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Matéria destaque 

ESMP promove Concurso de Estagiários do MPSP 

Certame teve recorde de inscrições com 5730 candidatos em todo Estado 

 

5730 candidatos prestaram a prova do 21º Concurso de Credenciamento de Estagiários do 
Ministério Público do Estado de São Paulo em 13 cidades no dia 6 de novembro; foi o concurso 

mais concorrido dos últimos cinco anos. 

 Ao todo são 660 vagas distribuídas por todo o Estado. O resultado final foi divulgado no dia 12 de 

dezembro com 2152 candidatos aprovados. 

 Os 1856 candidatos da capital e da região metropolitana realizaram o exame na FAAP (Fundação 

Armando Álvares Penteado). A prova teve duração de duas horas com questões de Português; 
Princípios e Funções Constitucionais do MP; Código Penal; Código Civil; Teoria Geral do Processo e 
Lei Orgânica Estadual do MP. 

 Os estagiários receberão bolsa mensal de R$ 750,00 por uma jornada de 20 horas semanais. 

 

 

http://esmp.mpsp.mp.br/


Palavra do Diretor 

 
 
Antonio Carlos da Ponte, diretor da Escola Superior do 
Ministério Público, fala sobre o primeiro ano de seu mandato 

à frente da ESMP e comenta o sucesso dos dois Congressos 
realizados no segundo semestre. Você pode assistir ao 
vídeo no youtube ou na intranet! 

 

 

 

Aconteceu 

 

Simpósio de Execução Criminal na 
sede da ESMP 

Evento deliberou e votou teses institucionais 

 O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional/Escola Superior do Ministério Público 
de São Paulo (CEAF/ESMP) promoveu no dia 19 
de agosto o Simpósio de Execução Criminal. 

 A abertura oficial foi feita pelo Diretor do CEAF/ESMP Antonio Carlos da Ponte e pelo Procurador-

Geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio. A palestra de abertura sobre “A Política de Execução 

Penal e o papel do Conselho Nacional do Ministério Público” foi proferida por Antônio Pereira 
Duarte, Conselheiro Nacional do CNMP. Saiba mais 

 Clique aqui para conhecer a Carta de São Paulo. 

  

 Seminário debateu políticas públicas de 

educação infantil  

Evento reuniu especialistas, representantes do 
Sistema de Justiça e a sociedade civil no MPSP  

 O “I Seminário de Políticas Públicas de Educação 

Infantil” aconteceu no dia 30 de setembro, na sede 
do Ministério Público do Estado de São Paulo.  

O evento reuniu especialistas da área de educação, membros, funcionários e estagiários do MPSP, 

profissionais da rede de educação infantil, pesquisadores, representantes do Sistema de Justiça, 
conselheiros tutelares e movimentos da sociedade civil. 

Na abertura do evento, procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, disse aos educadores que 
participaram do evento que poderiam contar com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 

“Vamos fazer a nossa parte”, declarou o PGJ, enfatizando que um país melhor depende de uma 
educação cada vez mais forte. 

 Saiba mais 

https://www.youtube.com/watch?v=BFtI4Pvp5Js
http://www.esmp.sp.gov.br/ESMP_Boletim/Videos/Dr_da_Ponte_03.html
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15769769&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/%21PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2596100.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15889346&id_grupo=2257
https://www.youtube.com/watch?v=BFtI4Pvp5Js


  

Congresso do Júri em Águas de Lindoia  

Evento foi marcado pela presença de membros dos 
Ministérios Públicos de 9 Estados  

 A cidade de Águas de Lindoia sediou, entre os dias 

20 e 22 de outubro, o Congresso do Júri, realizado 

pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional/Escola Superior do Ministério Público de 
São Paulo (CEAF/ESMP) e pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), com o apoio da Associação Paulista do Ministério Público (APMP) e do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (CAOCriminal).   

