
 

 
 

 
 

 COMUNICADO Nº 19/2022 SETOR ACADÊMICO NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO CEAF/ESMP 

 

O Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de 

São Paulo comunica aos Membros e Servidores do Ministério Público e demais Bacharéis em Direito a 

realização do 18º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL Pós-Graduação “lato sensu”, Pós-

Graduação “lato sensu”, devidamente aprovado pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com o 

reconhecimento do título de especialista em âmbito nacional. 

CEAF-ESMP credenciado junto ao Conselho Estadual de Educação, conforme Portaria CEE-GP nº 168 de 

28 de março de 2022. 

 

PLANO DO CURSO 

I – OBJETIVOS 

O Curso de Especialização em Direito Penal ora apresentado tem por finalidade o aprofundamento técnico 

e prático indispensável à atuação profissional voltada para este segmento do conhecimento jurídico. 

Trata-se de curso com ênfase em temas contemporâneos, de acordo com as linhas de pesquisa da Escola 

Superior do Ministério Público, em área que desperta grande interesse da comunidade jurídica, voltado 

especialmente a profissionais que já atuam nesse cenário e que buscam maior grau de especialização na 

área. 

Destinado a promotores, servidores do Ministério Público com bacharelado em Direito, advogados, 

defensores públicos, magistrados e demais operadores, assim como candidatos aos principais concursos 

públicos do país, o curso apresenta os seguintes objetivos: 

1- Formar especialistas em Direito Penal, Processo Penal e Tutela Penal dos Interesses Difusos e Coletivos 

capazes de atender as novas exigências sociais e jurídicas, com compreensão isenta, cientificamente 

moderna, democrática e social recomendada do fenômeno criminal. 

2 - Formar especialistas atualizados com as recentes alterações legislativas na área Penal e Processo Penal, 

com a complementação de novos conhecimentos que despertem visão crítica. 

3- Fornecer subsídios técnicos e jurídicos voltados ao Ensino Superior nas áreas de Direito Penal e 

Processo Penal. 

4 - Estimular a pesquisa na área do Direito Penal e Processo Penal para a adoção de ações inovadoras que 

agilizem e aperfeiçoem os mecanismos judiciais. 

 

 

 



 

 
 

 
 
II - ESTRUTURA DO CURSO 

O 18º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL será ministrado no Centro Universitário Padre 

Anchieta, localizado na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 100, Bairro Vianelo, Jundiaí-SP, e desenvolver-

se-á com a carga horária de 450 horas sendo 360 Horas presenciais, 82 horas à distância e 08 horas de 

Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, com os seguintes módulos: 

-  MÓDULO I – POLÍTICA CRIMINAL E DOGMÁTICA PENAL CONTEMPORÂNEAS – 80h  

- MÓDULO II - TUTELA PENAL DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS        HOMOGÊNEOS - 80h  

- MÓDULO III - CRIMINALIDADE ORGANIZADA E NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE - 80h  

- MÓDULO IV - PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL - 80h  

- MÓDULO V –METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR - 40h 

- ATIVIDADES EM EAD – 82h Distribuídas no decorrer do curso 

- ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 8h (divididas em 4 encontros de 2h) 

O Curso de Especialização será ministrado às sextas-feiras no horário das 18h30 às 22h30 e aos sábados, 

das 8h às 14h. Se houver necessidade de reposição de aulas, ficará a critério da direção do CEAF a 

designação de outro dia da semana. 

 

III - AVALIAÇÃO 

O curso será modulado, sendo necessária a aprovação nos módulos para continuidade. 

Caso o aluno faça a opção pelo cancelamento da sua matrícula, poderá solicitar o certificado de extensão 

dos módulos que obter aprovação.  

Todos os módulos que compõem o CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO serão compostos pela abordagem de 20 

grandes temas selecionados por cada uma das quatro áreas jurídicas, além de temas específicos de 

metodologia e didática de ensino. 

