ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO CEAF-ESMP
Aos 29 de fevereiro de 2016, às 16 h., no Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de São Paulo, localizado na Rua Riachuelo nº 115, 8º andar, na
Capital, reuniram-se os Membros do Conselho do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional – Escola Superior do Ministério Público de São Paulo – CEAF-ESMP, os
Excelentíssimos Senhores Doutores Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de
Justiça, Presidente do Colegiado; Paulo Afonso Garrido de Paula, Corregedor-Geral do
Ministério Público, Vice-Presidente do Colegiado; Wilson Alencar Dores, Procurador de
Justiça representante do Ministério Público de Segunda Instância, Liliana Mercadante
Mortari, Procuradora de Justiça e representante do Conselho Superior do Ministério Público,
Valéria Diez Scarance Fernandes, 62º Promotora de Justiça Capital, representante dos
Membros do Ministério Público de Primeira Instância da Capital; e Reinaldo Lucas de Melo,
17º Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, representante dos Membros do Ministério Público
de Primeira Instância do Interior, havendo justificativa de ausência do Doutor Edgard Moreira
da Silva, Procurador de Justiça representante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público. Efetuada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho, deuse a palavra ao Diretor Doutor Antonio Carlos da Ponte. Inicialmente, o Doutor Marcio pediu
a palavra, anunciou a posse da Diretoria e cumprimentou o Dr. Antonio Carlos da Ponte pelo
Curso de Adaptação de Promotores de Justiça Substitutos. A seguir, a Doutora Liliana também
parabenizou o novo Diretor, desejando-lhe uma profícua gestão, votos a que aderiram todos os
Conselheiros presentes. A seguir, o Diretor Dr. Antonio Carlos da Ponte manifestou sua honra
em poder participar da reunião do Conselho, enaltecendo as qualidades e atributos de cada um
dos Conselheiros, e sugeriu que, para o futuro, seria importante prever um processo de
transição entre as direções do CEAF-ESMP, especialmente ante a realização do Curso de
Adaptação de Promotores Substitutos, que costumeiramente ocorre logo após a posse,
assinalando que assumiu a Escola Superior do Ministério Público no dia 21 de dezembro, sem
qualquer processo de transição, com início do Curso de Adaptação dos Promotores de Justiça
Substitutos designado para o dia 26 de janeiro de 2016. Salientou o Diretor que, graças ao
esforço de sua equipe e a competência e dedicação dos funcionários, foi possível desenvolver
com sucesso o Curso de Adaptação, que contou com a participação de três Ministros do
CNMP, um Ministro do CNJ e dois Ministros do STJ. Quanto ao referido Curso de Adaptação,
informou que os Promotores Substitutos receberam 800 inquéritos e realizaram diversos
plenários do júri, sendo dada ênfase a um Curso com abordagem prática, sem descurar da
construção de uma teoria de Ministério Público. Abordou a necessidade de redimensionamento
dos Cursos de Especialização, que, atualmente, atendem a um público estranho à Carreira. Para
tanto, noticiou que reestruturou os Cursos de Especialização em Direitos Difusos e Coletivos e
Direito Penal, alterando as Coordenações e dando oportunidade aos colegas de Ministério
Público que contam com titulação e manifestaram interesse em lecionar (total de 142), de

serem aproveitados. Salientou a necessidade de se adotar um quadro de professores e de
disciplinas que venham de encontro com os interesses institucionais, oportunizando-se a
criação de Departamentos na Escola. A seguir, apresentou o saldo e resultado anual do Fundo
de Despesa do CEAF-ESMP no período de 2010 a 2015, destacando que a Escola há vários
anos não tem elevado sua receita e conta com sua principal fonte de renda o fruto da aplicação
financeira de seu fundo. Assinalou o Diretor que é necessário recuperar a saúde financeira da
Escola, projetando-a para o futuro, com seu equilíbrio financeiro, que passa pela rediscussão de
novas fontes de receita e revisão das já existentes. Após, depois de reiterar seu compromisso
com o projeto de gestão apresentado, por ocasião da inscrição de sua candidatura, apresentou o
Relatório de atividades, englobando a gestão anterior e os dois meses de sua gestão a frente da
Escola. 1.1. Relatório Financeiro. Período 1º de janeiro a 01 a 31 de janeiro de 2016, que
indica os seguintes valores: 1.1.1. Receitas R$ 50.842,88; 1.1.2. Despesas R$ 58.427,59; 1.1.3.
