
 

 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 Curta!   Siga-nos! 
 

PROGRAME-SE 

Fique atento aos cursos e eventos que acontecem na Escola Superior do MP. Participe! 

 

 

Ministério Público e a questão dos agrotóxicos: perspectivas de 

atuação 

 

 

  

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), na safra 2010/2011, o consumo 

foi de 936 mil toneladas de agrotóxicos. São dados 

alarmantes levando em consideração a intoxicação 

humana e a contaminação ambiental provocada pelo 

uso indiscriminado dessas substâncias. 

Para debater esse assunto, a Escola Superior do Ministério Público (ESMP) promove o seminário 

“Ministério Público e a questão dos agrotóxicos: perspectivas de atuação” que será realizado em 

26 de novembro (quarta-feira), das 9h às 12h30. O evento acontecerá na sede da ESMP. As 

inscrições são gratuitas e estão abertas ao público em geral. 

O Brasil precisa ampliar e melhorar muito a fiscalização no uso dos agrotóxicos. De acordo com a 

ANVISA, cerca de 30% dos alimentos consumidos no país contém quantidade excessiva dessas 

substâncias. Isso traz consequências muito sérias à saúde. 

“O MP tem papel fundamental no sentido de cobrar as autoridades sanitárias e fiscalizar para que 

haja efetivo controle do uso indiscriminado dos agrotóxicos”, enfatiza Ana Paula Bortoletto, 

nutricionista do IDEC 

Clique aqui para assistir ao vídeo via intranet do MP. 

Faça sua inscrição. 

Veja a programação completa. 

  

 

http://www.facebook.com/esmpsp
https://twitter.com/esmp_mpsp
http://bit.ly/1EHeMyZ
http://bit.ly/1EHeMyZ
mms://media.mp.sp.gov.br/escola/Agrotox.wmv
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/peventos/a2014/e102014/Semin%C3%A1rio
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2509313.PDF
http://escolasuperiordoministriopblico.createsend1.com/t/d-l-wkytjy-l-z/
http://www.facebook.com/esmpsp
https://twitter.com/esmp_mpsp
http://bit.ly/1EHeMyZ


 

Direito Penal Econômico e Democracia é tema de palestra 

Direito Penal Econômico e Democracia é o tema da palestra que acontece na ESMP no dia 27 de 

novembro (quinta-feira), das 19h às 22h. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. As 

inscrições estão abertas. 

A exposição será feita por Pierpaolo Cruz Bottini, professor do Departamento do Direito Penal, 

Criminologia e Medicina Forense da USP e mestre e doutor em Direito Penal. O debatedor será 

Gianpaolo Poggio Smanio, subprocurador de Justiça Institucional e doutor em Direitos Difusos e 

Coletivos pela PUC-SP. 

Faça sua inscrição. 

Saiba mais. 

  

Novas drogas sintéticas: desafios e perspectivas 

A ESMP e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal (CAO Crim) 

promovem o seminário "Novas drogas sintéticas: desafios e perspectivas" no dia 10 de 

dezembro, das 18h às 21h. Haverá duas exposições de peritos do Instituto de Criminalística, 

além de debate com a participação do público. 

O evento ocorre no Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães (Barra Funda), no auditório do 

Ministério Público. O fórum fica na rua Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo. O seminário 

é destinado aos membros e servidores do MP, e também aos magistrados. O evento é gratuito. 

Inscreva-se. 

Veja programação. 

  

ACONTECEU 

Fique por dentro dos eventos e cursos que ocorreram. 

  

Seminário destaca planejamento, uso racional da água e 

preservação das florestas contra crise hídrica 

 

 

“A falta de chuvas na região contribui para o 

agravamento da crise da água, mas não é a única 

causa”, alerta Ricardo Manuel Castro, promotor de 

justiça secretário do Grupo Especial de Defesa do 

Meio Ambiente (GAEMA Núcleo Cabeceiras). 