Para cada tema, haverá indicação de material de leitura disponibilizado no Portal do Aluno (ambiente de 

apoio) que permitirá a realização de aferição de leitura e elaboração de trabalhos práticos que comporão 

em 30% a nota de cada módulo.  

A avaliação do aproveitamento escolar será realizada: 

I – Pela frequência às atividades escolares; 

II – Pelo grau de aproveitamento em trabalhos e/ou provas; 

III – Pela nota obtida no trabalho de conclusão de curso-TCC. 

O aluno será considerado aprovado em cada módulo se obtiver média de avaliação final igual ou superior 

a 7,0 (sete) e 75% (setenta e cinco), pelo menos, de frequência (art. 57, “caput”, do Regimento Interno da 



 

 
 

 
 
ESMP, e art. 6º da Deliberação nº 09/98 do CEE). A média de cada bimestre será calculada pela realização 

dos trabalhos práticos (30%) e por uma avaliação teórica (70%), além da assiduidade mínima indicada. 

Ao final do Curso, o aluno apresentará um trabalho de conclusão de curso sobre tema pertinente à área 

de Direito Penal ou Direito Processual Penal, observando-se rigorosamente as seguintes linhas de 

pesquisa: 

 

Combate à Corrupção; 

Controle Externo da Atividade Policial; 

Criminalidade Econômico-Financeira; 

Enfrentamento ao Crime Organizado; 

Investigação Criminal a cargo do Ministério Público; 

Novas Formas de Criminalidade; 

Processo Penal Constitucional; 

Processo Penal Consensual; 

Tutela Penal da Segurança Pública; 

Tutela Penal da pessoa vulnerável (criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência em situação de 

risco); 

Tutela Penal da Probidade Administrativa; 

Tutela Penal de Interesses Difusos;  

Violência de Gênero, Doméstica e Familiar; 

Para a obtenção do certificado do Curso de Extensão em qualquer um dos módulos, o aluno deverá 

cumprir os seguintes requisitos: 

I - Média final igual ou superior a 7,0 (sete) no respectivo módulo; 

II - Frequência de 75%, no mínimo, da carga horária prevista em cada módulo. 

Para a obtenção do título de especialista, o aluno deverá cumprir os seguintes requisitos: 

I - Média final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada módulo; 

II - Frequência de 75%, no mínimo, da carga horária prevista em cada módulo; 

III - Elaboração do trabalho de conclusão de curso que receba, no mínimo, a nota 7,0 (sete). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
IV - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Período de Inscrição: 13/06/2022 (a partir das 11h) a 07/08/2022 

Processo de Seleção: As análises dos currículos serão realizadas no decorrer do processo de inscrição. O 

resultado será comunicado ao candidato por e-mail. 

Período de Matrícula: 08 a 12/08/2022 

Início das aulas: 1º semestre do curso 19/08/2022  

Término das aulas: 1º semestre do curso 26/11/2022 

Início das aulas: 2º semestre do curso 10/02/2023 

Término das aulas: 2º semestre do curso 01/07/2023 

Início das aulas: 3º semestre do curso 04/08/2023 

Término das aulas: 3º semestre do curso 01/12/2023 

Início das aulas: 4º semestre do curso 23/02/2024 

Término das aulas: 4º semestre do curso 14/06/2024 

Orientação Trabalho Conclusão de Curso – TCC agosto, setembro, outubro e novembro/2024 

Entrega do Trabalho Conclusão de Curso – TCC: 06 de dezembro 2024 

 

V – CORPO DOCENTE 

O curso contará, eventualmente, com professores visitantes, nacionais ou internacionais, notórios por sua 

especialização, saber técnico ou científico ou, ainda, por se destacarem no desenvolvimento de trabalhos 

e pesquisas relativas à área do Direito Penal e Processo Penal. 