Resultado - R$ 7.584,71. 1.2. Coordenadoria de Ensino. 1.2.1. 10º Curso de Especialização
em Interesses Difusos e Coletivos – 2014/2015, Coordenação Doutor Fernando Reverendo
Vidal Akaoui, aulas teóricas realizadas no período de 17 de março de 2014 a 24 de junho de
2015, as segundas e quartas-feiras, período noturno, horário das 19h às 22h30, aulas de
orientação de monografia período de 01 de agosto de 2015 a 11 de março de 2016, total de 360
horas/aula; CEAF-ESMP; 1.2.2 11º Curso de Especialização em Ciências Criminais –
2015/2017, Coordenação Doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, aulas teóricas já
realizadas ou a serem realizadas no período de 13 de abril de 2015 a 28 de setembro de 2017, as
segundas, terças e quartas-feiras, período noturno, horário das 19h às 22h30, total de 452h/a,
Módulo I – Teoria do Delito e da Pena, carga horária total 256h/a. Submódulo 1 - História e
Fundamentos do Direito Penal, ministrado pelos Professores Doutores Afrânio Silva Jardim,
Alexis Couto de Brito, Everton Luiz Zanella, Fernanda Rocha Martins, período de 13 de abril a
10 de junho de 2015; carga horária de 40h/a; Submódulo 2 – Criminologia e Política Criminal,
ministrado pelo Professor Doutor Humberto Barrionuevo Fabretti, período de 27 de abril a 31
de agosto de 2015, carga horária 52h/a; Submódulo 3 – Teoria do Delito, ministrado pelos
Professores Doutores Alexis Couto de Brito, Fernanda Rocha Martins, Gustavo Octaviano
Diniz Junqueira, João Daniel Rassi, Marco Aurélio Pinto Florêncio Filho e Maria Patrícia
Vanzolini Figueiredo, período de 17 de junho a 21 de março de 2016, carga horária 100h/a;
Submódulo 4 – Teoria da Pena, ministrado pelos Professores Doutores Alexandre Rocha
Almeida de Moraes, Fauzi Hassan Choukr e Tiago Cintra Essado, período de 26 de agosto a 11
de novembro de 2015, carga horária de 40h/a; Submódulo 5 – A Contribuição da Filosofia, da
Psicologia e da Criminologia para o Direito Penal, ministrado pelo Professor Doutor Oswaldo
Henrique Duek Marques, período de 18 de novembro de 2015 a 22 de fevereiro de 2016, carga
horária 20h/a; 6 – Ministério Público e as modernas tendências do Direito Penal: síntese
conclusiva e perspectivas de futuro, ministrado pelos Professores Doutores Ana Lucia Menezes
Vieira, Arthur Medeiros Neto, Eliana Faleiros Vendramini Carneiro e Valter Foleto Santin,
período de 14 a 23 de março de 2016, carga horária 16h/a; Módulo II – Metodologia e Didática

do Ensino Superior, ministrado pelos Professores Doutores Antônio Alberto Machado e Carlos
Frederico Barrére Martin, período de 12 de maio a 11 de outubro de 2015, carga horária 60h/a,;
Módulo III – Crimes em espécie e Legislação Penal Especial, ministrado pelos Professores
Doutores Antonio Lopes Monteiro, Beatriz Lopes de Oliveira, Cesar Dário Mariano da Silva,
Fabiano Augusto Petean, Juliano Augusto Dessimoni Vicente, Maria Gabriela Prado Manssur,
Motauri Ciochetti de Souza, Rafael de Oliveira Costa e Renato Fanin, período de 28 de março a
