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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO   

 
Aos quatro dias do mês de junho do ano de 2010, às 10h, na sala da Diretoria Geral da 

Escola Superior do Ministério Público, situada à rua Assunção, nº 1200, bairro José 

Bonifácio em Fortaleza – Ceará, reuniram-se a Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro 

Chaves, Diretora Geral da ESMP, Dr. José Maurício Carneiro, Corregedor Geral do 

Ministério Público, Dr. Paulo Francisco Banhos Pontes, Procurador de Justiça, Dr. Luiz 

Eduardo dos Santos, Procurador de Justiça, e a Dra. Maria Magnólia Barbosa da Silva, 

Procuradora de Justiça e representante do Corpo Docente da ESMP, comigo, Diretora 

de Ensino da ESMP, para realização da segunda reunião ordinária do Conselho 

Consultivo da ESMP, para deliberar  sobre a seguinte pauta:  

• Definição do projeto para o curso de ingresso e vitaliciamento dos novos 

membros do Ministério Público;  

• A readequação do calendário da ESMP para especialização, em face da 

exigência da residência na comarca; 

• Edição da minuta do Ato Normativo para ressarcimento do patrocínio da PGJ/CE 

dos alunos Membros do MP que não concluíram os cursos de pós-graduação 

lato sensu, por força da decisão do CPJ nos autos do PA 10846/2008-5 (anexo 

4715/2008-0). 

O primeiro assunto abordado foi o horário que a Escola terá de implantar para 

realização das aulas dos cursos de ingresso e vitaliciamento e especialização. Pelo Dr. 

Maurício foi explicado que as aulas deverão ocorrer obrigatoriamente aos sábados já 

que a Corregedoria não permite ausência do trabalho às sextas-feiras. Ressaltou ainda 

que, em relação ao curso de ingresso e vitaliciamento, não pode ser descartada a 

possibilidade de aulas à distância, especialmente levando em conta o calendário 

eleitoral na elaboração das aulas presenciais. Quanto ao projeto do curso de 

vitaliciamento, a Dra. Magnólia solicitou que fosse incluída a matéria de Direito 

Tributário juntamente com a disciplina de Direito Financeiro. Entretanto, Dr. Luiz 

Eduardo ponderou que referida disciplina já é muito extensa e vista na faculdade, 
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ficando então para ser acrescida na ementa da disciplina de Direito Penal, a cargo da 

Dra. Magnólia, permanecendo a disciplina autônoma de Direito Financeiro, com 15 h/a. 

ressaltou-se ainda que todas as disciplinas deveriam contemplar as nuanças da 

atuação do MP. Posteriormente, os membros do Conselho leram a relação das 

disciplinas e sugeriram que o corpo docente fosse composto somente por Membros do 

MP e as respectivas ementas serão previamente elaboradas e submetidas aos referidos 

professores para aceite. Este assunto apresentado foi encerrado marcando-se o dia 17 

de junho uma próxima reunião do Conselho, na qual as disciplinas e ementas seriam 

concluídas para ser encaminhado o projeto final do curso de vitaliciamento à 

Procuradora Geral de Justiça.  Em seguida, Dr. Paulo Ponte indagou sobre o curso de 

Ética a ser realizado com a Universidade Corporativa UNIMED, no qual a Dra. Ângela 

comunicou-lhe as providências que estão sendo tomadas para sua realização e que o 

processo está na Assessoria da PGJ/CE aguardando a assinatura do Decreto 

regulamentador do Fundo de Manutenção da Escola, que se encontra na PGE. Em 

seguida, tratou-se do assunto sobre os alunos que iniciaram cursos de especialização 

na Escola (membros do MP) que não concluíram, abandonaram ou terminaram os 

créditos e não defenderam a monografia que apesar de terem usufruído do benefício da 

bolsa de estudos da PGJ/CE, não efetuaram a devolução. Foi apresentado o modelo 

utilizado como Termo de Compromisso que esses alunos assinam ao se matricularem 

nos cursos. Este documento foi analisado pelos Conselheiros, que após uma análise 

detalhada, resolveram deliberar, à unanimidade: em relação aos débitos pretéritos, a 

ESMP vai remeter a relação dos alunos à Procuradoria Geral de Justiça para que a 

mesma instaure um contraditório administrativo para a cobrança dos valores 

respectivos. Finalmente, quanto à normatização futura, a Diretora Geral da ESMP irá 

realizar pesquisa no site da CAPES e CNPQ, para ter padrão de regulação que será 

apresentado na próxima reunião. Finalizando, os Conselheiros verificaram o dia da 

semana mais propício para a próxima reunião, ficando acordado que dia 17 de junho, 

as 10h00m, seria o dia melhor para todos.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 

reunião.  
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E para constar eu, Lise Alcântara Castelo, Diretora de Ensino da ESMP  

________________________________, lavrei a presente Ata que vai devidamente 

assinada.  

Em Fortaleza, 04 de junho de 2010. 

 
Dra. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, Promotora de Justiça e Diretora Geral da 

ESMP,________________________________; 

Dr. José Maurício Carneiro, Procurador de Justiça, Corregedor Geral do MP e Membro 

representante da Corregedoria–Geral do MP, ___________________________;  

Dr. Paulo Francisco Banhos Ponte, Procurador de Justiça e Membro representante do 

Colégio de Procuradores, _____________________________; 

Dr. Luiz Eduardo dos Santos, Procurador de Justiça e Membro representante do 

Conselho Superior do MP _____________________________; 

Dra. Maria Magnólia Barbosa da Silva, Procuradora de Justiça e Membro representante 

do Corpo Docente da ESMP _____________________________. 