Tais professores serão convidados na qualidade de expositores ou debatedores, sempre sob a 

responsabilidade dos professores coordenadores ou da direção do CEAF-ESMP. 

 

PROFESSORES: 

Alessandro Hirata - http://lattes.cnpq.br/6165918027344817 

Alexandre Rocha Almeida de Moraes - http://lattes.cnpq.br/9309967566132792 

Alexandre Zavaglia Pereira Coelho - http://lattes.cnpq.br/2686402728976533 

Alfonso Presti – http://lattes.cnpq.br/7120690075813937 

Aluísio Antonio Maciel Neto - http://lattes.cnpq.br/8101921309795777 

Américo Bedê Freire Júnior - http://lattes.cnpq.br/0136827472164962 

Ana Lúcia Menezes Vieira - http://lattes.cnpq.br/4284049738984372 

André Estefam de Araujo Lima - http://lattes.cnpq.br/9193765898638200 

Antonio Carlos da Ponte - http://lattes.cnpq.br/7570867927380829 



 

 
 

 
 
Antonio Lopes Monteiro - http://lattes.cnpq.br/7456747841600535 

Antonio Magalhães Gomes Filho - http://lattes.cnpq.br/0131695107479119 

Antonio Sérgio Cordeiro Piedade - http://lattes.cnpq.br/0161025890665450 

Antonio de Pádua Bertone Pereira - http://lattes.cnpq.br/3220363934610725 

Annunziata Alves Iulianello - http://lattes.cnpq.br/5337818354004775 

Arthur Medeiros Neto - http://lattes.cnpq.br/1611128793402157 

Arthur Pinto de Lemos Júnior - http://lattes.cnpq.br/6035001494538169 

Arual Martins - http://lattes.cnpq.br/5777594355629479 

Augusto Eduardo de Souza Rossini - http://lattes.cnpq.br/4780923660734726 

Camila Bonafini Pereira - http://lattes.cnpq.br/2934312979458105 

Carla Maria Altavista Mapelli - Mestre em Direito 

Carlos Alberto Pereira Leitão Júnior http://lattes.cnpq.br/6448149810366697 

Carlos Frederico Coelho Nogueira - http://lattes.cnpq.br/4919120573036989 

César Dario Mariano da Silva - http://lattes.cnpq.br/9882149524442596 

Claudio José Langroiva Pereira - http://lattes.cnpq.br/9938440666314061 

Christiano Jorge Santos - http://lattes.cnpq.br/5588558657224853 

Daniel de Resende Salgado http://lattes.cnpq.br/5324705135870789 

Dermeval Farias Gomes filho - http://lattes.cnpq.br/9671501608565212 

Décio Luiz Alonso Gomes - http://lattes.cnpq.br/2996639996540898 

Edgard Moreira da Silva - http://lattes.cnpq.br/0977846643157564 

Edilson Mougenot Bonfim - Doutor 

Eduardo Araújo da Silva - http://lattes.cnpq.br/0453233085542518 

Eduardo Augusto Alves Ver-Cruz Pinto - http://lattes.cnpq.br/9208311333089987 

Eduardo Luiz Michelan Campana - http://lattes.cnpq.br/3950821944692420 

Eduardo Reale Ferrari - http://lattes.cnpq.br/2064708536741979  

Eloisa de Sousa Arruda - http://lattes.cnpq.br/2425017658265728 

Elvis Brassaroto Aleixo - http://lattes.cnpq.br/6562947519161228 

Eudes Quintino de Oliveira Junior - http://lattes.cnpq.br/4228450684842533 

Everton Luiz Zanella - http://lattes.cnpq.br/4292887164297364 

Fabiano Augusto Petean - http://lattes.cnpq.br/9447551263933494 

Fábio Ramazzini Bechara - http://lattes.cnpq.br/6852406985950434 

Felipe Chiarello de Souza Pinto http://lattes.cnpq.br/9554142049617388 

Fernando César Bolque - http://lattes.cnpq.br/5432699485295485 

http://lattes.cnpq.br/5588558657224853
http://lattes.cnpq.br/2425017658265728
