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O diretor da Escola Superior do Ministério
Público Antonio Carlos da Ponte foi reconduzido ao
cargo por mais um biênio (2018/2019).
Os integrantes do Conselho Curador se reuniram
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equipe. Saiba mais
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Palavra do Diretor
O diretor da ESMP destacou o recorde
nos inscritos para o concurso de estagiários
com mais 5700 candidatos. Também falou
sobre os congressos do Patrimônio Público,
Meio Ambiente e de Habitação e
Urbanismo, ressaltando a colaboração na
Unidade Nacional de Capacitação do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Por fim, Antonio Carlos da Ponte comentou a sua recondução e de sua equipe de
assessores. Ele destacou ainda que a Escola “não pertence aos promotores e
procuradores de Justiça, mas pertence à sociedade paulista” Para ele, a ESMP deve
dar voz às teses institucionais por meio de discussões propositivas sempre vinculadas
ao interesse público. Confira a entrevista na íntegra!
Clique aqui para ver o vídeo
na intranet

Clique aqui para ver o vídeo
na internet

Concurso de Estagiários
Concurso de estagiários ocorre em todo o Estado
Mais de 5700 pessoas se inscreveram para o certame
A prova do 22º Concurso de
Estagiários do Ministério Público do
Estado de São Paulo ocorreu em 22 de
outubro, em todas as cidades sedes das
Regionais do MPSP.
Foi um novo recorde de inscrições
com mais de 5700 candidatos para o
certame, que oferece 1020 vagas de
estagiários de graduação na área de
Direito, distribuídas por todo o Estado. Saiba mais.
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Projeto ‘Escola para Todos’
ESMP desenvolve projeto de inclusão social e combate à
intolerância
Em comemoração aos 30 anos da ESMP, o projeto “Escola para Todos”
promoveu capacitação, seminário e campanha contra a intolerância
O projeto “Escola para Todos” foi
desenvolvido
pela
ESMP
como
cumprimento de seu papel institucional
e em comemoração aos 30 anos que a
ESMP completou em outubro. O
lançamento do projeto foi marcado por
dois eventos que buscaram fomentar
uma capacitação constante.
Os objetivos são promover uma
cultura de inclusão social e de
enfrentamento à intolerância no
ambiente da ESMP e em todos os
eventos realizados, informar e capacitar
membros, funcionários, estagiários e a sociedade civil. Saiba mais

ESMP promove capacitação interna

E

Evento marcou o lançamento do projeto “Escola para Todos”

m maio, a ESMP realizou
capacitação
de
seus
membros e servidores,
com foco na inclusão social de pessoas
com deficiência.
“É muito importante o papel da
ESMP, como centro de excelência,
engajar o Ministério Público. A Escola
deve funcionar como elemento
catalisador das práticas de inclusão social”, alertou Antonio Carlos da Ponte, diretor
da ESMP. Saiba mais
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Escola debate direitos dos refugiados e migrantes
Seminário contou com apresentação de coral de crianças refugiadas

“R

efugiados e Migrantes: princípio da não discriminação e igualdade
dos povos” foi o tema do seminário promovido pela ESMP e pela
PUC/SP, que ocorreu em 9 de junho. O evento foi marcado pela
emoção durante a apresentação do coral de crianças refugiadas, regido pelo maestro
João Carlos Martins. Saiba mais

Escola debateu sexualidade da pessoa com deficiência
Evento aproximou MP e os profissionais da saúde com objetivo de
conscientizar sobre a garantia de direitos
A ESMP e o Centro de Apoio
Operacional de Tutela Coletiva
CAO Cível - Área de Direitos
Humanos
promoveram
o
evento “Sexualidade da Pessoa
com Deficiência”, em 25 de
agosto.
Na abertura do evento, a
promotora de justiça assessora do CAO Cível Sandra Lucia Garcia Massud destacou
que "a ideia do evento foi incentivar a conscientização acerca da sexualidade da
pessoa com deficiência, bem como os demais direitos decorrentes como reprodução,
afetividade, casamento, entre outros”. Saiba mais
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Congressos
Congresso de Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo
Palestra de abertura foi feita pelo jornalista Gilberto Dimenstein
O auditório da Escola Superior
do Ministério Público lotou para a
abertura do 21º Congresso de Meio
Ambiente e 15º Congresso de
Habitação e Urbanismo do MPSP,
no dia 30 de novembro.
Compareceram promotores e
procuradores de justiça do MPSP e
promotores
de
justiça
dos
Ministérios Públicos de Mato
Grosso do Sul e Minas Gerais, além
de juízes de Direito, assistentes técnicos, analistas técnicos e analistas jurídicos do
MPSP. Saiba mais