04 de maio de 2016, carga horária 98h/a, CEAF-ESMP; 1.2.3. 6º Curso de Extensão
Universitária Formação em Mediação Transformativa de Conflitos - 2015/2016,
Coordenação Doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, ministrado pelos Professores
Doutores Airton Buzzo Alves, Ernesto Rezende Neto, Lourdes Farias Alves, Marta dos Reis
Marioni, Rita de Jesus Leria Aires, Valéria Perez, Vânia Cury Yasbek e Violeta Daou, Módulo
Teórico, período de 12 de agosto a 16 de dezembro de 2015, carga horária 80h/a, horário das
19h às 22h30, CEAF-ESMP, Módulo Prático, período de 22 de fevereiro a 06 de julho de 2016,
carga horária 80h/a, Promotoria de Justiça Criminal de Santana, SP. 1.3. Coordenadoria de
Ensino (Ensino a Distância – EAD). 1.3.1. Curso Atualização sobre o Novo CPC – 2ª
Edição, ministrado pelo Professor Doutor Horival Marques de Freitas Junior, oferecido aos
Membro e Servidores do MPSP, período de 07 de março a 07 de maio de 2016, carga horária
40h/aula; 1.3.2. Curso Criminalidade Organizada – 15ª Edição, ministrado pelo Professor
Doutor Arthur Lemos Pinto Júnior, oferecido aos Membro e Servidores do Ministério Público
da Bahia, período de 14 de março a 23 de maio de 2016, carga horária 40h/aula; 1.3.3. Curso
Revisão Gramatical – 15ª Edição, ministrado pela Professora Doutora Karlene Rocha
Campos, oferecido aos Servidores do MPSP, período de 14 de março a 24 de maio de 2016,
carga horária 40h/aula; 1.3.4. Curso prática de redação no contexto jurídico – 4ª Edição,
ministrado pela Professora Doutora Rosemary Tóffoli, oferecido aos Estagiários do MPSP,
período de 14 de março a 23 de maio de 2016, carga horária 40h/aula; 1.3.5. Curso de
Formação Básica em Licitação – 10ª edição, ministrado pelo Professor Doutor João Batista
Nardocci Neto, oferecido aos Servidores do MPSP, período de 21 de março a 16 de maio de
2016, carga horária 30h/a; 1.3.6. Curso Gestão da qualidade – 7ª edição, ministrado pelo
Professor Marcelo Cabeda, oferecido aos Servidores do MPSP, período de 21 de março a 16 de
maio de 2016, carga horária 30h/a; 1.3.7. Curso Direito Penal Tributário, ministrado pelo
Professor Doutor Estevão Luís Lemos Jorge, oferecido aos Servidores e Estagiários do MPSP,
período de 11 de abril a 06 de junho de 2016, carga horária 30h/a; 1.3.8. Curso Justiça
Terapêutica – 3ª edição, ministrado pelo Professor Doutor Mário Sérgio Sobrinho, oferecido
aos Membros e Servidores do MPSP, período de 04 de abril a 30 de maio de 2016, carga
horária 40h/aula. 1.4. Coordenadoria de Cultura e Comunicação e Extensão. 1.4.1. Curso
de Adaptação – Curso de Adaptação aos Promotores de Justiça Substitutos aprovados no
91º Concurso de Ingresso a Carreira do Ministério Público – Área Criminal, Interesses
Difusos e Coletivos e Cível, palestrantes diversos, oferecido aos Promotores de Justiça
Substitutos do 91º Concurso de Ingresso a Carreira do Ministério Público de São Paulo, período

de 26 de janeiro a 26 de fevereiro de 2016, horário das 09h às 19h, CEAF-ESMP; 1.4.2.
