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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
DIRETORIA-GERAL
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO –
2021.
Em 01 (um) de março de 2021, às 19h08, o Diretor-Geral da Escola Superior do
Ministério Público da União (ESMPU), valendo-se de meio virtual, na forma prevista no Estatuto da
ESMPU (art. 9º, § 3º), realizou a 4ª sessão extraordinária anual em que apresentou ao CONAD 2 (duas)
novas propostas de atividades a serem incluídas no Plano Anual de Atividades - PAA de 2021. Foram
submetidas à deliberação do Colegiado as seguintes propostas: 1) Webinar “O Silêncio além das grades:
a intersetorialidade punitiva nas práticas socioeducativas” (Processo SEI 0.01.000.1.000130/2021-16),
que tem por escopo o lançamento do livro com mesmo título, fruto de dissertação de mestrado
de servidora do MPDFT.; e 2) Webinar “O Artigo 16 da Lei de Ação Civil Publica: Aspectos
Interdisciplinares” (Processo SEI 0.01.000.1.000422/2021-86), que pretende debater a eficácia subjetiva
da coisa julgada na ACP, perquirindo se deve produzir efeitos apenas dentro dos limites territoriais do
juízo que prolatou a sentença ou em todo o território nacional e está prevista para ocorrer no corrente
mês de março de 2021. Para a apreciação da pauta pelos Conselheiros, foram encaminhados os seguintes
documentos para cada item: i) Despacho de encaminhamento da proposta de atividade; e, ii)
projeto pedagógico das atividades. Ressaltou o Diretor-Geral, entre outras considerações, a
disponibilidade orçamentária existente nesse momento. Observado o prazo fixado para a deliberação,
apurou-se que concordaram explicitamente com a proposta do item 2, além do Diretor-Geral da ESMPU,
Paulo Gustavo Gonet Branco, os Conselheiros Júnia Soares Nader (MPT), Guilherme Zanina Schelb
(MPF), Roberto Carlos Batista (MPDFT) e Ailton José da Silva (MPM). Quanto à atividade do item 1,
os Conselheiros manifestaram-se pelo indeferimento, sem dissenso, tendo em vista a falta de descrição
suficiente do tema. Por fim, declarou o Diretor-Geral, 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 a atividade tratada no
item 2 desta Ata. 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 e por mim,
devendo ser publicada no sítio eletrônico da ESMPU.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gustavo Gonet Branco, Diretor-Geral, em 02/03/2021,
às 19:24 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Vilela Von Sperling, Chefe de Gabinete da
Diretoria-Geral, em 02/03/2021, às 19:24 (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 0264836 e o código CRC 7714EA28.
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