IV Congresso do Patrimônio Público e Social do MPSP
Evento contou com palestra de abertura do Ministro do STF
Alexandre de Moraes
O IV Congresso do Patrimônio
Público e Social do Ministério Público
do Estado de São Paulo aconteceu de 23
a 25 de novembro. Nesta edição, o
evento teve como tema os 25 anos da
Lei de Improbidade Administrativa, o
combate à corrupção na atualidade e o
papel do Ministério Público.
A abertura ocorreu na sede do MPSP
e dela participaram cerca de 90
pessoas, entre procuradores e promotores de justiça de São Paulo e de outros
Estados. Saiba mais
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ESMP promove II Congresso de Saúde Pública do MPSP
Abertura do evento contou com a palestra do professor de medicina
Giovanni Guido Cerri
A abertura do “II Congresso de Saúde
Pública do Ministério Público de São
Paulo – Judicialização da saúde e
organização das políticas públicas”
ocorreu em 22 de agosto, no Instituto de
Radiologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (InRad).
O Diretor da ESMP lembrou os
números alarmantes dos processos
relacionados ao direito à saúde. “Num
país com cerca de 200 milhões de habitantes, o número de processos de
judicialização da saúde tem passado de um milhão. Podemos entender que as
políticas públicas de atendimento na área da saúde se mostram distantes das
necessidades da população”. Saiba mais

III Congresso Criminal do MPSP ocorreu em Águas de Lindoia
Evento contou com a palestra do desembargador Walter Maierovitch
A solenidade de abertura do III
Congresso Criminal do Ministério
Público do Estado de São Paulo
ocorreu em 31 de agosto, na cidade de
Águas
de
Lindoia.
Estiveram
presentes procuradores e promotores
de justiça dos Estados de São Paulo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.
Em sua fala inaugural, o diretor da
ESMP Antonio Carlos da Ponte salientou que as teses do Ministério Público devem
ser construídas a partir da base e que “é o promotor de justiça, na sua labuta diária,
nos seus enfrentamentos, que tem condições não só de nortear a ação da instituição,
mas sobretudo de mostrar os caminhos que devem ser seguidos. ” Saiba mais
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Aconteceu
Debate sobre as mulheres no Ministério Público
A condição da mulher promotora e procuradora de justiça no Ministério
Público foi tema do seminário “Mulheres no Ministério Público”, realizado pela
ESMP e pela APMP em 18 de agosto. Saiba mais

ESMP promove debate sobre segurança institucional
A ESMP, em conjunto com a Assessoria de Segurança Institucional do MPSP,
promoveu um simpósio sobre segurança
institucional no dia 29/6. Diversos
especialistas trataram de temas como
segurança orgânica, de dados, da
informação, pessoal e material e também
contrainformação.
O evento debateu a resolução do
Conselho Nacional do Ministério Público
que instituiu a Política de Segurança
Institucional do MP e o Sistema Nacional de
Segurança Institucional do MP. Saiba mais
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Diretoria da APMP visita Escola Superior do MPSP
A Diretoria da APMP visitou a
Escola Superior em 21/6. O encontro
abordou
temas
de
interesse
institucional. O diretor da ESMP
Antonio Carlos da Ponte recebeu o
presidente da APMP José Oswaldo
Molineiro e a diretora de relações
públicas
Paula
Castanheira
Lamenza. Saiba mais

Seminário “Futuro da Investigação Criminal”
A ESMP realizou o seminário “O
Futuro da Investigação Criminal” em
14/6.
Inteligência
artificial
e
neurociência foram alguns dos temas
abordados no evento que contou com a
presença de procuradores e promotores
de justiça, servidores e estagiários do
MPSP, além de advogados, jornalistas,
estudantes e demais integrantes da sociedade civil. Saiba mais