O evento contou com a presença de cerca de 100 promotores e procuradores dos Ministérios 
Públicos estaduais de São Paulo, Santa Catarina, Acre, Rio Grande do Sul, Maranhão, Distrito 

Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Mato Grosso. 

 Veja como foi 

 Congresso de Direito Ambiental e 

Habitação e Urbanismo  

Evento aconteceu de 24 a 27 de novembro em Águas 
de São Pedro  

 O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e 

o Ministério Público promoveram o 20° Congresso de 
Meio Ambiente e 14° Congresso de Habitação e 

Urbanismo do MPSP. 

 O tema do evento este ano foi “Direito Ambiental e Urbanístico e a Garantia Fundamental à 

Saúde e à Moradia”, que ocorreu de 24 a 27 de novembro no município de Águas de São Pedro, 
interior de São Paulo. Saiba mais 

 Veja como foi o encerramento do Congresso. 

Simpósio de Gestão  

Proposta foi de discutir modelos de administração de 
Promotorias de Justiça 

 O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional/Escola Superior do Ministério Público de 

São Paulo (CEAF/ESMP) promoveu nos dias 2 e 16 
de dezembro o Simpósio de Gestão. 

 O evento foi criado para discutir modelos de administração de Promotorias de Justiça, bem como 

para fomentar a implementação de novos procedimentos de gestão, principalmente no que diz 
respeito à atividade-meio da instituição. 

Estiveram presentes cerca de 50 pessoas, entre promotores de justiça, analistas e oficiais de 

promotoria. 

 No primeiro dia de Simpósio foram proferidas duas palestras: "Padronização, fluxo de processos e 

procedimentos", com Arnaldo Vasconcelos Júnior, diretor executivo de Projetos e Consultor; e 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=16060828&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=16199216&id_grupo=2257%20
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=16207103&id_grupo=2257


"Comunicação: instrumentos para a comunicação em equipe e para a imagem institucional", com 
Fernando Taralli, presidente da VML Brasil e responsável pelas últimas propagandas institucionais 

do Ministério Público de São Paulo. 

 No segundo e último dia do evento, as palestras foram: "Estrutura organizacional e gestão de 

patrimônio", proferida por Mayra Jacchieri, especialista em Gestão Pública e professora assistente 
da Escola de Governo; e "Gestão de pessoas, de carreira e alocação de competências", com 
Ricardo Abel Tavares, economista e master coach trainer em Neurolinguística.  

 

Outros eventos 

 Criado o 22º Núcleo Regional da ESMP na cidade de Dracena 

Objetivo é dar continuidade à política de descentralização do CEAF 

ESMP promoveu seminário sobre violência contra mulheres 

Evento lotou auditório da APMP em dia de debates e reflexões 

Posse na Unidade Nacional de Capacitação do MP 

Diretor da ESMP participou da solenidade em Brasília 

Professor da Universidade de Salerno visita a Escola 

Gaspare Dalia foi recebido pelo diretor do CEAF/ESMP 

Litoral recebeu seminário sobre Direito Sustentável 

Evento debateu temas como licenciamento ambiental e recursos hídricos 

Bauru recebeu evento sobre Biodireito 

Minicurso abordou assuntos como a lei de Biossegurança e células-tronco 

Procurador-Geral de Justiça ministra aula na pós 

Gianpaolo Poggio Smanio falou sobre tutela penal de interesses difusos 

  

Agenda 

 A ESMP oferecerá diversos cursos em EAD (ensino a distância – Plataforma Moodle) no primeiro 

semestre de 2017. Programe-se! 