A afirmação foi feita durante o seminário “Crise da 

Água e Políticas Públicas”, realizado em 29 de 

outubro pela ESMP, em conjunto com o Instituto 

Brasileiro de Proteção Ambiental (PROAM). O diretor da ESMP, Marcelo Pedroso Goulart, 

ressaltou durante a abertura do evento que “é importante debater temas ambientais, em especial, 

a crise da água. É importante não só para tomar consciência dessa realidade, mas também para 

fazer intervenções que possibilitem a resolução do problema". 

http://bit.ly/11KokLW
http://bit.ly/11KokLW
http://www.esmp.sp.gov.br/Esmp_Online/Form_PAL_DROGAS_BF_1012_2014.php
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2545116.PDF
http://bit.ly/1wxkZeu
http://bit.ly/1wxkZeu
http://bit.ly/1wxkZeu


Saiba mais. 

  

Judicialização da Saúde é tema de palestra em Barretos 

A judicialização da saúde foi tema da palestra que aconteceu em Barretos no dia 30 de outubro. 

O evento é realizado pela ESMP com o apoio do 18º Núcleo Regional. 

O Estado tem o dever de garantir tratamento de saúde de qualidade, contemplado pela 

constituição. Cada vez mais os cidadãos, buscando direitos não atendidos pelo sistema de 

saúde, ajuízam ações judiciais para garantir acesso a medicamentos e tratamentos médicos. 

Isso acarreta problemas financeiros, porque o grande volume de ações compromete o orçamento 

da saúde, além da interferência do Poder Judiciário em relação às políticas públicas projetadas 

pelo Executivo. 

Saiba mais. 

  

Instrumentos Urbanísticos e Políticas de Terra 

 

 

  

    “Metrópoles caóticas exigem promotorias 

metropolitanas”, alertou Erminia Marcato, arquiteta 

urbanista e professora da USP, durante o curso de 

Instrumentos Urbanísticos que ocorreu de 6 a 8 de 

novembro na ESMP. O evento é promovido pela ESMP 

com apoio da Escola da Defensoria Pública do Estado 

(EDEPE) e do Linconln Institute of Land Policy. 

     A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, 

tem 39 municípios. Cada um tem uma política de transportes, de saneamento básico, de uso e 

ocupação do solo. “Seria interessante que houvesse um organismo efetivo de gestão da 

metrópole e assim também no MP. Seria adequado falarmos em uma promotoria de justiça 

metropolitana que encarasse essa global cidade, uma das maiores do mundo, de forma 

conjunta”, conclui Erminia Marcato. 

Clique aqui para assistir o vídeo via intranet do MP. 

  

Curso de políticas públicas tem início em Bauru e Ribeirão Preto 

A ESMP, em conjunto com o Núcleo de Políticas Públicas e o 10° Núcleo Regional, deu início em 

14 de outubro ao curso de extensão universitária “Políticas Públicas e Sistema de Justiça” no 

município de Bauru. 

“É necessário atender as demandas, as necessidades, e a própria atuação, o controle 

jurisdicional das políticas públicas, e a apresentação de propostas de intervenção, para a solução 

de casos concretos, levantados nos seminários”, ressalta Fernando Masseli Helene, promotor de 

justiça e coordenador do 10° Núcleo Regional de Bauru. 

Em Ribeirão Preto, o curso “Políticas Públicas no Estado Democrático de Direito” começou no dia 

11 de outubro. O evento é promovido pela ESMP com a cooperação da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (FADUSP). O curso de Ribeirão Preto vai até o dia 29 de novembro. 

Em Bauru, as aulas serão encerradas em 02 de dezembro. 

http://bit.ly/1wxkZeu
http://bit.ly/1u4xA9Z
http://bit.ly/1u4xA9Z
mms://media.mp.sp.gov.br/escola/Urb-Erminia.wmv
mms://media.mp.sp.gov.br/escola/Urb-Erminia.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=Wo10nlhp0sQ


Saiba mais sobre o curso de Bauru e Ribeirão Preto. 