ESMP debate crimes cibernéticos na Barra Funda
O “I Encontro Crimes Cibernéticos e
Ferramentas de Investigação Digital”
ocorreu em 11/5, no Complexo Judiciário
‘Ministro Mário Guimarães’ (Fórum
Criminal da Barra Funda).
O evento marcou a inauguração do
Laboratório de Direito Penal e Processual
Penal, que vai promover debates com foco
no desenvolvimento de teses ministeriais. O auditório teve lotação máxima, reunindo
procuradores e promotores de justiça, funcionários e estagiários do Ministério
Público. Saiba mais
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ESMP debate projeto de gestão no Ministério Público
A ESMP realizou reunião de trabalho com a
Subprocuradoria-Geral
de
Justiça
de
Planejamento Institucional para apresentar,
discutir e planejar a implantação do “Projeto de
Gestão de Promotoria” em 23/5. Esse projeto
tem o objetivo de conscientizar e capacitar
membros e servidores sobre noções básicas de
planejamento, gestão de projetos e de pessoas,
comunicação e liderança. Saiba mais

Evento sobre Justiça Terapêutica lota auditório da OAB Santana
O seminário “15 Anos de Justiça Terapêutica: o trabalho continua”, promovido
pela ESMP, ocorreu em 9/5, no
auditório da OAB Santana.
Cerca
de
90
pessoas
participaram do evento, entre
promotores de justiça e
servidores do MPSP, juízes de
direito, psicólogos, assistentes
sociais
e
membros
das
instituições que compõem a rede de assistência às pessoas atendidas pelo projeto da
Justiça Terapêutica. Saiba mais

Desembargador do TJ profere palestra
em Prudente
Tema foi a atuação do Ministério Público e o Novo CPC

A ESMP promoveu em 24/10 a palestra “A
Atuação do Ministério Público e o Novo Código de
Processo Civil”, na cidade de Presidente Prudente.
A palestra foi ministrada por Sérgio Seiji
Shimura, desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e professor livre-docente pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP). Saiba mais
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Outros Eventos
Professor da Boston College Law
School visita a ESMP
A ESMP recebeu a visita do professor da
Boston College Law School, David Olson,
em 11/5. Olson conheceu as instalações da
ESMP com o objetivo de estabelecer um
primeiro contato para a celebração de
convênio entre as instituições. Saiba mais
Encontro sobre Violência Doméstica
contra a Mulher
O seminário “Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher – uma pauta necessária à
efetivação de Direitos Humanos” ocorreu dia 20/7
em Ubatuba. Estiveram presentes cerca de 190
pessoas entre membros, servidores e estagiários,
profissionais de saúde, segurança pública e a
sociedade civil. Saiba mais
Bauru recebeu minicurso sobre
projetos sociais e atuação em rede
O minicurso "Projetos Sociais e Atuação
em Rede" ocorreu dia 27/6, em Bauru. O
promotor Enilson Komono abordou o
trabalho voluntário no Brasil. Saiba mais

ESMP debate descriminalização das drogas

Seminário “Descriminalização das drogas:
problema ou solução?” ocorreu no dia 12/5, na
sede da ESMP. Na abertura do encontro, o diretor
da Escola Antonio Carlos da Ponte ressaltou a
importância do debate, tratando-se de um tema
atual e relevante para sociedade. Saiba mais
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Agenda

14º Curso de Especialização em Direito Penal
Aulas terão início em 19 de março de 2018
A Escola Superior do Ministério Público de São Paulo promoverá o 14º Curso de
Especialização em Direito Penal, Pós-Graduação lato sensu, a partir do 1º semestre
de 2018, na sede da Escola (São Paulo).

O curso tem por finalidade o aprofundamento técnico e prático indispensável à
atuação profissional voltada para este segmento do conhecimento jurídico.
As aulas terão início em 19/3/18 e se encerrarão em 12/12/18.

