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Relator/a: Conselheiro/a Marina Hamud Morato de Andrade
O Conselho Superior DELIBEROU, por unanimidade, prorro-

gar a discussão e a votação para a próxima sessão.
CSDP 500/18 (Excetuado a pauta)
Interessado/a: Defensoria Pública-Geral do Estado
Assunto: Proposta de abertura do VIII Concurso Público 

de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensor/a 
Público/a do Estado

Relator/a: Conselheiro/a Bruna Simões França
O Conselho Superior DELIBEROU, por unanimidade, nos 

termos do voto do relator, aprovar a abertura do certame, e 
homologar a indicação da Defensora Pública Fabiana Botelho 
Zapata para presidir a Banca Examinadora do VIII Concurso 
Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensor 
Público do Estado. Deliberou ainda, abrir prazo de inscrição de 
Defensores Públicos em compor a Banca Examinadora do cer-
tame, a ser publicado oportunamente. Impedida a Conselheira 
Fernanda Maria Lucena Bussinger

Comunicado
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 

comunica a abertura de INSCRIÇÃO de Defensores/as Públicos/
as interessados/as em compor a Banca Examinadora do VIII 
Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira 
de Defensor/a Público/a sob a Presidência da Defensora Pública 
Fabiana Botelho Zapata.

1) Fica facultada a todos os Defensores Públicos em exercí-
cio a inscrição para integrar a banca examinadora do concurso, 
podendo cada um candidatar-se para uma ou mais das discipli-
nas seguintes: I. Direito Constitucional; II. Direito Administrativo 
e Direito Tributário; III. Direito Penal; IV. Direito Processual Penal; 
V. Direito Civil e Direito Comercial; VI. Direito Processual Civil; 
VII. Direitos Difusos e Coletivos; VIII. Direito da Criança e do 
Adolescente; IX. Direitos Humanos; X. Princípios e Atribuições 
Institucionais da Defensoria Pública do Estado;

2) A inscrição poderá ser feita entre os dias 24 a 28-09-
2018, mediante mensageria eletrônica da instituição dirigida 
ao endereço conselho@defensoria.sp.def.br, até as 18 horas do 
último dia do prazo, nos termos do requerimento constante do 
anexo deste comunicado.

a) No ato do requerimento deverá o/a Defensor/a Público/a 
declinar a(s) matéria (s) para a(s) qual(quais) está se inscreven-
do, sua unidade, e-mail e número de telefone celular.

b) O/A Defensor/a Público/a deverá anexar ao requerimento 
de inscrição currículo acadêmico e de atividades profissionais.

c) A inscrição somente será considerada válida a partir do 
recebimento da confirmação do envio da mensagem eletrônica, 
pela Secretária do Conselho Superior.

d) As inscrições não vinculam a escolha definitiva realizada 
pelo Conselho Superior, nos termos do artigo 31, inciso XVII, 
da Lei 988/06.

ANEXO
SENHOR DEFENSOR PÚBLICO PRESIDENTE DA COMISSÃO 

EXAMINADORA DO VIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TITULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR/A 
PÚBLICO/A DO ESTADO.

ref:. Inscrição para a banca examinadora. (NOME) 
Defensor/a Público/a lotado/a na Regional ____________, 
Unidade _______________________, da Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo, vem requerer sua inscrição para 
integrar a Banca Examinadora do Concurso em referência, na 
seguinte condição: Matéria(s):____________________ (item 
1), declarando estar ciente e de acordo com suas atribuições 
e deveres correlatos, tais como a participação em reuniões e 
eventos para os quais for convocado, formulação de questões 
de prova, cumprimento de prazos administrativos e instrução de 
recursos, entre outros. Na oportunidade, informo meu número 
de telefone celular (0XX) __________________ e email: 
___________________ (local e data). __________________
_________________ (assinatura).