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F6562947519161228&data=05%7C01%7Csilvanarsantos%40mpsp.mp.br%7Caa561633aa5b4d99614108da3e681783%7C2dbd8499508d4b76a31dca39cb3d8f1d%7C0%7C0%7C637890914339214468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Ps3aHt0MzBoYWWrby%2BRSnpjxi4PFDb5Q0uBcGfsc0cM%3D&reserved=0
http://lattes.cnpq.br/6852406985950434


 

 
 

 
 
Fernando Henrique de Moraes Araújo - http://lattes.cnpq.br/6188271670426882 

Fernando Reverendo Vidal Akaoui - http://lattes.cnpq.br/8706245600453310 

Fernando Vernice dos Anjos - http://lattes.cnpq.br/9651525833985986 

Fernanda Herbella Maia - http://lattes.cnpq.br/2382257084101672 

Flávio Cardoso Pereira - http://lattes.cnpq.br/5348443648561908 

Flávio Eduardo Turessi - http://lattes.cnpq.br/5898785179672242 

Gianpaolo Poggio Smanio - http://lattes.cnpq.br/9297681530922931 

Gláucio Roberto Brittes de Araújo - http://lattes.cnpq.br/8306670911698558 

Guilherme de Souza Nucci - http://lattes.cnpq.br/5297178200312151 

Guilherme Madeira Dezem - http://lattes.cnpq.br/4460911981658349 

Gustavo Octaviano Diniz Junqueira - http://lattes.cnpq.br/2241598875750513 

Hermann Herschander http://lattes.cnpq.br/0176426517744558 

Hugo Nigro Mazzilli – Professor Emérito do CEAF/ESMP http://lattes.cnpq.br/1211322717873137 

Jaceguara Dantas da Silva Passos - http://lattes.cnpq.br/1362783950442635 

Janaina Conceição Paschoal - http://lattes.cnpq.br/6834563203257592 

João Cardoso Palma Filho - http://lattes.cnpq.br/6871865854491549 

João Claudio Couceiro - http://lattes.cnpq.br/4506086886813191 

João Santa Terra Júnior - http://lattes.cnpq.br/7300775963298288 

Jorge Alberto de Oliveira Marum - http://lattes.cnpq.br/0727759875248986 

José Carlos de Freitas - http://lattes.cnpq.br/7907600039104194 

José Damião Pinheiro Machado Cogan - http://lattes.cnpq.br/8749201167448072 

José Reinaldo Guimarães Carneiro - http://lattes.cnpq.br/5830637121519289 

Juliana Caramigo Gennarini: http://lattes.cnpq.br/0279667452203502 

Juliana Trajano de Freitas Barão http://lattes.cnpq.br/5680149602301520 

Juliano Augusto Dessimoni Vicente - http://lattes.cnpq.br/0433677923228145 

Levy Emanuel Magno http://lattes.cnpq.br/6827636610694462 

Luís Paulo Sirvinskas - http://lattes.cnpq.br/5124353755710477 

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves - http://lattes.cnpq.br/2048044869499630 

Luiz Carlos Gonçalves Filho - http://lattes.cnpq.br/6674264075883062 

Luiz Antonio Castro de Miranda - http://lattes.cnpq.br/9671501608565212 

Luiz Fernando Kazmierczak - http://lattes.cnpq.br/7437009978505769 

Luiz Gustavo Fernandes   http://lattes.cnpq.br/2228269259208805 

Manoella Guz Tudisco - http://lattes.cnpq.br/3333124123209211 

http://lattes.cnpq.br/2241598875750513
http://lattes.cnpq.br/1211322717873137
http://lattes.cnpq.br/5830637121519289
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F0279667452203502&data=05%7C01%7Csilvanarsantos%40mpsp.mp.br%7Ce6750c29dae049094c1808da382a1eb6%7C2dbd8499508d4b76a31dca39cb3d8f1d%7C0%7C0%7C637884051049740886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=T2ozUQ8vId7PtiOlSggUaaXfOEXCFnY2sbIkN2%2B8gsc%3D&reserved=0
http://lattes.cnpq.br/6827636610694462
http://lattes.cnpq.br/6674264075883062
http://lattes.cnpq.br/7437009978505769
http://lattes.cnpq.br/2228269259208805


