
DELIBERAÇÃO N. 01/2011 

(Aprovada na reunião de 25 de fevereiro de 2011) 

Altera o regulamento que disciplina a atuação e o regime dos professores assistentes do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público e dá outras providências.

DELIBERA 

Art. 1º. O caput do artigo 1º do regulamento dos professores assistentes do CEAF/ESMP passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. O Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério Público indicará os
professores assistentes dos cursos de pós-graduação, dentre os membros da Instituição em exercício, independentemente da 
instância, entrância e da titulação acadêmica.”

Art. 2º. O §1º do artigo 1º do regulamento dos professores assistentes do CEAF/ESMP passa a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 1º. A indicação será feita em até 10 (dez) dias depois do início do curso de pós-graduação, preferencialmente de forma a 
renovar o quadro dos professores assistentes do CEAF/ESMP.”

Art. 3º. Revogam-se os incisos III e IV do art. 4º do regulamento dos professores assistentes do CEAF/ESMP; 

Art. 4º. O caput do artigo 6º do regulamento dos professores assistentes do CEAF/ESMP passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º. Caso um professor assistente seja dispensado antes do término do curso de pós-graduação para o qual foi designado, o 
Diretor deverá indicar outro membro do Ministério Público de São Paulo que se destaque na mesma área, para a substituição 
imediata, seguindo-se a designação pela Procuradoria Geral de Justiça.”

Art. 5º. A designação dos professores assistentes para o curso de especialização em direito penal atualmente em curso cessará 
com a finalização do prazo para correção de provas do último módulo didático do curso. 

Art. 6º. Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação, devendo ser lançada, em seu inteiro teor, no livro próprio do 
CEAF/ESMP. 

DELIBERAÇÃO N. 09/2010

(Aprovada na reunião de 23 de agosto de >>2010)

Aprova o regulamento que disciplina a atuação e o regime dos professores assistentes do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público e dá outras providências.

O Conselho do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo –
CEAF/ESMP, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n. 734/93 (LOEMP) e pelo seu 
Regimento Interno, 

Considerando a necessidade de disciplinar a atuação e o regime dos professores assistentes do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público; 

Considerando que essa atuação existe há muito tempo no CEAF/ESMP com a denominação de “monitoria”, sem remuneração; 

Considerando, todavia, que “no ambiente universitário brasileiro, a monitoria é o exercício de assistência feita por um estudante em 
auxílio a um professor” (Wikipédia); 

Considerando que é exatamente nesse sentido que o Regimento Interno do CEAF/ESMP utiliza o termo “monitoria” em seu artigo 
72, ao estabelecer que “O CEAF-ESMP poderá oferecer monitoria a alunos de seus cursos de pós-graduação, vedada a docência 
das aulas”; 

Considerando que um das finalidades do CEAF/ESMP é “suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração” (Regimento Interno, art. 2º, inciso VI); 

DELIBERA

Art. 1º. O § 2º, do artigo 1º, da Deliberação n. 01/2010, acrescentado pela Deliberação n. 02/2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“§ 2º. As provas e trabalhos, individuais ou em grupo serão corrigidas pelos professores assistentes da Escola Superior, conforme 
regulamento próprio.”

Art. 2º. Aprovar o regulamento dos professores assistentes do CEAF/ESMP em anexo.  

Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação, devendo ser lançada, em seu inteiro teor, no livro próprio do 
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CEAF/ESMP.  

REGULAMENTO DOS PROFESSORES ASSISTENTES DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL -
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

“Art. 1º. O Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério Público indicará os 
professores assistentes dos cursos de pós-graduação, dentre os membros da Instituição em exercício, independentemente da 
instância, entrância e da titulação acadêmica.”

“§ 1º. A indicação será feita em até 10 (dez) dias depois do início do curso de pós-graduação, preferencialmente de forma a 
renovar o quadro dos professores assistentes do CEAF/ESMP.”

DESIGNAÇÃO

Art. 2º. A Procuradoria Geral de Justiça designará por portaria publicada no Diário Oficial do Estado, mensalmente, os membros da 
Instituição indicados para que, sem prejuízo de suas funções, exerçam as atribuições de professor assistente junto ao 
CEAF/ESMP. 
Parágrafo único. Para o exercício de algumas atribuições do professor assistente, o membro do Ministério Público de São Paulo 
poderá ser designado, por período determinado, com prejuízo de suas funções.

PAGAMENTO

Art. 3º. O membro da Instituição designado como professor assistente do CEAF/ESMP fará jus, mensalmente, a gratificação de 
magistério prevista no parágrafo único, do artigo 192, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, no valor equivalente a 
03 (três) horas-aula.
Parágrafo único. Sem prejuízo do pagamento mensal referido no caput deste artigo, o membro da Instituição - professor 
assistente do CEAF/ESMP poderá ser designado com fundamento no artigo 185, da Lei Orgânica do Ministério Público de São 
Paulo para determinadas atribuições junto a Escola Superior, quando houver deslocamento de Comarca ou para prestar outros
serviços de natureza especial. 

ATRIBUIÇÕES

Art. 4º. São atribuições do professor assistente do CEAF/ESMP: 
I - corrigir provas e trabalhos individuais ou em grupo dos alunos dos cursos de pós-graduação (mestrado e especialização); 
II - esclarecer dúvidas dos alunos dos cursos de pós-graduação (mestrado e especialização) através da rede mundial de 
computadores - internet; 

PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 5º. Será aplicado ao professor assistente o mesmo regime disciplinar do corpo docente previsto no Regimento Interno do
CEAF/ESMP, em seus artigos 77 a 81, 82 a 83 e 88 a 91. 

“Art. 6º. Caso um professor assistente seja dispensado antes do término do curso de pós-graduação para o qual foi designado, o
Diretor deverá indicar outro membro do Ministério Público de São Paulo que se destaque na mesma área, para a substituição 
imediata, seguindo-se a designação pela Procuradoria Geral de Justiça.”

Artigo 4º da Deliberação n. 01/2011 

PEDIDO DE DESLIGAMENTO

Art. 7º. O professor assistente poderá se desligar, devendo endereçar ao(a) Diretor(a) pedido fundamentado, o qual será decidido
no prazo de 15 (quinze) dias. 
§ 1º. O professor assistente permanecerá incumbido de suas atribuições no período entre o protocolo do pedido de desligamento 
até a ciência formal da decisão. 
§ 2º. Da decisão de indeferimento caberá recurso ao Conselho Curador, que deverá ser recebido por seu Presidente, podendo ser 
concedido efeito suspensivo. 

FERNANDO GRELLA VIEIRA
 Procurador-Geral de Justiça
 Presidente do Conselho do CEAF/ESMP 

IVAN DA SILVA
      Promotor de Justiça
 Representante dos membros de 1ª Instância – Interior

                                 Secretário do Conselho do CEAF/ESMP 
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