CSDP 498/18 (Excetuado Pauta)
Interessado/a: Helena de Lacerda Rodrigues Lage
Assunto: Pedido de providências relativo a remoção por 

união de cônjuges, previsto na Deliberação CSDP 206/11.
Relator/a: Conselheiro/a Pedro Pereira dos Santos Peres
O Conselho Superior DELIBEROU, por unanimidade, nos 

termos do voto do relator, abrir prazo de consulta pública até o 
26-09-2018, a ser publicada oportunamente. DELIBEROU ainda, 
converter o julgamento do processo em diligência, a fim de que 
a Secretaria do Conselho Superior providencie a notificação dos/
as Defensores/as Públicos/as que tenham deferida a remoção 
por união de cônjuges, oportunizando que se manifestem até o 
final do prazo da consulta pública.

Comunicado
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado comu-

nica a abertura de CONSULTA PÚBLICA, para manifestação de 
Defensores/as Públicos/as referente ao processo CSDP 498/18, 
que trata da interpretação do artigo 4º, §1º, da Deliberação 
206/11, que ao tratar da remoção por união de cônjuges ou 
companheiros, determina: “não havendo Unidade instalada, ou 
não havendo cargo declarado vago em referida Unidade, poderá 
o interessado pleitear remoção para município diverso, desde 
que seja mais próximo da residência do cônjuge ou companheiro 
do que sua atual lotação”. Neste caso, a questão submetida ao 
Conselho Superior discute a possibilidade ou não de se indicar 
mais de um Município próximo da residência do cônjuge ou 
companheiro, ou se há apenas a possibilidade de se indicar 
apenas um ou apenas o mais próximo.

As sugestões deverão ser enviadas até às 17h do dia 26-09-
2018 para o endereço eletrônico conselho@defensoria.sp.def.br 
ou protocolizadas na própria secretaria do Colegiado.

CSDP 485/18
Interessado/a: Angelo de Camargo Dalben
Assunto: Pedido de afastamento para participação no curso 

de mestrado, no período de 13 de setembro a 26-12-2018
Relator/a: Conselheiro/a Luis Gustavo Fontanetti Alves da 

Silva
O Conselho Superior DELIBEROU, por unanimidade, nos 

termos do voto do relator, deferir o afastamento do interessado, 
às quintas-feiras, no período de 13 de setembro a 20-12-2018, 
condicionado a apresentação de relatório trimestral, nos termos 
do artigo 9º da Deliberação CSDP 321, de 22-10-2015.

CSDP 480/18
Interessado/a: Edepe
Assunto: Pedido de afastamento para participação como 

palestrante no evento: "Defensores e Defensoras Públicas Popu-
lares", a ser realizado no dia 29-09-2018.

Relator/a: Conselheiro/a Cristina Guelfi Gonçalves
O Conselho Superior DELIBEROU, por unanimidade, nos 

termos do voto da relatora, deferir o afastamento da Defensora 
Pública Luiza Lins Veloso, nos dias 28 e 29-09-2018.

CSDP 464/18
Interessado/a: Coordenação do Núcleo Especializado de 

Segunda Instância e Tribunais Superiores
Assunto: Proposta de abertura de inscrições para integran-

tes dos Núcleos Especializados.
Relator/a: Conselheiro/a Cristina Guelfi Gonçalves
O Conselho Superior DELIBEROU, por unanimidade, nos 

termos do voto da relatora, após o prazo de inscrições, indicar 
o Defensor Público Filovalter Moreira dos Santos Junior como 
integrante do Núcleo Especializado de Segunda Instância e 
Tribunais Superiores.

CSDP 495/18
Interessado/a: Rafael Folador Strano
Assunto: Pedido de afastamento para participação no even-

to "Seminário Prisão em flagrante e audiência de custódia", a 
ser realizado no dia 28-09-2018

Relator/a: Conselheiro/a Florisvaldo Antonio Fiorentino 
Junior

Professoras: Erica Verícia Canuto de Oliveira Veras e Maria 
Gabriela Prado Manssur

6ª dia: 27-11-2018 (terça-feira), das 9h às 12h20
Aula 11: Papel da Rede de Proteção e Enfrentamento da 

