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Palavra do Diretor

O

diretor da Escola Superior do
Ministério Público, fala sobre as
atividades do primeiro quadrimestre
de 2017 destacando o lançamento
das novas campanhas da ESMP: “A
Universidade vai à Escola” e “Abrace a
Biblioteca da Escola”. Fala também sobre os 30
anos que a ESMP vai comemorar em outubro
de 2017 com uma semana especial repleta de atividades.
Clique aqui para
ver no Youtube

Clique aqui para
ver na intranet

Projeto A Universidade vai à Escola
Projeto busca aproximar a ESMP dos alunos que cursam Direito nas
Universidades do Estado de São Paulo

C

omo parte das comemorações dos 30 anos de sua criação, a Escola
Superior abre suas portas para as universidades do Estado com o projeto
“A Universidade vai à Escola”.

O projeto busca aproximar a ESMP dos alunos que cursam Direito nas
Universidades do Estado de São Paulo, a partir de visitas que permitam o
aprendizado sobre o seu funcionamento, o papel do Centro de Estudos na formação
e aperfeiçoamento dos membros, servidores e estagiários do Ministério Público,
bem como a respeito dos cursos e eventos.
Saiba mais
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Campanha Abrace a Biblioteca da Escola
Projeto pretende chamar atenção para a importância de um acervo cada vez
mais completo

N

o fim de fevereiro, a Escola Superior lançou a campanha “Abrace a
Biblioteca da Escola”, com o objetivo de ampliar seu acervo e dar

maior suporte aos estudos, pesquisas e demais
consultas dos usuários da Biblioteca Hermínio
Alberto
Marques
Porto,
que
recebe,
diariamente, alunos dos cursos de pósgraduação promovidos pela ESMP, além de
membros e servidores do Ministério Público.
A campanha pretende chamar atenção para a
importância de um acervo cada vez mais
completo,
com
obras
clássicas
e
contemporâneas sobre os mais variados temas do Direito.
Saiba mais

Escola Superior - 30 anos

E

m 2017, a Escola Superior completa 30 anos de sua criação. Para
celebrar seu aniversário, serão desenvolvidas diversas atividades e
eventos
ao longo do ano.
Para marcar o
ano de aniversário,
foi elaborado um
selo comemorativo
dos 30 anos da
ESMP que ilustra o
site, as redes sociais, os e-mails e todas as demais comunicações promovidas pela
Escola. A data de aniversário da ESMP é 5 de outubro, razão pela qual na semana de
2 a 6 do referido mês serão promovidas diversas palestras e atividades na sede da
ESMP, que serão definidas e agendadas oportunamente.
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Aconteceu
Escola debate enfrentamento ao crime organizado
Simpósio realizou três encontros nos meses de fevereiro, março e abril

“O

MP precisa fazer com que não só sua voz seja ouvida, mas principalmente
fazer com que a sociedade tome
conhecimento do seu real papel e
como podemos contribuir para o combate
ao crime organizado”, ressaltou Antonio
Carlos da Ponte durante a abertura do
“Simpósio de Investigação e Enfrentamento
à Criminalidade Organizada”. O primeiro
encontro aconteceu em fevereiro, na sede da APMP. O tema da palestra foi
“Discussão e Propostas de enfrentamento à criminalidade organizada que atua no
sistema
carcerário”
ministrada
pelo
procurador de justiça Pedro de Jesus Juliotti.
Já os encontros de março e abril ocorreram
na sede da Escola Superior. Em março, a
palestra foi sobre o tema “A Política
Institucional de Investigação e Inteligência no
Combate à Criminalidade Organizada” que
ficou a cargo do procurador de justiça e vicepresidente da APMP Márcio Sérgio Christino.
No último encontro, ocorrido em abril, o
tema foi “Colaboração premiada” e a
exposição foi feita pelo procurador de justiça
Pedro
Henrique
Demercian.
No
encerramento do Simpósio, o promotor de
justiça e assessor da ESMP Alexandre Rocha
Almeida de Moraes destacou que o evento é
“estratégico para a Escola e para o
Ministério Público porque os encontros
promovidos têm o objetivo de debater um
novo modelo de investigação criminal”.
Clique nos links e saiba mais: I Encontro II Encontro III Encontro
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Obras clássicas do Direito chegam à Escola
O Tribunal de Justiça de São Paulo fez doação de 205 livros

F

oram recebidas 205 obras clássicas do
Direito, sobre temas variados, em fevereiro.
A contribuição foi feita pela Biblioteca
„Desembargador Marcos Nogueira Garcez‟,
pertencente ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
As obras doadas tratam de temas de direito penal,
civil e do consumidor, crimes cibernéticos,
direitos dos animais, crimes contra a economia popular, entre outros. São livros
nacionais e estrangeiros, estes nos idiomas espanhol e francês. Saiba mais.

