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O quarto evento do “Ciclo de Debates – 
Alterações Legislativas” acontece nesta quarta 
(18), às 19h30, e terá como tema o polêmico 
PL 10.887/2018, que altera a atual Lei de 
Improbidade Administrativa. 
O projeto tem recebido diversas críticas de 
especialistas por conta de alguns pontos 
controversos, como a definição de que apenas 
condutas dolosas serão punidas e a retirada 
do direito do ente público lesado de buscar 
reparação do dano e a punição dos atos de 
improbidade e a possibilidade. O próprio autor do 
projeto, deputado Roberto Lucena (Podemos-SP) 
se posicionou publicamente contra a proposta 
alegando que o relatório aprovado pela Câmara 
Federal em junho desfigurou a proposta inicial.
Para debater o assunto, o palestrante convidado 
será o Promotor de Justiça do MPBA Frank 
Monteiro Ferrari, Pós-graduado em Direito 
Público pela Faculdade Unyahna/Juspodivm, 
mestrando em Segurança Pública, Justiça e 
Cidadania na Universidade Federal da Bahia 
e atual Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Proteção à 
Moralidade Administrativa- CAOPAM do MPBA.
A mediação ficará a cargo do Promotor de 
Justiça do MPSC e Professor da Escola do 
MPSC Diego Roberto Barbiero, Mestre em 
Direitos Fundamentais (UNOESC), Especialista 
em Direito Constitucional (UNISUL) e titular da 
Promotoria da Moralidade Administrativa de 
Chapecó (10ª PJ).
Assista ao vivo no canal da Escola do 
MPSC no Youtube.

Nova edição do Ciclo de Debates aborda 
mudanças na Lei de Improbidade Administrativa

Licenciamento Ambiental será 
tema da próxima semana
As mudanças nas regras de Licenciamento 
Ambiental previstas no PL 3.729/2004 serão o 
tema da edição do próximo dia 25 de agosto 
do Ciclo de Debates.
O projeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados e que segue para discussão no 
Senado prevê a dispensa de licenciamento 
inúmeras atividades que potencialmente 
trazem impactos ao meio ambiente, entre 
elas a agricultura, pecuária (com exceção da 
intensiva de médio e grande porte),  obras 

de instalação de redes de água e esgoto e a 
silvicultura.
As palestrantes convidadas para debater o 
tema são a Procuradora de Justiça do MPRS 
Silvia Cappeli e a Promotora de Justiça do 
MPRS Ana Marchesan.
A mediação ficará a cargo do Promotor de 
Justiça do MPSC Felipe Martins de Azevedo.
A transmissão ao vivo será realizada no 
Canal da Escola do MPSC (youtube.com/
escoladompsc) a partir das 19h30.
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A íntegra da terceira edição do Ciclo de Debates da 
Escola do MPSC já está disponível para visualização 
no nosso canal do Youtube.
O evento, transmitido ao vivo na última quinta-
feira, 12 de agosto, reuniu Professor de Direito da 
UFESC Hermes Zaneti Jr., o Promotor de Justiça do 
MPMA Fernando Barreto e o Promotor de Justiça do 
MPSC e Diretor da Escola do MPSC, Paulo Antonio 
Locatelli, em um debate sobre as alterações na Lei 

da Ação Civil Pública previstas no PL 4.441/2020 e 
no PL 1.641/2021 .
A discussão também foi acompanhada ao vivo na 
plataforma Zoom pelos alunos da Pós-Graduação 
em Direitos Difusos e Coletivos na Modalidade a 
Distância.
Para assistir, acesse o canal da Escola do MPSC 
no Youtube (youtube.com/escoladompsc), ou 
clique aqui.

Hermes Zaneti Jr, Fernando Barreto e Paulo Antonio 
Locatelli discutem mudanças na Lei da Ação Civil Pública

O Diretor da Escola do MPSC, Paulo Antonio 
Locatelli, teve um artigo publicado no livro “20 
Anos do Estatuto da Cidade: Experiências e 
Reflexões”.
A obra, publicada pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Urbanístico e organizada pelo Jurista e 
Urbanista Edésio Fernandes, reúne depoimentos 
e fotografias de mais de 70 autores de todo o 
país sobre suas experiências com a Lei Federal nº 
10.257 de 10 de julho de 2001. 
O organizador, Edésio Fernandes, participou 

como palestrante do curso em comemoração aos 
20 anos do Estatuto da Cidade realizado pela 
Escola do MPSC, MPC/SC e pelo MPSC nos dias 
7, 8 e 9 de julho.
O artigo de Locatelli, intitulado “Os 20 anos do 
Estatuto da Cidade - A Hora da Verdade” aborda 
as percepções do autor sobre as dificuldades na 
busca da observância do Estatuto do ponto de 
vista da atuação do Ministério Público.
O livro está disponível gratuitamente e pode ser 
acessado clicando aqui, ou na imagem ao lado.

Artigo do Diretor da Escola do MPSC integra 
livro  sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade

As matrículas estão abertas para a Pós-graduação 
em Direito Penal e Processual Penal com Ênfase na 
Atuação do Ministério Público, na modalidade a 
distância. 
Desde o ano passado, a Escola do Ministério Público 
está se atualizando e adaptando seus cursos para 
o  oferecimento de forma  totalmente online. O 
objetivo é adequar-se ao perfil dos estudantes que 
têm uma rotina cheia de tarefas, mas não querem 
abrir mão da qualidade do ensino.
As aulas do curso têm o diferencial de serem 
ministradas de forma síncrona, permitindo interação 
direta com os professores para tirar dúvidas e fazer 
comentários. 

As matrículas seguem abertas até o dia 27 de 
setembro e é possível inscrever-se via e-mail 
(matriculasescolamp@acmp.org.br) com texto 
formalizando a inscrição e todos os documentos 
digitalizados anexos.
A carga horária total é de 360 horas/aula divididas 
em 3 semestres e três módulos, mais um período 
para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.
A turma 2021/2 inicia suas atividades no dia 10 
de outubro, com aulas das 19h às 22h, e com um 
cronograma que irá privilegiar dois dias letivos 
semanais: quinta e sexta-feira.
É possível conferir o edital com informações 
detalhadas sobre o curso no link.

Matrículas abertas para a Pós-Graduação em Direito 
Penal e Processual Penal na modalidade a Distância
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