 

 
 

 
 
Marcelo Batlouni Mendroni - http://lattes.cnpq.br/6399326177050406 

Marcelo Luiz Barone - http://lattes.cnpq.br/6064303923863562 

Márcia Lorenço Monassi - Mestre Universidad Complutense de Madrid 

Márcio Augusto Friggi de Carvalho - http://lattes.cnpq.br/4494625568243442 

Marco Antonio Marques da Silva - http://lattes.cnpq.br/2445025628101321 

Marco Antonio Ferreira Lima - http://lattes.cnpq.br/1200322062082912 

Marcos Alexandre Coelho Zilli - http://lattes.cnpq.br/5059590355257675 

Maria Gabriela Ahualli Steimberg – Doutora em Direito pela Universidade de Poitiers - França 

Marina Zanotello: http://lattes.cnpq.br/7270065460268281 

Mário Coimbra - http://lattes.cnpq.br/1200941626735431 

Mário Sérgio Sobrinho - http://lattes.cnpq.br/4496790248361131 

Martha de Toledo Machado - http://lattes.cnpq.br/3758178112371453 

Motauri Ciocchetti de Souza - http://lattes.cnpq.br/4622957431726044 

Mylene Comploier http://lattes.cnpq.br/5478141763937164 

Olavo Evangelista Pezzotti http://lattes.cnpq.br/6756887456479222 

Osvaldo Santos Carvalho - http://lattes.cnpq.br/3892489684537356  

Oswaldo Henrique Duek Marques – http://lattes.cnpq.br/8093780581314067 

Paulo Cezar dos Passos - http://lattes.cnpq.br/3764947551770797 

Pedro Henrique Dermercian - http://lattes.cnpq.br/9940268420406495 

Pedro Ivo Gricoli Iokoi - http://lattes.cnpq.br/2282808581298399 

Pedro de Jesus Juliotti - http://lattes.cnpq.br/2767213628962403 

Pedro Wilson Bugarib - http://lattes.cnpq.br/3085623016916534 

Rafael Dahne Strenger - http://lattes.cnpq.br/7391962194412619 

Rafael de Oliveira Costa - http://lattes.cnpq.br/2236863695747684 

Raul de Mello Franco Júnior - http://lattes.cnpq.br/6280280004463247 

Renato Cordeiro Paoliello - http://lattes.cnpq.br/1322020996169907 

Renato de Mello Jorge Silveira - http://lattes.cnpq.br/3198576899533844 

Reynaldo Mapelli Júnior - http://lattes.cnpq.br/0689174932873818 

Ricardo Prado Pires de Campos - http://lattes.cnpq.br/9217331903481490 

Ricardo José Gasques de Almeida Silvares http://lattes.cnpq.br/6699330982342271 

Richard Gantus Encinas  

Roberson Henrique Pozzobon - http://lattes.cnpq.br/5104036913681678 

Roberto Barbosa Alves - http://lattes.cnpq.br/4197497682682199 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F7270065460268281&data=05%7C01%7Csilvanarsantos%40mpsp.mp.br%7Ce6750c29dae049094c1808da382a1eb6%7C2dbd8499508d4b76a31dca39cb3d8f1d%7C0%7C0%7C637884051049740886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=xnDJkKQ1LUYI1QgsnvhGh6E4PaCTx8Uz5%2FJlAQwRo5Q%3D&reserved=0
http://lattes.cnpq.br/4622957431726044
http://lattes.cnpq.br/5478141763937164
http://lattes.cnpq.br/6699330982342271


