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DIRETORIA-GERAL

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA UNIÃO – 2021.

Em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2021, às 09h29, o então Diretor-Geral da
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Eitel Santiago de Brito Pereira, valendo-
se de meio virtual, forma prevista no Estatuto da ESMPU (art. 9º, § 3º), iniciou a 10ª sessão
extraordinária anual, com o fim de submeter ao CONAD as seguintes propostas: 1) inclusão de 09
(nove) atividades de extensão no Plano de Atividades da ESMPU para o 2º semestre de 2021
(Processo SEI 0.01.000.1.001754/2021-12). Os webinares visam a apresentar os resultados das
pesquisas científicas aplicadas financiadas pela ESMPU e finalizadas no primeiro semestre de 2021.
As atividades não importarão em custos para a Escola; 2) incluir no Plano de Atividades da Escola, a
atividade de extensão intitulada "Controle de Constitucionalidade e(m) crise" (Processo
SEI 0.01.000.1.001930/2021-13), em que se pretende debater sobre a ocorrência de crise entre os
poderes no Brasil na atualidade, observar como o controle de constitucionalidade pode instilar essa
crise e apresentar soluções de acordo com o sistema constitucional brasileiro. 3) Um terceiro item
consulta a respeito da competência para escolha de substituto para pesquisador retirante. Tratando-
se, este último item, de tema que merece estudo mais aprofundado, o prazo para manifestação dos
Conselheiros foi estendido. Para a apreciação dos itens 1 e 2 pelos membros do CONAD, foram
encaminhados os seguintes documentos relativos a cada item: i) despacho de encaminhamento das
propostas de atividades; e, ii) projetos pedagógicos das atividades. Ressaltou o Diretor-Geral, entre
outras considerações, a disponibilidade orçamentária existente no momento. Quanto ao item 3, os
seguintes documentos foram encaminhados para apreciação: i) despacho de encaminhamento da
consulta; ii) Resolução CONAD n. 012/2019 - Regulamento das Atividades de Pesquisa Científica
Aplicada. Observado o prazo fixado para a deliberação, apurou-se que os Conselheiros Júnia Soares
Nader (MPT), Guilherme Zanina Schelb (MPF), Roberto Carlos Batista (MPDFT) e Ailton José da
Silva (MPM), além do Diretor-Geral em exercício Manoel Jorge e Silva Neto, aprovaram, por
unanimidade, as propostas dos itens 1 e 2. Sobre o terceiro item, o Conselheiro representante do
MPM, Ailton José da Silva, propôs que o Secretário de Educação, Conhecimento e Inovação tenha
competência para a indicação do pesquisador substituto, cabendo ao CONAD homologar o nome do
indicado. O voto do Conselheiro do MPM foi acompanhado pelos demais conselheiros. Por fim,
declarou o Diretor-Geral em exercício, no mesmo meio virtual – grupo de WhatsApp, composto por
todos os membros votantes do CONAD,  que a Secretaria de Educação, Conhecimento e
Inovação está AUTORIZADA a incluir no Plano Anual de Atividades de 2021 todas as atividades
tratadas nesta Ata. Quanto à escolha de substituto para pesquisador retirante, caberá ao Secretário de
Educação, Conhecimento e Inovação providenciar a indicação, que deverá ser submetida à



homologação pelo CONAD. Nada mais havendo a relatar, eu, Cláudia M.V. von Sperling, Chefe de
Gabinete da Diretoria-Geral da ESMPU, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Presidente do
Conselho em exercício e por mim, devendo ser publicada no sítio eletrônico da ESMPU.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Vilela Von Sperling, Chefe de Gabinete
da Diretoria-Geral, em 13/10/2021, às 17:00 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº
21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Manoel Jorge Silva Neto, Diretor-Geral em Exercício,
em 15/10/2021, às 10:34 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de
2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0294879 e o código
CRC FF09476A.
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