Violência contra a Mulher voltados para a Ressocialização do 
autor de violência c contra a mulher

Professora: Sueli Aparecida Angela Amoedo e equipe
Aula 12: Apresentação do Projeto Tempo de Despertar, 

índices, estatísticas, legislação e equipe Técnica:
- Depoimento pessoal de um participante autor de agressão 

contra a mulher e de uma vítima;
- Roda de conversa e simulação de grupos reflexivos;
- Debate entre os participantes para esclarecimentos de 

dúvidas e equipe técnica do Projeto Tempo de Despertar;
Encerramento.
Professores: Sérgio Barbosa, Maria Gabriela Prado Manssur 

e equipe
X – Certificação:
Para obtenção do certificado o aluno deverá cumprir frequ-

ência mínima 75% da carga horária total, gerado pelo próprio 
participante na página do evento (https://esmp.overseebrasil.
com.br), a partir do dia 03-12-2018.

Realização:
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola 

Superior do Ministério Público de São Paulo-CEAF/ESMP
Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher – GEVID LESTE 1
Ministério Público do Estado de São Paulo
Procuradoria-Geral de Justiça

 Defensoria Pública do 
Estado
 DEFENSORIA PÚBLICA 
GERAL DO ESTADO

 Ato do Defensor Público-Geral, de 20-9-2018
Nomeando, com fundamento no inciso IX do artigo 19, 

da Lei Complementar 988 de 09-01-2006, KARINA AMARAL 
ROCHA, RG 33.388.210-6, para ocupar em Jornada Integral, 
o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO DE DEFENSORIA PÚBLICA I, 
em vaga decorrente da exoneração de MICHEL ALESANDER 
DA COSTA, RG 27855859-8, e CONCEDE a gratificação mensal 
a título de Representação, de que trata o artigo 135, inciso III 
da Lei No. 10261/68 combinado com a Deliberação No. 123, de 
13-04-2009, no coeficiente 4,23 (quatro inteiros e vinte e três 
décimos) sobre a Unidade Básica de Valor – UVB, de que trata o 
artigo 33 da Lei Complementar 1080/2008.

 Ato do Defensor Público-Geral do Estado, de 21-9-
2018

Autorizando o afastamento, com fundamento no artigo 19, 
I e 150, VII, da LC 988/06, c.c. artigo 1º, da Lei Complementar 
Estadual 343/84, do Servidor Brunno Gozzi Candido de Oliveira 
para, com prejuízo de suas atribuições ordinárias, exercer 
mandato de Coordenador da Associação dos Servidores da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo– ASDPESP, a partir 
de 16-09-2018.

(Republicado por haver incorreções)
 Ato do Defensor Público-Geral, de 24-9-2018
Designando, nos termos do artigo 55 da Lei Complementar 

988/06, c.c. artigo 2º da Deliberação CSDP 84/08, e processo 
CSDP 464/18, o Defensor Público Filovalter Moreira dos Santos 
Júnior para, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias integrar 
o Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Supe-
riores, a partir de 25-09-2018.

 TERCEIRA SUBDEFENSORIA 
PÚBLICA GERAL DO ESTADO

 Ato do Terceiro Subdefensor Público-Geral do Estado, 
de 24-9-2018

Cessando, com base no artigo 1º, Inciso II, b, do Ato do 
Defensor Público-Geral do Estado, de 17-11-2017, publicado 
no D.O. de 18-11-2017, a designação do/a Defensor/a Público/a 
abaixo relacionado/a para atuar em plantões judiciários, nos 
termos Deliberação CSDP 334/2017, a partir de 21-09-2018, 
Fabio Jacyntho Sorge - Americana.