 

 
 

 
 
Roberto Livianu - http://lattes.cnpq.br/0029046661990620 

Rogério Luis Adolfo Cury - http://lattes.cnpq.br/4021017117088129 

Rogério Sanches Cunha   http://lattes.cnpq.br/7434466535859766 

Rogério Schietti Machado Cruz - http://lattes.cnpq.br/3811845068168892 

Sebastião Augusto de Camargo Pujol   http://lattes.cnpq.br/0526353471381615 

Silvia Chakian de Toledo Santos - http://lattes.cnpq.br/2132000464243526 

Thamara Duarte Cunha Medeiros - http://lattes.cnpq.br/2393125588034252 

Valéria Diez Scarance Fernandes - http://lattes.cnpq.br/7128785603427433 

Valter Foleto Santin - http://lattes.cnpq.br/2477797238091284 

Vicente Greco Filho - http://lattes.cnpq.br/1491696938723507 

Victor Augusto Estevam Valente - http://lattes.cnpq.br/8799496302076691 

Víctor Gabriel de Oliveira Rodríguez - http://lattes.cnpq.br/4898443307248464 

Vinicius Gomes de Vasconcellos - http://lattes.cnpq.br/9628659956663949 

Vidal Serrano Nunes Júnior - http://lattes.cnpq.br/9200066312423730 

Vladimir Brega Filho - http://lattes.cnpq.br/9000467259519005 

Walter Fanganiello Maierovitch -  

O curso contará, eventualmente, com professores visitantes, nacionais ou internacionais, notórios por sua 

especialização, saber técnico ou científico ou, ainda, por se destacarem no desenvolvimento de trabalhos 

e pesquisas relativas à área do Direito Penal. 

 

Tais professores serão convidados na qualidade de expositores ou debatedores, sempre sob a 

responsabilidade dos professores coordenadores ou da direção do CEAF-ESMP. 

 

VAGAS, INSCRIÇÕES E MATRÍCULA 

NÚMERO DE VAGAS: 70 (cinquenta)  

 

INSCRIÇÕES 

Poderão se inscrever no Curso de Especialização os bacharéis em Direito, portadores de diploma ou 

certificado de conclusão do referido curso. 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4021017117088129
http://lattes.cnpq.br/3811845068168892
http://lattes.cnpq.br/0526353471381615


 

 
 

 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período 13/06/2022 (a partir das 11h) a 07/08/2022, pelo 

preenchimento de formulário online e a inclusão dos anexos em PDF da documentação necessária. Acesso 

disponível, na página do CEAF-ESMP (www.esmp.mp.br) no link cursos/especialização. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Membros e Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo 

Cadastro pessoal no sistema com o e-mail Institucional. Quem já possui cadastro com outro endereço 

de e-mail poderá atualizá-lo realizando a troca do e-mail. 

- Diploma de graduação em Direito (frente/verso)  

- Histórico Escolar (graduação em Direito) 

- 1 Foto 3X4 

- Currículo  

Toda a documentação deverá ser anexada no ato da inscrição em formato PDF, no ambiente online 

disponibilizado. 

- Optar pelo Termo de Responsabilidade – ISENTO e dar o aceite, após concordância. 

 

DEMAIS INTERESSADOS 

- anexar no ambiente de inscrição cópia do RG e CPF 

- Diploma de graduação em Direito (frente/verso)  

- Histórico Escolar (graduação em Direito) 

- 1 Foto 3X4 

- Currículo 

Toda a documentação deverá ser anexada no ato da inscrição em formato PDF, no ambiente online 

disponibilizado. 

- Optar pelo Termo de Responsabilidade – PAGANTE e dar o aceite, após concordância. 