Publicada a Carta de Águas de Lindoia
Documento contém as 25 teses institucionais aprovadas no Congresso do Júri

O

Congresso do Júri, realizado em
outubro de 2016, em Águas de Lindoia,
deliberou e votou teses. A Carta de
Águas de Lindoia foi publicada em
janeiro. Foram aprovadas 25 teses, divididas em 4
tópicos: Direito Material, Investigação Criminal,
Sumário da culpa e atuação em plenário e
Organizacional e Estrutural. Saiba mais

Nova diretoria da APMP visita a Escola

M

embros da nova diretoria da APMP estiveram na sede da Escola em
janeiro. Foi a primeira visita da atual
gestão à ESMP. O diretor Antonio
Carlos da Ponte, com os assessores Alexandre
Rocha Almeida de Moraes, Ieda Casseb
Casagrande Bignardi, Romeu Galiano Zanelli
Júnior e Silvia Chakian de Toledo Santos
receberam o presidente da APMP José Oswaldo
Molineiro, o 1º tesoureiro Renato Kim Barbosa, o responsável pelo Departamento
de Segurança Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas e o suplente do Conselho Fiscal
Paulo Juricic.
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Projeto “A Universidade vai à Escola” recebe PUC/SP
Estudantes foram recebidos pelo diretor e por assessores da ESMP

O

projeto “A Universidade vai à Escola” recebeu alunos do curso de Direito
da Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP) em 24 de março.

O diretor da ESMP, Antonio
Carlos da Ponte, juntamente com os
assessores Fernando Reverendo Vidal
Akaoui e Romeu Galiano Zanelli Júnior
apresentaram aos estudantes as atividades
da Escola, os projetos em andamento e a
função por ela desempenhada na formação
e no aperfeiçoamento de membros,
servidores e estagiários do Ministério
Público, além do público em geral.
Saiba mais

Projeto “A Universidade vai à Escola” recebe Mackenzie
Encontro ocorreu na tarde do dia 27 de abril

“A

Universidade vai à Escola” recebeu na tarde da quinta-feira alunos do
curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Os estudantes foram recebidos pelo
diretor do CEAF/ESMP Antonio Carlos da
Ponte e pelos promotores de justiça
assessores Silvia Chakian de Toledo Santos
e Romeu Galiano Zanelli Júnior.

Na abertura do encontro, Antonio Carlos
da Ponte explicou aos alunos sobre a forma
de ingresso na carreira do Ministério
Público e observou: “o estudo é a única
coisa que não irão subtrair de vocês; o poder, nós perdemos com o decorrer do
tempo, a influência também, agora o estudo ninguém subtrai da gente (...) o maior
ato de revolução pode ser traduzido por intermédio do conhecimento”.
Saiba mais
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Diretor da ESMP visita ex-Secretário Estadual de Saúde
O diretor da Escola Antonio Carlos da
Ponte, visitou, em 4 de abril, o ex-Secretário
Estadual de Saúde Giovanni Guido Cerri. O
encontro teve como objetivo tratar de
assuntos vinculados à atuação do MP na área
da saúde pública. Também participou da
reunião o promotor de justiça Reynaldo
Mapelli Júnior. Saiba mais

ESMP sedia encontro nacional (crimes de prefeitos)
O “II Encontro Nacional do Ministério Público
para a Tutela Penal da Administração Municipal:
Crimes Praticados por Prefeitos” ocorreu em abril
na ESMP. Participaram do encontro membros do
MP de 19 estados: Acre, Amapá, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Sergipe e São Paulo. Saiba mais