Para mais informações e programação clique aqui

Projetos Sociais e Atuação em Rede
Ribeirão Preto
Data: 13 de dezembro de 2017 (quarta-feira), das 19h às 22h
Local: Auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Ribeirão Preto
“Dr. Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo”
Rua Otto Benz, n. 1070, térreo, Nova Ribeirânia – Ribeirão Preto/SP

Para mais informações e programação clique aqui
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Novidades na Biblioteca
Autor: Ricardo de Barros Leonel
Editora: Malheiros
Páginas: 605
Verifica-se, hoje, um considerável declínio do
processo de cunho individual e dos institutos que não
propiciam uma adequada resposta aos problemas
emergentes da sociedade moderna. Aí se insere o
processo coletivo, como o atendimento de
necessidades características da sociedade de massa.
Se o processo reflete as possibilidades de acesso à
justiça, atendendo às situações concretas que
demonstrem sua necessidade, isto deve ocorrer
também com relação aos conflitos coletivos, que
crescem com a evolução do tempo e da Humanidade.
Autor: André Estefam
Editora: Saraiva
Páginas: 304
O livro reflete sobre setores da sexualidade humana
permeados por forte conservadorismo, em oposição à
ideia de dignidade sexual como consectário da
dignidade da pessoa humana. São estudados os temas
da homossexualidade, prostituição e estupro,
perpassando por sua história, implicações conceituais
e a necessidade de revisão normativa e políticocriminal. São tratadas diversas questões polêmicas
como a descriminalização da pederastia e a
criminalização da homofobia; a descriminalização do
entorno da prostituição e seu reconhecimento
enquanto atividade laboral; a discrepância no crime
de estupro entre o rigor punitivo e a realização de atos libidinosos de menor
gravidade; a possível irrelevância penal do contato sexual consentido entre adulto e
adolescente e, nesses casos, a eficácia jurídica do casamento da vítima com o agente;
além da vedação da castração química como pena.
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Autor: Marcelo Batlouni Mendroni
Editora: Atlas
Páginas: 579
Inicialmente, o autor analisa os aspectos gerais que
envolvem o conhecimento das estruturas, a
caracterização e os conceitos das organizações
criminosas.
Na Parte II, elabora estudo dos mecanismos legais
disponíveis na legislação, como delação premiada;
ação controlada e agentes infiltrados; coleta de
dados em meios de comunicação; inversão do ônus
da prova; quebra de sigilos bancário e fiscal;
proteção de vítimas e testemunhas; busca e
apreensão e os sigilos processuais penais.
Na Parte III, o autor realiza estudo comparado em questões referentes a organizações
criminosas: Alemanha, Itália, EUA e Espanha. Já na inédita Parte IV, o autor elabora
estudo no âmbito de criminologia, verificando aspectos criminológicos de
organizações criminosas internacionais: Máfias italianas - Cosa Nostra, 'Ndrangheta,
Camorra e Sacra Corona Unita; das máfias russas, chinesas, norte-americanas e
japonesas.

Autor: Marco Antonio de Barros
Editora: Juruá
Páginas: 327
Este livro constitui a sexta obra que o autor escreve
explorando detalhadamente todas as implicações
relacionadas com o tema lavagem, sendo de extrema
utilidade para os profissionais que atuam
principalmente nas seguintes áreas: jurídica;
administrativa; financeira; bancária; econômica;
contábil; assessoria; auditoria; fisco; cartões de
crédito; fundos de ações; ramo imobiliário; seguros;
consórcios; comércio de joias; artigos de bens de
luxo; transporte de valores; leilões; loterias; bingos;
previdência complementar; agências de atletas e de
eventos esportivos ou artísticos.
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Autores: Maria Garcia, Flávia Piva Almeida Leite e
Carla Matuck Borba Seraphim
Editora: Saraiva
Páginas: 381
O Brasil conta com um importante instrumento de
defesa de direitos e preservação da vida e dignidade
das pessoas que atingem a idade igual ou superior a
60 anos: o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de
outubro de 2003).
Esta obra apresenta uma análise de conteúdo prático
e teórico, de forma ampla e didática, permitindo ao
leitor um conhecimento sólido sobre os direitos da
pessoa idosa, passando pela interface entre as várias
legislações que tratam dessa temática, por exemplo, a Constituição Federal, o Código
Penal e o novo Código de Processo Civil.