 

PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo, será consubstanciado por análise curricular e, se necessário, entrevista pessoal (art. 

42 do R.I.), a critério da Coordenação Geral e dos Coordenadores Acadêmicos. 

 

 

 



 

 
 

 
 
PERÍODO DE MATRÍCULA  

A matrícula será efetivada   no período 08 a 12/08/2022 mediante aprovação do currículo.  

O link referente ao boleto bancário (1ª mensalidade) será encaminhado por e-mail.  A efetivação da 

matrícula se dará somente após o pagamento. 

A rematrícula será renovada automaticamente a cada semestre, desde que o aluno não tenha restrições 

de ordem financeira. 

A cada módulo do curso será atribuído um aproveitamento acadêmico, nota superior ou igual a 7,0 e 

frequência mínima de 75%, e caso o aluno não finalize o Curso de Especialização, poderá solicitar o 

certificado dos módulos cursados com aproveitamento a título de CURSO DE EXTENSÃO. 

 

MENSALIDADE 

Serão 24 (vinte e quatro) mensalidades de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).  A primeira 

mensalidade relativa ao mês de agosto 2022 deverá ser paga, por meio de boleto bancário a ser 

disponibilizado pelo CEAF-ESMP via site ou e-mail cadastrado pelo candidato no formulário de inscrição. 

As demais mensalidades terão vencimento no dia 10, dos meses de setembro de 2022 a julho de 2024 e 

os respectivos boletos estarão disponíveis no portal do aluno. 

 

Serão concedidas até 20 (vinte) bolsas de estudos integrais aos Membros e Servidores do Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Favor verificar seu Cadastro pessoal no sistema, pois a inscrição deverá 

ser realizada com o e-mail Institucional 

 

Aos Servidores do MPSP não contemplados pelas bolsas de estudos integrais, aos Magistrados e 

Promotores de Justiça de outros Ministérios Públicos e demais Servidores ativos nos âmbitos federal, 

estadual e municipal com a devida comprovação, será concedido desconto no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor total do curso. Serão 24 (vinte e quatro) mensalidades de R$ 225,00 

(duzentos e vinte e cinco reais). Favor verificar seu Cadastro pessoal no sistema, pois a inscrição deverá 

ser realizada com o e-mail Institucional 

 

Em caso de desistência do curso, o(a) aluno(a) deverá requerer o cancelamento da matrícula por 

escrito à Diretoria do CEAF-ESMP, respondendo por todas as despesas e mensalidades pendentes 

até o referido pedido ainda que não tenha frequentado às aulas, incluindo-se ao valor devido as 

parcelas vencidas até a solicitação de cancelamento da matrícula.  



 

 
 

 
 

O valor da matrícula cancelada poderá ser restituído, em até 90 (noventa por cento) desde 

que o(a) aluno(a) não tenha frequentado nenhuma aula ou se beneficiado de serviço prestado 

pelo CEAF/ESMP.  

 

Importa ressaltar que por se tratar de conta de governo, o processo de restituição torna-se 

moroso, além de ter como condição a inexistência de registros em nome do(a) aluno(a) no 

"Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de 

São Paulo - CADIN ESTADUAL".  

 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério Público concederá um 

desconto no montante de 30% (trinta por cento) no valor das mensalidades aos ex-alunos, ao corpo 

docentes e aos funcionários do Centro Universitário Padre Anchieta. Para que o benefício seja atribuído 

o inscrito deverá anexar no processo de inscrição comprovante que estabeleça o vínculo com a 

instituição.  Ex-alunos (certificado de conclusão de curso), corpo docente e funcionários (e-mail 

institucional ou comprovante que estabeleça o vínculo institucional).  

 

NÚMERO MÍNIMO DE MATRICULADOS 

Caso não seja atingido o número mínimo para viabilização financeira, o curso não será oferecido e os 

valores serão devolvidos aos interessados. 