Novos Núcleos Regionais
São José do Rio Pardo recebeu minicurso sobre o novo CPC
São José do Rio Pardo sediou o minicurso “Atuação
do MP de Acordo com o Novo CPC” em abril. As aulas
foram proferidas pelo promotor Marcos Stefani. Na
ocasião, o diretor da Escola Antonio Carlos da Ponte
inaugurou o 23º Núcleo Regional – São José do Rio
Pardo. Saiba mais

Minicurso sobre Colaboração Premiada em Dracena
O minicurso “Colaboração Premiada” ocorreu na
cidade de Dracena em abril. As aulas foram proferidas
pelo procurador de Justiça Pedro Henrique Demercian.
Na ocasião, o diretor da Escola Antonio Carlos da Ponte
oficializou a criação do 22º Núcleo Regional. Saiba mais

7

Boletim Informativo | Escola Superior do MPSP

Homenagem
Maria Silvia Reale Ferrari: uma singela
homenagem da Escola Superior do MP
Promotora de justiça foi assessora da Escola de 2011 a 2013 com relevante
atuação dedicada ao MP e à sociedade

A

promotora de justiça Maria Silvia Garcia de Alcaraz Reale Ferrari
ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo em dezembro de
1996. Iniciou suas atividades em Itaquaquecetuba.

Com 20 anos da carreira no MP, atuou como
promotora substituta em mais de 20 cidades como
Suzano, Cotia, Piracicaba, Campinas, Limeira,
Guarujá, Ubatuba, Praia Grande, Porto Ferreira, entre
outras. Como titular na capital, teve destaque na
promotoria criminal e no I Tribunal do Júri.
Ultimamente, atuava na Câmara Especial de
procuradores de justiça.
Sua designação como assessora da Escola Superior veio em fevereiro de 2011,
se estendendo até maio de 2013. Nesse período, sua atuação foi de extrema
importância na organização de eventos com especial destaque no concurso de
estagiários e no curso de adaptação dos promotores substitutos.
Na Escola Superior, Maria Silvia Reale também promoveu debates sobre o
tema das eleições em todas as regiões do Estado. Grande parte desses encontros,
realizados em 2012, tinha como principal objetivo discutir a chamada “Lei da Ficha
Limpa” e sua aplicabilidade. A promotora também participou da comissão que
promoveu o 1° Congresso Criminal do MPSP em 2011.
Na carreira acadêmica, era mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo e também professora de Direito Penal.
Maria Silvia Garcia de Alcaraz Reale Ferrari deixa um legado de trabalho,
dedicação e compromisso com a atuação no Ministério Público. Nascida no dia 11 de
julho de 1971, faleceu no dia 31 de março de 2017, aos 45 anos. Sua alegria, força e
compromisso com a sociedade, certamente, são boas lembranças aos que tiveram a
grata oportunidade de conhecê-la. Esse é um singelo testemunho aos familiares da
mulher e promotora que deixará saudades.
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Outros Eventos
Presidente Prudente recebe palestra sobre audiências de custódia
O 2º Núcleo Regional da Escola Superior do
Ministério Público realizou no dia 8 de março, a
palestra “Aspectos Práticos da Audiência de
Custódia” na cidade de Presidente Prudente. A
exposição ficou a cargo de Fabiana Sabaine,
promotora de justiça da Capital designada para as
audiências de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda. Saiba mais
Palestra sobre o combate à impunidade
ocorreu em Piracicaba
Ocorreu em Piracicaba na última quarta-feira, 15
de março, a palestra “Princípio da Proibição da
Proteção Deficiente: espaço de luta no combate à
impunidade". A exposição ficou a cargo do
Procurador de Justiça Edilson Mougenot Bonfim. Saiba mais
Leme recebeu palestra sobre violência doméstica
O seminário "Estratégias de Enfrentamento à
Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher e o Trabalho em Rede" ocorreu no
município de Leme em 24 de março. O evento
contou com 55 participantes entre membros,
servidores e estagiários do MP, além de
profissionais que integram a Rede de
Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher da região. Saiba mais
Escola recebe visita de autoridades
estaduais para debater inclusão
A ESMP recebeu a visita de Bárbara Lisboa
Travassos, delegada de Polícia e especialista em
segurança pública e direitos humanos, e Luiz
Carlos Lopes, secretário adjunto da Secretaria
de Direitos da Pessoa com Deficiência em 24 de
março. Saiba mais
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Agenda