  

Violência Doméstica foi tema de curso em Santos 

 

 

  

Cerca de 100 pessoas, entre estudantes, promotores de 

justiça, advogados, estagiários do MP, assistentes sociais 

e psicólogos participaram do curso sobre a Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, promovido em 

Santos pelo Núcleo da Baixada Santista da ESMP, com o 

apoio da UNISANTOS, da UNIFESP e da Prefeitura de 

Santos. O curso foi encerrado no dia 16 de outubro.     

No curso, foi feita uma abordagem ampla da Lei Maria da 

Penha e da legislação de defesa da mulher, com enfoque multidisciplinar. Foram abordados 

aspectos como a evolução histórica, tratados internacionais, processo protetivo, processo 

criminal, questão de gênero, e motivos do silêncio e da retratação da vítima, além da questão dos 

altos índices de reincidência. 

Saiba mais. 

 

ESMP encerra minicurso sobre patrimônio público 

O minicurso “A Tutela do Patrimônio Público e Social: aspectos práticos”, destinado aos 

promotores de justiça substitutos do 90° concurso, ocorreu no dia 23 e 24 de outubro na sede da 

ESMP. 

Delimitação do objeto, instauração de procedimento preparatório de inquérito civil (PPIC), 

identificação do dolo e direcionamento, organização do inquérito civil foram alguns dos principais 

temas abordados. 

Para o promotor de justiça assessor da ESMP, Daniel Serra Azul Guimarães, "foi um diálogo 

importantíssimo para a superação de uma concepção meramente burocrática, formal, da atuação 

do promotor de justiça. Foram discutidos os desafios do MP no processo de construção do 

Estado Democrático de Direito e os caminhos para a superação dos condicionalismos culturais e 

estruturais que têm dificultado a tarefa de elevar a instituição a um patamar de atuação mais 

condizente com a função transformadora que o constituinte de 1988 atribuiu à instituição". 

Saiba mais. 

  

Cine Escola – A Lei da Água 

O impacto da nova lei sobre a proteção das florestas que protegem mananciais de água e, 
assim, previnem crises como as que afetam São Paulo hoje, por exemplo, é um dos temas 
centrais do filme "A Lei da Água (Novo Código Florestal)", que estreou em 2014 e foi exibido 
no Cine Escola. 

 

 
  

O debate contou com a participação de André D’elia, diretor do filme, Yara Schaeffer Novelli, 

professora da USP de Oceanografia Biológica, e a mediação de Gilberto Leme Marcos Garcia, 

procurador de justiça do MP. 

Saiba mais. 

 

http://bit.ly/1wiv8eF
http://bit.ly/1wiv8eF
http://bit.ly/ZwwIMV
http://bit.ly/ZwwIMV
http://bit.ly/10qAw3P
http://bit.ly/10qAw3P
http://bit.ly/1tjAgNe
http://bit.ly/1tjAgNe
http://bit.ly/ZYsOxu
http://bit.ly/ZYsOxu
http://bit.ly/10qAw3P


 

 

OUTROS CURSOS E EVENTOS 

  

Curso de Capacitação “Ato de incineração de entorpecentes”  

  

Diálogos Interdisciplinares: Interface do Serviço Social e 
Psicologia 

  

Audiência pública - pessoa com transtorno do espectro do autismo 
(TEA)  

 
 

 

     

 

Este é o boletim de notícias do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério Público 

de São Paulo. Caso deseje deixar de receber, clique abaixo. 

 Curta!   Siga-nos! 
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Rua Treze de Maio, 1259 
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http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/peventos/a2014/e112014/Curso
http://bit.ly/1qg2eMk
http://bit.ly/1qg2eMk
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=12623338&id_grupo=2257
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/noticia?id_noticia=12623338&id_grupo=2257
http://www.facebook.com/esmpsp
https://twitter.com/esmp_mpsp
http://escolasuperiordoministriopblico.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-a
http://escolasuperiordoministriopblico.createsend1.com/t/d-u-wkytjy-l-f/
http://www.facebook.com/esmpsp
https://twitter.com/esmp_mpsp