 Ato do Terceiro Subdefensor Público-Geral do Estado, 
de 24-9-2018

Cessando, com base no artigo 1º, Inciso II, a, do Ato do 
Defensor Público-Geral do Estado, de 17-11-2017, publicado 
no D.O. de 18-11-2017, a designação do/a Defensor/a Público/a 
abaixo relacionado/a para exercer atividade em condição de 
especial dificuldade decorrente da natureza do serviço, referente 
à realização de atendimento a pessoas privadas de liberdade no 
sistema prisional, e fazendo cessar a gratificação equivalente a 
15% dos vencimentos do Defensor Público Nível I, nos termos 
do 3º, inciso II, c.c artigo 4º, I, ambos da Deliberação CSDP 
340/2017, a partir de 01-10-2018, Juliana Araujo Lemos da 
Silva Machado.

 Ato do Terceiro Subdefensor Público-Geral do Estado, 
de 24-9-2018

Autorizando, com base no artigo 1º, II, c, do Ato do 
Defensor Público-Geral do Estado, de 17-11-2017, publicado 
no D.O de 18-11-2017, e nos termos da decisão proferida no 
processo Terceira Subdefensoria Pública-Geral 2799/2011, o 
Defensor Público Alandeson de Jesus Vidal, Coordenador Auxi-
liar da Unidade Bauru – Regional Bauru, a se afastar de suas 
atribuições ordinárias, para tratar exclusivamente de assuntos 
afetos à Coordenação Regional, 2 dias por semana, no período 
de 05 a 29-10-2018.

 Ato do Terceiro Subdefensor Público-Geral do Estado, 
de 24-9-2018

Autorizando, com base no artigo 1º, II, c, do Ato do Defen-
sor Público-Geral do Estado, de 17-11-2017, publicado no D.O 
de 18-11-2017, e nos termos da decisão proferida no processo 
Terceira Subdefensoria Pública-Geral 1225/2017, o Defensor 
Público Rodrigo Emiliano Ferreira, Coordenador Auxiliar da 
Unidade São Carlos - Regional São Carlos, a se afastar de suas 
atribuições ordinárias, para tratar exclusivamente de assuntos 
afetos à Coordenação Regional, 06 dias no mês, no período de 
03 a 24-09-2018.

 CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO

 Comunicado
Extrato da 572ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da 

Defensoria Pública
Data da realização: 21-09-2018 às 09h30.
Local: Sala de Reuniões do Edifício Sede na Rua Boa Vista, 

200, 1º andar
Hora do Expediente:
I. Leitura e aprovação de ata da sessão anterior
II. Comunicações da Presidência
III. Comunicações da Secretaria
IV. Momento aberto
V. Manifestações dos Conselheiros sobre assuntos diversos
Ordem do Dia
CSDP 486/18
Interessado/a: Primeira Subdefensoria Pública-Geral
Assunto: Proposta de alteração da Deliberação CSDP 

010/06 (que estabelece regras para realização do concurso de 
ingresso na carreira de Defensor Público do Estado).

Público e Poder Judiciário formarem sua convicção sobre o 
caso, bem como realizar o encaminhamento dos agressores 
para os serviços prestados pelo Município/Secretarias de cada 
região, como, por exemplo, saúde, educação, trabalho, esporte 
e assistência social.

III – Público Alvo:
Membros e Servidores do Ministério Público, Membros e 

Servidores do Poder Judiciário, Membros e Servidores da Defen-
soria Pública, Advogados, Estagiários, Membros e Servidores 
das Secretarias Municipais e Estaduais, profissionais de diversas 
áreas, membros de ONGS, Associações, Coletivos, sociedade civil 
e público em geral.

IV – Vagas Oferecidas:
60 (sessenta) vagas presenciais preenchidas mediante 

ordem cronológica de inscrição. Serão selecionados dentre 
todos os inscritos pessoas que possuam identidade com o tema, 
vocação para a área e manifestarem interesse na capacitação, 
justificando a sua participação.

V- Valor do curso:
Gratuito
VI – Período de Inscrições e informações:
As inscrições serão realizadas até o dia 28-09-2018, ou 

enquanto houver disponibilidade de vagas, pelo preen-
chimento de formulário on-line, disponível na página do CEAF/
ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), no link eventos.

A lista de inscritos estará disponível no site do CEAF/ESMP 
a partir das 14h do dia 01-10-2018.