Autor: Guilherme de Souza Nucci
Editora: Forense
Páginas: 1608
Nesta obra, o autor tem como propósito unir sua
visão crítica do Direito Processual Penal à
jurisprudência atualizada, construindo um texto
igualmente amigável ao aluno e ao profissional do
Direito e expondo, sempre que possível, os
diversos posicionamentos existentes na doutrina,
ainda que contrários ao que sustenta. Assegura a
mais atualizada jurisprudência, a solução aos
conflitos mais recentes surgidos nos tribunais e as
controvérsias recentes da doutrina brasileira sobre
temas relevantes e empolgantes. Em face da sanção
do novo Código de Processo Civil, procedeu a todas
as adaptações necessárias para demonstrar a harmonia existente entre o processo
penal e o processo civil, bem como indicar a aplicação analógica a ser efetivada diante
da novel legislação. Tal método tem proporcionado ao estudante a mais ampla visão
dos temas analisados e ao profissional, uma rica fonte de consulta para auxiliá-lo no
dia a dia forense.
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Autores: Geraldo Prado, Ana Cláudia Ferigato,
Carlos Eduardo Adriano Japiassú
Editora: Empório do Direito
Páginas: 500
Trabalho fruto da colaboração de colegas
professores, brasileiros e estrangeiros, que dessa
maneira pretendem saudar os mais de trinta anos de
atividade profissional e vinte e cinco anos de
exercício do magistério deste excepcional jurista.
O motivo da homenagem, para além desse quarto de
século dedicado ao Direito e à Justiça, é facilmente
compreensível. O Prof. Fauzi Choukr inaugurou uma
era no processo penal brasileiro, na década de 90,
com seu “Garantias Constitucionais na Investigação Criminal”, que se tornou um
clássico.
Com estas palavras, Geraldo Prado toca no ponto principal da obra, que pretende,
com a reunião de muitos amigos e professores brasileiros e estrangeiros, mostrar
um pouco da importância do nosso homenageado no mundo jurídico em que
vivemos. Sem a interferência de Fauzi Choukr no processo penal brasileiro e no
próprio sistema processual em que vivemos, muitos questionamentos ainda
estariam sendo vivenciados de maneira diferente.

Autores: Antonio Carlos da Ponte e Wellington
Clair de Castro
Editora: Lumen Juris
Páginas: 256
Trata-se de uma obra atual e intrigante. O seu
conteúdo busca apresentar a complexidade que é o
Direito Penal e os temas que o circundam,
apresentando soluções para alguns dos problemas
mais atuais da modernidade, em especial no que
diz respeito ao poder punitivo estatal.
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Autores: Alexandre Rocha Almeida de Moraes e
Valdir Vieira Rezende
Editora: Jus Podivm
Páginas: 336
A obra evidencia que muito mais do que sustentar o
desenvolvimento de política criminal alicerçada em
fundamentação constitucional, é necessário observar
com olhos atentos o cumprimento de uma pauta
mínima de Direitos Humanos, que acolha como
norma hipotética fundamental o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Subliminarmente, a obra propõe a reflexão sobre o
papel do princípio da culpabilidade no Estado Democrático de Direito, onde exerce
atividade limitativa à intervenção punitiva do Estado, na medida em que só legitima
a ação deste, a partir da prática de infração penal, e ao mesmo tempo proíbe
excessos na aplicação e execução da reprimenda; possuindo função formalgarantidora ao assegurar o primado da segurança jurídica à Justiça material e,
concomitantemente, coibindo qualquer forma de arbitrariedade.
O livro, pelo posicionamento pluralista que contém – jurídico, ideológico e filosófico
– prova que o conceito de verdade não é unívoco, o que torna sua leitura e reflexão
acerca dos temas propostos obrigatórias, afigurando-se em torrente consultiva de
grande valia pelos cultores da ciência jurídica.

Doações de livros
Quem quiser colaborar doando livros e/ou periódicos para ampliação do acervo da
biblioteca terá seu nome incluído na lista de doações constante do site da Escola
Superior. Para saber mais clique aqui.
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