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ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA

UNIÃO – 2020.

Em 18 (dezoito) de fevereiro de dois mil e vinte, sob a presidência do
Diretor-Geral, Paulo Gustavo Gonet Branco, reuniram-se os membros do Conselho
Administrativo da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU): do MPF –
Maria Emília Moraes de Araújo (suplente); do MPT – Júnia Soares Nader (titular) e Maria
Amélia Bracks Duarte (suplente); do MPM – Ailton José da Silva (titular) e Ana Cristina da
Silva (suplente); e do MPDFT – Roberto Carlos Batista (titular) e Paulo José Leite Farias
(suplente). Presentes também os Coordenadores de Ensino Titulares do MPT – Ricardo José
das Merces Carneiro, do MPM – Alexandre Reis de Carvalho e do MPDFT – Alessandra
Campos Morato; o Diretor-Geral Adjunto, Manoel Jorge e Silva Neto; o Secretário de
Planejamento e Projetos, Carlos Vinícius Alves Ribeiro; e a Chefe de Gabinete da ESMPU,
Claudia von Sperling. O Conselheiro Titular do MPF, Guilherme Zanina Schelb, e o
Coordenador de Ensino do MPF, Paulo Vasconcelos Jacobina, foram convocados, porém,
justificaram as ausências. Foi designado o servidor Denis Aron dos Santos Magalhães para
secretariar a reunião. Os trabalhos foram iniciados com a apresentação dos novos diretores,
dos novos conselheiros e dos novos coordenadores de ensino nomeados.  Seguiu-se a
apresentação, pelo Diretor-Geral, pelo Diretor adjunto e pelo Secretário de Planejamento da
situação orçamentária, destacando-se as dificuldades financeiras para o atual exercício. Foi
relatado o elevado comprometimento do orçamento com despesas obrigatórias, restando
escassos recursos para a área finalística. Explicou-se a necessidade imediatamente sentida de
uma revisão de atividades acadêmicas, em atenção ao quadro orçamentário, motivada pelo
intuito de atender às necessidades mais gerais e prementes de capacitação de membros e
servidores do MPU, consideradas as respectivas áreas de atuação, em consonância com a Lei
de criação da ESMPU. Daí as decisões de suspensão e cancelamento de um conjunto de
atividades planejadas no ano de 2019 para 2020, tomadas ad referendum do CONAD.
Enfatizou-se também que a revisão em processo de estudos e implementação terá por norte o
valor acadêmico do pluralismo.  As decisões foram aprovadas pelo colegiado sem dissenso. A
listagem das atividades acadêmicas que estavam previstas para 2020 será enviada para os
presentes, com vistas a colher eventuais sugestões até o dia 15 de março. Todos os presentes se
manifestaram e concordaram que a Escola deve buscar universalizar o máximo possível o



acesso às atividades de capacitação, levando em conta a área finalística específica de cada
ramo e as temáticas comuns aos quatro ramos. Foi aprovada por todos os presentes a inclusão
no planejamento acadêmico de 2020 de evento em torno da recente Lei Anticrime, bem como
o apoio, mediante o logotipo da Escola e sem envolvimento de custos, do “II Workshop de
técnicas especiais de investigação para o enfrentamento da corrupção: experiências de equipes
da Lava Jato”, sob a organização e realização do Ministério Público do Paraná. Na sequência,
os participantes da reunião conheceram as novas instalações da ESMPU. Os trabalhos foram
encerrados pelo Diretor-Geral, em 18 (dezoito) de fevereiro de 2020, às 15h, e deles lavrou-se
a presente ata, que será assinada pelo Presidente do Conselho, Paulo Gustavo Gonet Branco e
por mim, Secretário da reunião.

Documento assinado eletronicamente por Denis Aron dos Santos Magalhães, Assessor da
Diretoria Geral, em 27/02/2020, às 19:44 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU
nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gustavo Gonet Branco, Diretor-Geral da
ESMPU, em 27/02/2020, às 20:24 (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 0216818 e o
código CRC D2D236E6.
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