VII – Calendário de aulas:
Aulas serão ministradas às terças-feiras, das 9h às 12h20, 

nas seguintes datas:
1ª aula: dia 02-10-2018
2ª aula: dia 16-10-2018
3 ª aula: dia 30-10-2018
4 ª aula: dia 06-11-2018
5 ª aula: dia 13-11-2018
6ª aula: dia 27-11-2018
VIII – Professores:
Erica Verícia Canuto de Oliveira Veras (http://lattes.cnpq.

br/6098251246978722)
Fábio José Bueno
Flávio Urra (http://lattes.cnpq.br/5465497147535287)
Guilherme Nascimento Valadares
Maria Gabriela Prado Manssur (http://lattes.cnpq.

br/4318353705389319)
Renata Lima de Andrade Cruppi
Sérgio Barbosa
Silvia Chakian de Toledo Santos (http://lattes.cnpq.

br/2132000464243526)
Sueli Aparecida Angela Amoedo
Teresa Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos (http://

lattes.cnpq.br/4401205676114027)
IX – Programa do Curso:
1ª dia: 02-10-2018 (terça-feira), das 9h às 12h20
Aula 1: Evolução Histórica e Conquistas dos Direitos das 

Mulheres, Violência de Gênero e Violência contra a Mulher, 
Formas e Ciclo da Violência

Professoras: Maria Gabriela Prado Manssur - Promotora 
de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à 
Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São 
Paulo – Leste I. Coordenadora da Diretoria da APMP Mulher

Silvia Chakian de Toledo Santos - Promotora de Justiça 
do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Núcleo Central

Aula 2: Gênero, Masculinidades e Papel Atual do Homem 
na Sociedade

Professor: Sérgio Barbosa – Sociólogo, Professor universitá-
rio de Filosofia e Sociologia, gestor técnico do Projeto 'Tempo de 
Despertar', em Taboão da Serra (SP).

Conclusão: Atividade/dinâmica
Perguntas, debates e encerramento.
Professores: Sérgio Barbosa, Maria Gabriela Prado Manssur 

e equipe
2ª dia: 16-10-2018 (terça-feira), das 9h às 12h20
Aula 3: Masculinidades Possíveis
Professor: Guilherme Valadares – Psicólogo.
Aula 4: Relações Afetivas, Sexualidade, Paternidade, Des-

construção do Machismo e de Estereótipos
Professor: Flavio Urra - Psicólogo e Sociólogo.
Conclusão: Atividade/dinâmica
Perguntas, debates e encerramento.
Professores: Sérgio Barbosa, Maria Gabriela Prado Manssur 

e equipe
3ª dia: 30-10-2018 (terça-feira), das 9h às 12h20
Aula 5: Grupos reflexivos de Homens e Justiça Restaurativa
Professor: Fábio José Bueno – Promotor de Justiça do MPSP
Aula 6: Apresentação e debate sobre a importância dos 

temas a serem abordados nos grupos reflexivos, nos programas 
de ressocialização do agressor e forma de abordagem:

- Gênero, Machismo e Masculinidade;
- Estrutura social da Sociedade Contemporânea;
- Relações Familiares, Igualdade e Respeito das Diversida-

des. Desconstrução do Machismo e de Estereótipos;
- Aspectos Emocionais (traição, ciúmes, confiança, sepa-

ração);
- Álcool, Drogas, - controle da ansiedade e impulsividade;
- Fatores indicativos de risco;
- Motivação para o Trabalho e Qualidade de Vida;
- Inspiração.
Professores: Flávio Urra e Sergio Barbosa
Conclusão: Atividade/dinâmica
Perguntas, debates e encerramento.
Professores: Sérgio Barbosa, Maria Gabriela Prado Manssur 

e equipe
4ª dia: 06-11-2018 (terça-feira), das 9h às 12h20
Aula 7: Experiência dos programas de ressocialização do 

autor de violência contra a mulher nas Delegacias de Defesa 
da Mulher

Professora: Renata Lima de Andrade Cruppi - Delegada de 
Polícia Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de 
Diadema (Demacro). Coordenadora do Núcleo Especial Criminal 
(NECRIM) em Diadema.