Investigação Criminal a cargo do Ministério Público, palestrantes diversos, oferecido aos
Membros do MPSP, dia 22 de fevereiro de 2016, horário das 09h às 12h30, Fórum Criminal da
Barra Funda – Plenário Dez, SP; 1.4.3. Minicurso – Atuação do Ministério Público de
acordo com o novo CPC, palestrantes diversos, oferecido aos Membros, Servidores e
Estagiários do MPSP e demais interessados, dias 29 de fevereiro e 1º de março de 2016 de
2015, horário 1º dia das 19h às 22h, 2º dia das 09h às 12h30, Auditório da Sede Regional do
MPSP, Campinas, SP; 1.4.4. Minicurso – Direito Urbanístico – Teoria e prática, palestrantes
diversos, oferecido aos Membros, Servidores e Estagiários do MPSP e demais interessados,
dias 17 e 18 de março de 2016, horário 1º dia das 19h às 22h, 2º dia das 09h às 12h30, Santos,
SP. 1.5. Biblioteca “Hermínio Alberto Marques Porto”. Relatório de atividades 1º
Bimestre/2016: acervo total de 3.873 títulos, sendo 2.960 livros, 816 Monografias, 97
periódicos. Atendimentos e serviços efetuados: a) inscrições: 00; b) atendimento local: 111; c)
empréstimo: 194; d) empréstimos no local: 13; e) pesquisa e ABNT: 03. A seguir o Doutor
Antonio Carlos da Ponte apresentou as seguintes propostas: realização de dois concursos anuais
de estagiários, um em cada semestre do ano; o Congresso do Meio Ambiente e Urbanismo,
para o segundo semestre de 2016; um Congresso de Promotores de Justiça do Júri, para o
segundo semestre de 2016; cursos de extensão; implantação do mestrado profissionalizante;
alteração do Conselho Editorial e de Consultores da Revista Jurídica, que deverá estar atrelada
às linhas de pesquisa da Escola; implantação de quatro cursos de especialização no biênio
2016-2017 – dois de Direito Penal e dois de Interesse Difusos e Coletivos, na Capital e Interior;
e um Curso de Especialização em Direito Processual Civil, com ênfase para o novo Código.
Tais propostas foram aprovadas por unanimidade pelos integrantes do Conselho Curador. O
Doutor Paulo Afonso Garrido de Paula consignou que há necessidade de se regulamentar a
forma como são ofertados os cursos no exterior, o que deve ocorrer de modo isento, dando-se
oportunidade a todos os membros que venham a se inscrever. O Colegiado anuiu com tal
ponderação. O Diretor apresentou sugestão contendo os nomes dos membros da Congregação,
para o biênio 2016-2017, noticiando que o critério adotado para escolha foi titulação e o fato de
garantir possibilidade de participação à toda Instituição, dando preferência aos Colegas que
preenchido o requisito da titulação, não tenham participado de composições anteriores. O
Diretor consignou que tal medida vem de encontro à sua proposta de uma Escola “apartidária,
independente e plural”. Quanto ao logo do CEAF-ESMP, que foi alterado na última gestão,
propôs o retorno do anterior, que se encontra em consonância com a Resolução nº 91 do CNMP
e identifica a Escola com o Estado de São Paulo. Enfatizou que o logo anterior foi adotado por
mais de vinte anos e conta com o apoio e simpatia da Instituição. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Salientou o Diretor que o CEAF-ESMP tem 11 protocolos de pesquisa aplicada,
em que o Ministério Público assume a responsabilidade de possibilitar a logística de pesquisas
em que não se apresenta como ator principal, apenas figurante, sem prejuízo de emprestar
credibilidade a projetos que não se encontram devidamente especificados. Enfatizou que tais

protocolados possuem um ponto em comum: não contam com os respectivos projetos de
pesquisa. Esclareceu sua preocupação com o fato de alguns desses projetos contarem com a
solicitação e obtenção de verba junto a agências de fomento, o que traduzirá obrigações ao
Ministério Público, estranhas à sua vocação e papel. Defendeu a revisão rigorosa e
compartilhada de cada um desses projetos, que necessitam, no seu sentir, de pronta e cuidadosa
reavaliação. Sustentou a rediscussão e reanálise de tais convênios, que deverão se adaptar às
linhas de pesquisa fixadas pela Escola. O Conselho aprovou tal proposta por unanimidade
quanto à revisão dos convênios e fixação das linhas de pesquisa por parte da Direção da Escola.
Propôs o Diretor da Escola a criação de um Núcleo avançado no Fórum Criminal Barra Funda,
com a finalidade de priorizar e fomentar a discussão de uma doutrina de Ministério Público na
área criminal. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. Por fim, esclareceu que
a Escola está preparando cursos de capacitação aos funcionários e estagiários, tanto da Capital,
quanto do Interior. Pela Corregedoria sugeriu-se um curso para Oficiais de Promotoria; o que
contou com total apoio do Diretor da Escola e Conselheiros. Para constar, eu Valéria Diez
Scarance Fernandes, Secretária, lavrei esta ata que será lida, apreciada e votada na próxima
reunião do Conselho do CEAF-ESMP.

