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ACONTECEU 

Fique por dentro dos eventos e cursos que ocorreram. 

  

ESMP firma acordo inédito com universidades públicas paulistas 

 

 
     Um acordo inédito foi firmado entre Escola Superior do Ministério Público e as universidades 

públicas UNESP, USP  e UNICAMP. O acordo tem por objetivo desenvolver a pesquisa aplicada 

e as atividades de formação e capacitação em conjunto com as instituições de ensino. 

Saiba mais. 

  

I Encontro Nacional do MP marcou 2014 

  A primeira edição do Encontro Nacional do Ministério Público marcou o ano de 2014. Mais de 

100 participantes, dentre membros dos MPE’s de vários estados, acadêmicos e outros 

convidados compareceram ao evento, que teve como tema "Pensamento Crítico e Práticas 

Transformadoras" e contou com extensa programação durante quatro dias, de 10 a 13 de 

setembro. Agora você pode conferir a programação integral em vídeo, enquanto aguarda pela 

próxima edição do evento, em 2015.  

Saiba mais. 

  

ESMP encerra ano letivo com palestra do Procurador-Geral 
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     A Escola Superior do Ministério Público realizou o encerramento solene deste ano letivo. O 

evento contou com a conferência “Corrupção como entrave ao desenvolvimento” ministrada pelo 

Procurador-Geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa. 

     O dia 9 de dezembro é lembrado como o dia internacional contra a corrupção. O Brasil e mais 

111 países assinaram a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, com objetivo de 

fortalecer a cooperação nacional e internacional para prevenir e combater a corrupção. 

Saiba mais. 

  

Minicursos sobre patrimônio público e o novo código florestal 

foram ministrados aos promotores do 89° de ingresso no MP 

     Os minicursos “A tutela do Patrimônio Público e Social: aspectos práticos" e "Novo Código 

Florestal" foram encerrados no dia 05 de dezembro. O evento foi destinado aos promotores de 

justiça do 89º Concurso de ingresso à carreira no Ministério Público de São Paulo. 

Saiba mais. 

  

Seminário debate uso de agrotóxicos e atuação do MP 

  “Se os danos à saúde e ao meio ambiente fossem contabilizados no preço dos alimentos 

cultivados com o uso de agrotóxico, o custo efetivo deles seria sete vezes maior do que é hoje”, 

afirmou Renata Amaral, pesquisadora em consumo sustentável do Instituto Brasileiro do 

Consumidor (IDEC), durante o seminário “Ministério Público e a questão dos agrotóxicos: 

perspectivas de atuação” que ocorreu no dia 26 de novembro. O evento discutiu alternativas, 

consumo sustentável e fiscalização das leis que regulamentam o uso. 

Saiba mais. 

  

ESMP encerra curso de instrumentos urbanísticos 

     O curso “Instrumentos Urbanísticos e Políticas de Terra: temas críticos para a atuação em 

habitação e urbanismo” teve início no dia 6 e foi encerrado no dia 8 de novembro na sede Escola 

Superior do Ministério Público. O principal tema do dia foi “Impactos de grandes 

empreendimentos”.   

Saiba mais. 

  

[VÍDEO] Direito Penal Econômico 

 

 

  

O Direito Penal passa a ser mais democrático ao, de forma 

incipiente, começar a buscar não só a ponta do sistema, o 

pequeno criminoso, de uma classe social menos abastada, que 

pratica o pequeno delito, mas ir atrás daquele que maneja o 

sistema criminoso e causa uma grande lesão ao erário público, 

sendoamaisalesivoaàasociedade". 

 

Confira os depoimentos de Pierpaolo Cruz Bottini, professor do 

http://bit.ly/1uoTPRZ
http://bit.ly/13rfp2H
http://bit.ly/1vuHv6k
http://bit.ly/1qAa25T
http://bit.ly/1tZWmss
http://bit.ly/1tZWmss


 

Departamento do Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da USP e mestre e doutor em 

Direito Penal, e Gianpaolo Poggio Smanio, subprocurador de Justiça Institucional e doutor em 

Direitos Difusos e Coletivos pela PUC-SP, gravados na ocasião do evento "Direito Penal 

Econômico e Democracia", que aconteceu na Escola Superior do Ministério Público no dia 27 de 

novembro. 

  

[VÍDEO] Os agrotóxicos e a atuação do MP 

 

 

  

O procurador de justiça do MP do Paraná, Ciro Expedito 

Scheraiber, afirma que o uso indiscriminado de agrotóxicos é 

uma ameaça que causa "doenças irreversíveis e de efeito 

retardado, causa doenças que possivelmente serão constadas 

de dez a quinze anos".   

Confira a entrevista completa gravada na ocasião do evento 

"Ministério Público e a questão dos agrotóxicos: perspectivas de atuação", que aconteceu na 

Escola Superior do MP no dia 26 de novembro. 

  

PROGRAME-SE 

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

  

Encontros: Reforma Política em Debate 

     A Escola vai debater a reforma política a partir de fevereiro de 2015. Serão quatro encontros 

realizados sempre na última semana dos meses de fevereiro, março, abril e maio. 

     Os temas serão: "O Poder Econômico nas Eleições" (fevereiro), "Sistemas Eleitorais e 

Representação Popular" (março), "O Papel da Mulher na Política" (abril) e "Plebiscito, Referendo 

e Iniciativa Popular de Lei" (maio). No próximo boletim, serão divulgadas mais informações. 

  

Minicurso Patrimônio Público em Santos 

     O minicurso “A Tutela do Patrimônio Público e Social: aspectos práticos”,  vai ocorrer nos dias 

26 e 27 de fevereiro em Santos. Em breve, serão divulgadas mais informações. 

 
 

 

     

 

Este é o boletim de notícias do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério Público 

de São Paulo.  
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