Aula 8: Importância de desenvolver trabalhos de ressociali-
zação do autor de violência contra a mulher para o Sistema de 
Justiça. Por que precisamos falar com os homens?

Professora: Teresa Cristina Cabral Santana Rodrigues dos 
Santos - Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo

5ª dia: 13-11-2018 (terça-feira), das 9h às 12h20
Aula 9: As várias formas de desenvolver projetos de grupos 

de reflexivos de homens e ressocialização do agressor - apresen-
tação de projetos existentes.

Professora: Erica Verícia Canuto de Oliveira Veras - Pro-
motora de Justiça do Rio Grande do Norte, Coordenadora do 
NAMVID - Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica e Familiar do Ministério Público.

Aula 10: Passo a passo da implementação de um programa 
reflexivo de homens e de ressocialização do autor de violência 
em determinada região:

- Formação da equipe;
- Escolha de datas e local para realização do programa;
- Escolha dos apoiadores;
- Seleção dos autores de violência que participarão - crité-

rios a serem avaliados;
- Apresentação da equipe;
- Formação dos grupos reflexivos e debates;
- Avaliação de cada participante com parecer técnico;
- Atestados e intimação dos autores de violência – como 

proceder, aspectos processuais e modelos de petição.

Pinsky, Ilana & Pazinatto, Cesar. Álcool e drogas na adoles-
cência: um guia para pais e professores. São Paulo: Contexto 
Ed. 2014.

X. MAIS INFORMAÇÕES
Pelos telefones (11) 3017-7710 ou pelo e-mail esmp-

-escola_virtual@mpsp.mp.br
Coordenação Geral
ANTONIO CARLOS DA PONTE
Procurador de Justiça
Diretor do CEAF/ESMP
Coordenação Pedagógica
IZILDA MARIA NARDOCCI
Pedagoga
 Comunicado ESMP 41 /2018
Setor de Educação a Distância
O Diretor da Escola Superior do Ministério Público de São 

Paulo, Antonio Carlos da Ponte, COMUNICA aos membros, servi-
dores do Ministério Público do Estado de São Paulo que a Escola 
Superior do Ministério Público de São Paulo promoverá o curso 
NOVOS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO NO PROCESSO PENAL: 
BUSCA DA PROVA NO ENTORNO DIGITAl – 1ª EDIÇÃO, pela 
Internet, conforme normas que seguem:

PLANO DO CURSO
I. OBJETIVO
O curso tem por escopo o exame das modalidades de 

obtenção de fontes de provas digitais no processo penal, com 
a análise do regime jurídico vigente e a proposta de diretrizes 
para o tema. Impõe examinar meios de investigação, como as 
intervenções nas comunicações eletrônicas; o acesso aos dados 
digitais armazenados em suporte eletrônico; a interceptação 
das comunicações entre pessoas presentes; a gravação de 
imagens, e a investigação realizada por agentes encobertos no 
entorno digital.

II. ESTRUTURA DO CURSO
O curso Novos meios de investigação no processo penal: 

busca da prova no entorno digital terá a duração de 8 semanas, 
com carga horária de 32 horas. Serão apresentados, na Plata-
forma Moodle, em ambiente restrito, aulas em vídeo, textos de 
doutrina e jurisprudência, formulação de questões objetivas e 
fóruns de debate, de modo a mesclar ao ensino teórico uma 
análise pragmática do universo jurídico. Em cada uma das 
semanas, o participante deverá reservar 4 horas para leitura e 
elaboração das atividades.

III.AVALIAÇÃO
A avaliação do aproveitamento será realizada pela elabora-

ção das atividades. Para a obtenção do certificado, o participante 
deverá cumprir no mínimo 75% (setenta e cinco) das atividades 
propostas e dos fóruns de discussão do curso.

IV. PÚBLICO-ALVO
Membros do Ministério Público de São Paulo e Servidores 

bacharéis em Direito do Ministério Público do Estado de São 
Paulo.

