando consolidar linhas de pesquisa 
e efetivação de eventos conjuntos de interesse 
mútuo.  

Clique aqui para ler o termo de cooperação na 
íntegra 

Na abertura do evento, o Diretor da ESMP Antonio 
Carlos da Ponte ressaltou a relevância do acordo 
com o TCE, frisando "a importância da atuação da 
Escola de Contas Públicas do Estado na realização 
deste termo de cooperação".  

Confira a notícia completa aqui 

 

 

 

 

Seminário sobre a Lei Brasileira de 
Inclusão 

 
Evento lotou auditório da sede da ESMP  

 
A Escola Superior do Ministério Público promoveu, no 
dia 17 de junho, o seminário "O Estatuto da Pessoa com 
Deficiência". 
 
O evento, que lotou o auditório da sede da ESMP, 
contou com a participação de 110 pessoas, entre 
promotores de justiça, servidores e estagiários do 
Ministério Público, além de representantes de ONGs, de 
instituições de apoio a pessoas com deficiência e da 
sociedade em geral. 

 

 

 

Saiba mais 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15164763&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2588840.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2588840.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15261611&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15205469&id_grupo=2257


 

OUTROS EVENTOS 
 

ESMP e Universidade de Lisboa celebram convênio 

Objetivo é intensificar as relações científicas e técnicas entre as instituições 

I Encontro Nacional do Ministério Público de Combate à Corrupção 

Encontro ocorrido dia 26/8 reuniu promotores de todo o país 

Início da especialização em Interesses Difusos e Coletivos 

Primeira aula lotou o auditório da ESMP 

Começa a pós-graduação em Direito Penal 

Aula inaugural foi ministrada por Eduardo Vera-Cruz Pinto 

Escola sedia workshop de gestão 

Reunião foi o primeiro passo para a criação de cursos de gestão para membros e servidores 

São José dos Campos recebeu seminário sobre a Lei Maria da Penha 

Foram debatidos os reflexos da violência doméstica na infância e juventude 

Eleições 2016: seminário ocorreu na ESMP 

Evento foi realizado em parceria com a OAB 

ESMP sediou I Lançamento de Obras Jurídicas 

Sete autores autografaram suas obras na sede da Escola 

Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil 

Grupo foi recebido pelo Diretor do CEAF/ESMP Antonio Carlos da Ponte 

Jundiaí sediou debates sobre 10 anos de Lei Maria da Penha 

Seminário ocorreu na sexta-feira, 24/6 

Debate sobre direito eleitoral ocorreu em São Paulo 

Captação irregular de sufrágio e financiamento de campanhas foram os principais assuntos abordados 

Ex-Diretora Eloisa Arruda profere aula na ESMP 

Procuradora esteve à frente da Escola em 2010 

Livia Koenigstein Zago visita a Escola 

Professora foi recebida pelo diretor Antonio Carlos da Ponte 

 

 

 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15635477&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15625300&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15524352&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15524399&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15468415&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15467781&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15461618&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15443473&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15267925&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15234814&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15223478&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15222781&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15222764&id_grupo=2257


AGENDA 

 

21º Concurso de Estagiários 
do MPSP  

 
Onde: Estado de São Paulo  
Quando: 12 a 28 de setembro)  

 
Você é estudante de Direito? Quer aprender 
as funções de um promotor de justiça? Seja 
estagiário do Ministério Público de São 
Paulo e dê os primeiros passos em sua 
carreira!  
 
Ao todo serão 660 vagas distribuídas por 
todo o Estado de São Paulo. As provas serão 
realizadas no dia 6 de novembro de 2016 
nas cidades onde estão localizadas as Sedes 
Regionais. 
 
O estagiário receberá bolsa mensal de R$ 
750,00 por uma jornada de 20 horas 
semanais. 
 
Confira o Edital 

 

Congresso do Júri  
 
Onde: Águas de Lindoia  
Quando: 20 a 22 de outubro 
 

 
Para debater os temas mais relevantes sobre 
o tribunal do júri e fomentar a produção e o 
debate de teses jurídicas, o Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional/ Escola 
Superior do Ministério Público de São Paulo 
(CEAF/ESMP) e a Unidade Nacional de 
Capacitação do Ministério Público (CNMP), 
com o apoio da Associação Paulista do 
Ministério Público (APMP) e do Centro de 
Apoio criminal da PGJ promoverão o 
Congresso do Júri na cidade de Águas de 
Lindoia/SP, de 20 a 22 de outubro. 
 