Criminalidade Organizada - 17ª edição 

Professor: Arthur Pinto de Lemos Júnior 

Ementa: No curso Criminalidade Organizada, discutem-se as questões teóricas, no âmbito penal e 
processual penal, sobre o tema da criminalidade organizada; analisam-se, sob a perspectiva da 

criminologia, as características das organizações criminosas, inclusive comparando-as com outros 
fenômenos como as máfias; debatem-se os principais meios de provas para o enfrentamento das 

organizações criminosas, com base na doutrina e na jurisprudência. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15660776&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15686257&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15791684&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15967733&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=15873702&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=16073423&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=16136360&id_grupo=2257


  

Justiça Terapêutica – 6ª edição 

Professor: Mário Sérgio Sobrinho 

Ementa: O curso tem por finalidade discutir, analisar e debater o papel da Justiça Terapêutica (e 
daqueles que com ela trabalham) no encaminhamento de casos judiciais nos quais o infrator faça 

uso abusivo de álcool e outras drogas. 

 

Inquérito Civil: teoria e prática – 12ª edição 

Professor: Marcelo Sciorilli 

Ementa: Exame dos principais aspectos que permeiam o inquérito civil, desde a sua instauração 

até a sua conclusão, de modo que, ao final, o seu conteúdo possa fornecer subsídios ao membro 
do Ministério Público para um juízo seguro sobre eventual afronta aos interesses metaindividuais 
cuja guarda lhe foi confiada. 

 

 Gestão da Qualidade – 9ª edição 

Professor: Marcelo Cabeda 

Ementa: Estudo de aspectos da gestão da qualidade que contribuem para uma melhor 
organização de departamentos e para um desempenho funcional mais eficiente. 

 

 

Novidades na biblioteca 

 

Autores: Marcelo Figueiredo, Luiz Guilherme Conci, Konstantin 
Gerber 
Editora: Lumen Juris 

Páginas: 336 

 
Esta coletânea reúne análises sobre o chamado Diálogo entre Cortes, 
que se refere ao modo como usam, os tribunais nacionais e 
internacionais, da referência a decisões de outros tribunais 

estrangeiros e internacionais. Pretende-se, em perspectiva crítica, 
sinalizar os desafios para juízes em utilizar o expediente da referência 
mútua de suas decisões como elemento a legitimá-las, com especial 

referência aos sistemas global e regionais de proteção de direitos 
humanos.  

  

  



  

  

Autores: Adriano Andrade de Souza, Cleber Masson, Landolfo 

Andrade de Souza  
Editora: Método 
Páginas: 880 

 
Este livro tem como objeto tanto o direito material coletivo 

(interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos) como o 
direito processual coletivo. Nos assuntos controversos são 
expostas as diversas posições da doutrina e jurisprudência, com 

destaque para as orientações do STJ e do STF, quando existentes. 
Para facilitar a compreensão da matéria, especialmente nos temas 
mais complexos, foram citados inúmeros exemplos de casos 

práticos, sem prejuízo dos gráficos e esquemas elaborados para 
facilitar a visualização do conteúdo exposto. Ao final de cada 
capítulo, são apresentadas questões objetivas de diversos 

concursos públicos. 

  

 
Autora: Ana Lúcia Menezes Vieira 

Editora: Gazeta Jurídica 
Páginas: 310 

 
Este trabalho dedica-se a examinar a confidencialidade da fonte de 
informação jornalística como limite à prova penal no contexto da 

sociedade contemporânea da comunicação midiática.  

A tese proposta é que o sigilo da fonte de informação jornalística, 
regra de direito e garantia fundamental prevista no art. 5º XIV da 
Constituição Federal brasileira, é um limite à prova no processo 

penal. 

  

  

 Autor: Marcelo Figueiredo (org.) 

Editora: Lumen Juris 
Páginas: 229 

No presente volume consta o registro da contribuição dos integrantes 

da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas – ABCD 
no XII Congresso Ibero-americano de Direito Constitucional, 
promovido pelo Instituto Ibero-americano de Direito Constitucional 

(IIDC), realizado na cidade de Bogotá (Colômbia) em setembro de 
2015. O Congresso teve como eixo temático “O desenho institucional 

do Estado Democrático” e contou com a participação de renomados 
constitucionalistas de todo o mundo. 
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