WEBINAR: Ministério Público na defesa do meio ambiente – diretrizes para uma
atuação estratégica na atualidade
09 de junho de 2022 (quinta-feira), das 9 horas às 11h30
(Transmissão pela plataforma Microsoft -Teams – Modo Live)
Justificativa: O evento, realizado em parceria com a Área de Meio Ambiente do CAOCível e de Tutela Coletiva e em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente
(5/6), abordará as diretrizes aptas a nortear os desafios institucionais na área ambiental,
especialmente em um momento de desconstrução das estruturas de proteção do meio
ambiente.
Serão tratados os temas da resolutividade, da posição constitucional do Ministério
Público, da cientificidade, da unidade e da seletividade de sua atuação visando uma
atuação estratégica na seara ambiental.

Abertura:
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA – Procurador de Justiça. Diretor do Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo CEAF/ESMP.
TATIANA BARRETO SERRA – Promotora de Justiça. Coordenadora do CAO-Meio Ambiente
do MPSP.
TARCILA SANTOS BRITTO GOMES – Promotora de Justiça do MPGO. Membra colaboradora
da comissão de meio ambiente (CMA) do CNMP.
Expositores:
GABRIEL LINO DE PAULA PIRES – Promotor de Justiça do Núcleo Pontal do Paranapanema
do GAEMA do MPSP. Assessor Descentralizado da Área de Meio Ambiente do CAO Cível
e de Tutela Coletiva
TARCILA SANTOS BRITTO GOMES – Promotora de Justiça MPGO. Membra Auxiliar da
Comissão de Meio Ambiente (CMA) do CNMP.
Debatedor:
DANIEL MARTINI – Promotor de Justiça MPRS. Coordenador do CAOMA no MPRS.
Mediador:
LUIS FERNANDO ROCHA – Promotor de Justiça do Núcleo Médio Paranapanema do
GAEMA. Secretário Executivo do GAEMA. Assessor Descentralizado da Área de Meio
Ambiente do CAO Cível e de Tutela Coletiva do MPSP.
Público: Membros e servidores dos Ministérios Públicos Brasileiros e CNMP.
Inscrições e informações: Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela plataforma
Microsoft Teams (modo Live). A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de formulário
online, disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), até às 17h do dia
08/06/2022.

Os membros e servidores do MPSP deverão fazer suas inscrições com e-mail de aluno
cadastrado no Portal do Aluno da ESMP e membros e servidores dos outros Ministérios
Públicos brasileiros deverão ser inscritos com seus respectivos e-mails institucionais.
A lista de inscritos estará disponível no site da ESMP.
O link de acesso à transmissão e instruções serão enviados para o e-mail informado na
inscrição.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a inscrição
prévia no evento, participar da transmissão ao vivo e registrar presença. É preciso
alcançar a frequência mínima de 75% do evento para obtê-lo. O certificado também
será concedido a quem se inscrever e assistir ao evento no portal do aluno (na seção
aulas gravadas) em até 5 (cinco) dias após sua realização, contados a partir do dia em
que foi exibido.
O certificado estará disponível a partir do dia 16/06/2022 no portal do aluno
(esmp.overseebrasil.com.br).

Realização:
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo – CEAF/ESMP
Centro de Apoio Operacional Cível (CAO Cível) e Tutela Coletiva