V. VAGAS E VALOR DO CURSO
A-NÚMERO DE VAGAS
60 (sessenta) vagas que serão preenchidas por ordem de 

inscrição.
A) Membros terão preferência de vaga.
B) Se houver mais servidores inscritos do que vagas, terá 

preferência quem não estiver matriculado em outro curso a 
distância oferecido pela ESMP.

B-VALOR DO CURSO
Membros e Servidores do Ministério Público do Estado de 

São Paulo estão isentos de pagamento.
VI. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita no período de 01, a partir das 

11h, a 05-10-2018, até as 17 horas, no site da ESMP: www.
esmp.mpsp.mp.br, pelo link Cursos-EAD, com o preenchimento 
do formulário on-line. O e-mail informado na inscrição deverá 
ser o funcional.

VII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Inscrição: 01 a 05-10-2018.
Publicação da lista de inscritos e acesso à Plataforma Moo-

dle: 08 a 11-10-2018.
Início das atividades: 15-10-2018.
Término das aulas: 10-12-2018.
VIII. PROFESSOR CONVIDADO
GREGÓRIO EDOARDO RAPHAEL SELINGARDI GUARDIA. 

Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público de São 
Paulo. Doutor e Mestre em Direito Processual Penal pela Facul-
dade de Direito da Universidade de São Paulo.

IX. PROGRAMA DO CURSO
1a semana: Direito e Tecnologias Informativas: comunica-

ções eletrônicas, dados digitais e entorno digital.
2a semana: Terminologia da prova: meios de obtenção de 

prova no Processo Penal.
3a semana: Direitos Fundamentais em debate: intimidade, 

vida privada, inviolabilidade do domicílio e inviolabilidade das 
comunicações.

4a semana: Categorias de dados, operações técnicas para a 
obtenção de dados digitais, canais de comunicação eletrônica e 
crimes no entorno digital.

5a semana: Intervenção nas comunicações eletrônicas.
6a semana: Acesso a dados digitais armazenados em 

suporte eletrônico.
7a semana: Interceptação da comunicação entre pessoas 

presentes, gravação de imagens e agente encoberto no entorno 
digital.

8a semana: Perspectivas para os meios de busca de prova 
no processo penal.

X. MAIS INFORMAÇÕES
Pelos telefones (11) 3017-7710 ou pelo e-mail esmp-

-escola_virtual@mpsp.mp.br
Coordenação Geral
ANTONIO CARLOS DA PONTE
Procurador de Justiça
Diretor do CEAF/ESMP
Coordenação Pedagógica
IZILDA MARIA NARDOCCI
Pedagoga
(Publicar em 25 e 29/09/18)
 Comunicado CEAF/ESMP n. 49/2018
Coordenadoria de Cultura, Comunicação e Extensão-

-CoCCEx
O Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcio-

nal/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, COMU-
NICA aos interessados que o Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São 
Paulo promoverá em conjunto com o Grupo de Atuação Especial 
de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher – GEVID LESTE 1 oCurso de Capacitação - Tempo de 
Despertar: Programas de Ressocialização e Grupos Refle-
xivos de Homens Autores de Violência contra as Mulheres, 
na cidade de São Paulo, conforme disposições que seguem:

I – Local:
Auditório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São 
Paulo

Rua Treze de Maio 1.255/1259, Bela Vista – São Paulo
II – Objetivo:
O curso tem por objetivo fazer com que as equipes técni-

cas a serem formadas sejam compostas por profissionais que 
tenham identidade e afinidade com o tema, saibam interpretar 
as causas e os fatores de risco que levam os homens a comete-
rem violência contra a mulher, possibilitando que os agressores 
reflitam sobre os atos cometidos, a fim de promover a respon-
sabilização e arrependimento, evitando, assim, a reincidência. 
Ainda, possibilitar que essa equipe técnica já capacitada, faça 
uma análise de cada caso de violência doméstica inserido no 
respectivo programa, fornecendo subsídios para o Ministério 