Minicurso: Colaboração
Premiada

Concursos Públicos e a Probidade
na Administração Pública
Araraquara

Local: Universidade de Araraquara
Data: 19 de maio, às 9h

Informações: Saiba mais

Taubaté

Local: Auditório Irmandade de Misericórdia
Data: 18 e 19 de maio
Hora: dia 18, das 19h às 22h e dia 19,
das 9h às12h30
Informações: Saiba mais

Crimes Cibenéticos e
Ferramentas de Investigação Digital

Atuação do Ministério Público
de Acordo com o Novo CPC

São Paulo
Local: Barra Funda
Data: 11 de maio
Horário: das 9h30 às 12h30
Informações: Saiba mais

Araçatuba
Local: Auditório Regional da APMP
Data: 29 e 30 de maio
Horário: 29, das 19h às 22h; 30, 9h às 12h

Informações: Saiba mais

II CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA DO MPSP
Judicialização da saúde e organização das políticas públicas
São Paulo
Local: Faculdade de Medicina da USP
Data: 22 e 23 de junho
Informações: Saiba mais
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Novidades na Biblioteca
Autor: Hugo Nigro Mazzilli
Editora: Saraiva
Páginas: 1008
Este livro nasceu com a Lei da Ação Civil Pública
(Lei n. 7.347/85), e vem sendo ampliado e
aprimorado a cada ano, num trabalho incessante de
acompanhamento das alterações legislativas,
jurisprudenciais e doutrinárias.
Obra clássica em matéria de tutela coletiva
analisa as questões processuais atinentes à ação civil
pública e à ação coletiva para proteção do meio
ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural,
das pessoas com deficiência, das crianças,
adolescentes e jovens, dos idosos, das mulheres, das pessoas discriminadas, dos
contribuintes e de todos os demais interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos.
Esta edição vem inteiramente atualizada em face do novo Código de Processo
Civil de 2015, que instituiu profundas alterações no sistema (como o incidente de
resolução de demandas repetitivas, a suspensão de processos individuais, o papel
obrigatório dos precedentes, a tutela de urgência e de evidência etc.).

Autor: Oswaldo Peregrina
Editora: Saraiva
Páginas: 168
A obra enfatiza os aspectos de Direito Material Cível,
apresentando doutrinas, decisões judiciais pertinentes
e outros textos legais que abordam, direta ou
indiretamente, as garantias ao idoso, inclusive, em
eventuais projetos de lei que tramitam pelo Congresso.
O autor tem como paradigma de análise, cada artigo
presente no Estatuto do Idoso, para desenvolvimento
metodológico.

11

Boletim Informativo | Escola Superior do MPSP

Coordenadores: Flávia Piva Almeida Leite, Lauro
Luiz Gomes Ribeiro, Waldir Macieira da Costa Filho
Editora: Saraiva
Páginas: 486
Esta obra pioneiramente comenta a Lei Brasileira
da Inclusão – LBI (Lei n. 13.146/2015) também
conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que recentemente entrou em vigor e representa um
importante instrumental de defesa de direito e
preservação da dignidade dessas pessoas.
Dentro de uma análise plural, juristas e
profissionais de outras áreas, mas estudiosos e
dedicados ao tema, transitam tanto pelo referido Estatuto, como pela Convenção da
ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (primeiro documento
internacional de direitos humanos incorporado em nosso ordenamento com status
de emenda constitucional e inspirador da LBI), além da Constituição Federal e
demais legislações pertinentes.

Autor: Everton Luiz Zanella
Editora: Juruá
Páginas: 290
O livro parte do estudo do fenômeno da
criminalidade
organizada
e,
sobretudo,
da
necessidade de seu enfrentamento por parte do
Estado com o fito de preservar os direitos
fundamentais atingidos pelos crimes.
Na sequência, aborda-se a função do Processo
Penal, o qual, sendo uma das vias da referida
proteção estatal, deve buscar a máxima aproximação
da verdade a partir de meios de prova hábeis à
reconstrução dos fatos em juízo, sem, de outro lado,
desrespeitar as garantias constitucionais dos acusados. Para que a infiltração seja
concretamente aplicada, propõe-se, na obra, uma sistemática completa que envolve
seleção, treinamento e formação de policiais, sob coordenação da autoridade
policial e controle permanente do Ministério Público.
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