 

PROGRAMA DO CURSO 

- História do Direito Penal Brasileiro; 

- Princípios Constitucionais Penais; 

- O Princípio da Confiança no Direito Penal; 

- A dupla face do Princípio da Proporcionalidade; 

- Diferentes Velocidades da Política Criminal contemporânea; 

- A teoria dos Mandados de Criminalização; 

- Fundamentos da adequação social no Direito Penal; 

- Bem Jurídico Penal; 

- Concurso de Pessoas e domínio do fato; 

- Teoria dos crimes omissivos; 

- O erro no Direito Penal; 

- Imputação Objetiva; 



 

 
 

 
 
- Medidas de Segurança e Lei antimanicomial; 

- Funcionalismo Penal; 

- Risco e Prevencionismo Penal; 

- Processo de criminalização dos bens transindividuais: crimes de perigo e de lesão; 

- Enfrentamento da Corrupção e tutela penal da Administrativa Pública; 

- Violência de gênero, doméstica e familiar; 

- Biodireito: polêmicas sobre o aborto e a eutanásia; 

- A defesa da dignidade sexual; 

- Os excessos dos agentes do Estado: combate à tortura e ao abuso de autoridade; 

- Mecanismos de controle externo da atividade policial; 

- Os crimes de intolerância; 

- Tutela penal da segurança viária; 

- A “segurança pública” como direito fundamental; 

- Direito Penal do Inimigo; 

- O crime organizado transnacional; 

- Crimes de Escritório, cegueira deliberada e Domínio da Organização Criminosa; 

- Direito Penal e criminalidade sem rosto; 

- Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 

- Lei dos Crimes Hediondos e Movimento “Lei e Ordem”; 

- Genocídio e Terrorismo; 

- Tráfico de Drogas; 

- Estatuto do Desarmamento e Tráfico de Armas; 

- Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção; 

- Crimes Eleitorais e de afronta ao Estado Democrático de Direito; 

- Crimes Cibernéticos; 

- O Processo Penal Constitucional; 

- Proporcionalidade e a busca da efetividade no Processo Penal; 

- O papel dos tratados internacionais no processo penal contemporâneo; 

- Processo Penal empírico e atuação estatal preventiva; 

- Investigação Criminal a cargo do Ministério Público; 

- Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas e novos métodos de investigação    da 

criminalidade organizada; 

- Execução Penal. 



 

 
 

 
 
 METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 40h – distribuídas presencialmente. 

- Conhecimento, Modos de Conhecer o Mundo, o Conhecimento Científico e a Ciência do Direito; 

-  Pesquisa, Pesquisa Acadêmica, Etapas da Pesquisa: escolha do tema, levantamento dos dados, 

elaboração do Projeto de Pesquisa e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC; 

- Projeto de Pesquisa; 

- Pesquisa Teórica e Pesquisa Empírica; 

- Artigo Científico: Componentes, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências; 

- Monografia Jurídica: Componentes, Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências; 

- Redação e Normas para a apresentação de trabalhos científicos de acordo com a ABNT; 

- A importância da pesquisa e a Educação Superior no País;  

- Diretrizes Curriculares e o ensino jurídico em novo contexto; 

- Didática aplicada ao Ensino do Direito: Plano de Ensino, Metodologias de Aula e Avaliação. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Pelos telefones: (0xx)11 3119-9442/9443 ou pelo e-mail esmp-secretaria@mpsp.mp.br 

 

Coordenação Geral: 

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA 

Procurador de Justiça do MPSP 

Diretor do CEAF-ESMP 

 

Coordenação Acadêmica: 

MYLENE COMPLOIER - http://lattes.cnpq.br/5478141763937164 

Doutora em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Promotora de Justiça MPSP 

Assessora do CEAF-ESMP 

 

RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA http://lattes.cnpq.br/4793246077898855 

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG 

Promotor de Justiça MPSP 

  

 

REALIZAÇÃO 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público de São Paulo 