Leia a notícia completa 

 

I Seminário de Políticas de 
Públicas de Educação 
Infantil”  

 
Onde: São Paulo  
Quando: 30 de setembro 

 
Com o intuito de incentivar a prioridade da 
primeira infância, especificamente sobre os 
direitos educacionais públicos e a vivência 
em sociedade, o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional/ Escola Superior 
do Ministério Público de São Paulo 
(CEAF/ESMP), em parceria com o Ministério 
Público do Estado de São Paulo – 
Procuradoria-Geral de Justiça, o Centro de 
Apoio Operacional de Direitos Humanos e 
Direitos Sociais – Área de Educação (CAO 
CÍVEL) e o Fórum Municipal de Educação 
Infantil de São Paulo (FEIMESP) promove o I 
Seminário de Políticas Públicas e Educação 
Infantil dia 30 de setembro de 2016, no 
edifício sede do MPSP.  
 
Saiba mais 

 

Novidades na biblioteca 

 
Autor: Sérgio Claro Buonamici  
Editora: JH Mizuno  
Páginas: 286  
 
Diretrizes gerais e instrumentos de política urbana na Lei nº 10.257, de 10-07-
2001 (Estatuto da Cidade) - Gestão democrática da cidade - Plano diretor - 
Estudo de impacto de vizinhança No Estado Brasileiro, a consolidação 
democrática é uma exigência expressa pela Constituição Federal de 1988 que 
inaugurou um modelo de liberdade e de participação. A democracia 
participativa revela-se como alternativa à democracia representativa já um 
tanto desgastada. A presente obra focaliza o meio ambiente urbano como uma 
dimensão na qual o exercício da participação popular se torna indispensável 
para as mudanças necessárias à melhoria da nossa qualidade de vida. Extrai-se 
da cidadania a aptidão das pessoas em se lançarem ao desafio de mudarem a 
paisagem urbana a fim de torna-la mais humana e ecologicamente sadia. 

Destaca a Gestão Democrática da Cidade como diretriz geral de política urbana e os principais instrumentos 
do Estatuto da Cidade que incorporaram o direito de participação na construção de cidades sustentáveis: o 
Plano Diretor e o Estudo de Impacto de Vizinhança. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15703239&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15641969&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15728485&id_grupo=2257


Autores: Airton Grazzioli, José Eduardo Sabo Paes, Marcelo Henrique dos 
Santos e José Antonio de França  
Editora: Educ-Puc 
Páginas: 228 

 
A experiência profissional e acadêmica diferenciada dos autores sobre o 
Terceiro Setor e as Organizações da Sociedade Civil, dentre elas as 
Fundações e as Associações, é retratada em Associações e Fundações, 
propiciando relevante material de pesquisa a todos que vivem o dia a dia 
das entidades que compõem a sociedade civil organizada. Fundamentado 
nas recentes e inovadoras leis a respeito da matéria, o texto debate 
questões fundamentais para o Terceiro Setor, dentre elas a forma de 
criação, de funcionamento, de remuneração da alta administração e 
aspectos contábeis das Organizações. 

 

 

 

Autor: Marcus Vinicius Rios Gonçalves  
Editora: Saraiva 
Páginas: 936 

 
Esta 7ª edição do Direito processual civil esquematizado é a primeira 
edição inteiramente revista à luz do novo Código de Processo Civil, 
editado em 2016. Está organizada de acordo com a disposição do novo 
CPC. A posição de alguns capítulos teve de ser alterada em relação às 
anteriores. Por exemplo, o livro que trata dos procedimentos especiais 
deixou de ser o último, e passou a figurar logo depois do livro relativo ao 
procedimento comum. Já os processos nos tribunais e os recursos foram 
colocados no último livro, visto que a nova legislação trata deles em 
último lugar. Ao final de cada livro, foi acrescentado um questionário 
com perguntas formuladas em concurso.  

 

 Redes sociais 
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