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 Curta!   Siga-nos! 

           

 

PROGRAME-SE 

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

 

 
ESMP e UNESP promovem curso para agentes políticos do MP brasileiro 

 
 

 

 

 
 

O “Curso de Aperfeiçoamento para Agentes Políticos 
do Ministério Público Brasileiro” é o primeiro a ser 
promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional Escola Superior do Ministério Público 
(CEAF-ESMP) em conjunto com a UNESP, após 
convênio inédito firmado em outubro de 2014. 

As aulas ocorrem entre 6 de abril e 17 de outubro, o 
curso é semipresencial e tem carga horária de 180 
horas/aula dividido em quatro módulos.  Ele é 
direcionado aos agentes políticos (membros) do 
Ministério Público brasileiro. As inscrições estão 
abertas. 

Saiba mais no site da ESMP. 

 

 
 

 
Lei anticorrupção é tema de palestra 

em Bauru 

A palestra “Apontamentos sobre a lei 
anticorrupção” (Lei n. 12.846/13) será realizada no 
dia 25 de março, das 19h às 22h, Auditório da 
Sede Regional da APMP (Associação Paulista do 
Ministério Público) em Bauru. As inscrições estão 
abertas. 

O evento é destinado aos agentes políticos 
(membros), agentes administrativos (servidores) e 
estagiários da instituição. 

 

Saiba mais no site da ESMP. 

  

 

Minicurso fraude em licitações 

O minicurso “Fraude em licitações” será realizado 
no dia 27 de março no auditório da Escola Superior 
do Ministério Público, das 9h às 17h30. O curso é 
uma realização da ESMP e do Centro de Apoio 
Operacional – Área de Patrimônio Público e Social. 

O evento é destinado aos agentes políticos 
(membros), agentes administrativos (servidores) e 
estagiários do Ministério Público. As inscrições 
estão abertas. 

 

Saiba mais no site da ESMP. 
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Curso de Especialização em Ciências Criminais (Pós-Graduação “lato sensu”) 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério Público (CEAF-ESMP) vai 
promover o 11° Curso de Especialização em Ciências Criminais (Pós-Graduação “lato sensu”) a partir do dia 
13 de abril na sede do CEAF-ESMP. As inscrições estão abertas até 06 de abril. 

As aulas são destinadas aos bacharéis em Direito, com certificado de conclusão do referido curso. Será 
dada prioridade aos agentes políticos (membros) e agentes administrativos (servidores) do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. A inscrição de agentes políticos (membros) e analistas de promotoria I 
(assistentes jurídicos) implicará acesso imediato à vaga. 

Veja programação completa. 

Faça sua inscrição. 

 
 
Reforma Política em debate: Sistemas Eleitorais e Representação Popular 

 

 

  

O CEAF-ESMP e o MCCE (Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral) promovem o II Encontro sobre 
reforma política que abordará o tema “Sistemas 
Eleitorais e Representação Popular”. O evento ocorre 
no dia 31 de março, às 19h, na sede do CEAF-ESMP. 

As inscrições estão abertas e o evento é aberto ao 
público. O evento faz parte de um ciclo de debates 
com quatro encontros que começou em fevereiro. Os 
próximos encontros do ciclo de debates ocorrerão na 
última terça-feira dos meses de abril e maio. "O Papel 
da Mulher na Política" ocorrerá em abril e "Plebiscito, 
Referendo e Iniciativa Popular de Lei" será realizado 
em maio. 

Faça sua inscrição! 

Saiba mais no site da ESMP. 

 
 
ACONTECEU 

Fique por dentro dos eventos e cursos que ocorreram 

 
 

Curso de atualização sobre o novo CPC tem 

início 

 

 

 
 

O CEAF-ESMP promoveu no dia 6 de maço a aula 
inaugural do curso de atualização “O novo Código de 
Processo Civil” no município de São Paulo, sede da 
ESMP. O projeto do novo código, que traz uma série de 
mudanças na tramitação dos processos na Justiça, já foi 
aprovado pelo Congresso Nacional e aguarda sanção 
presidencial. 

“Visão geral do Novo CPC: histórico legislativo e texto 
final” foi o tema da aula ministrada por Ricardo de Barros 
Leonel, promotor de justiça, mestre e doutor em Direito 
pela FADUSP. Para ele o curso de extensão é importante 

porque “estamos às vésperas da sanção dessa lei que afeta o membros do MP, pois eles devem 
necessariamente tomar conhecimento dessas alterações para que estejam aptos a exercer suas atribuições 
no processo civil”. 

 

Saiba mais no site da ESMP. 
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Investigação criminal é tema de minicurso em Franca 

O minicurso “Investigação Criminal pelo Ministério Público” foi realizado nos dias 12 e 13 de março na sede 
Regional da Associação Paulista do MP em Franca. 

O objetivo do minicurso foi fomentar a investigação criminal direta pelo MP, fornecer aos agentes políticos 
(membros) e agentes administrativos (servidores) noções básicas e ferramentas de investigação, além de 
conhecer a estrutura, funcionamento e modo de operação das organizações criminosas. 

Flávio Okamoto, promotor de justiça e coordenador do 7° Núcleo Regional da ESMP foi o palestrante. Flávio 
atuou no GAECO (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), entre 2008 e 2012, e foi 
coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Tráfico de Drogas e Facções Criminosas dentro de 
Presídios, entre 2010 e 2012, pertencente ao GNCOC (Grupo Nacional de Combate às Organizações 
Criminosas). 

 

 
 
Seminário Publicidade em Escolas 

 

 

  

O Seminário Publicidade em Escolas ocorreu no 
dia 10 de março na sede do CEAF-ESMP. O 
evento foi realizado em conjunto com o Centro de 
Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva (CAO 
Cível), Área do Consumidor, e com o Instituto 
Alana. 

O objetivo foi discutir a propaganda feita em 
escolas, principalmente entre crianças, que não 
possuem maturidade suficiente para entender o 
caráter persuasivo da publicidade. 
A assessora do CAO Cível, Promotora Roberta 
Andrade da Cunha Logiodice falou sobre a 
importância do evento, destacando normas 
nacionais e internacionais que regem o tema. 

Sobre a atuação do MP, ela disse que “ao encontrar um caso concreto de abuso em uma escola o Promotor 
pode e deve tomar providências, que vão desde uma Recomendação, passando pela instauração de 
inquérito civil, tentativa de Termo de Ajustamento de Conduta até uma ação civil pública”. E concluiu: “A 
criança não consegue distinguir o que é publicidade e o que é atividade educacional no ambiente escolar”. 
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