MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
DIRETORIA-GERAL
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO – 2022.
Em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2022, às 17:42h, o Diretor-Geral da Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Alcides Martins, valendo-se de meio virtual,
forma prevista no Estatuto da ESMPU (art. 9º, § 3º), iniciou a 2ª sessão extraordinária anual, com o
fim de submeter à apreciação do CONAD proposta de inclusão da atividade "Novas Perspectivas
sobre o combate ao crime organizado no contexto Europeu e Latino-Americano" no Plano de
Atividades de 2022, como curso em parceria com a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), sob a coordenação dos Ministros Maria Thereza de
Assis Moura e Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, e do Procurador Regional da
República, Vladimir Aras. A atividade, sugerida pela Coordenadora de Ensino do Ministério Público
Federal, Tatiana Dornelles, e pelo Procurador Regional da República, Vladimir Aras, está prevista
para ser realizada em Roma/Itália, no período de 22/06/2022 a 01/07/2022, e abordará o seguinte
conteúdo: Sociologia do crime organizado e da corrupção. Direito penal internacional: crime
organizado, corrupção e lavagem de dinheiro, evasão de divisas, offshore, cybercriminalidade,
tráfico de drogas. A experiência italiana e a experiência brasileira no combate ao crime organizado.
Estratégias de enfrentamento das forças paramilitares e milícias. Liberdade de imprensa e o
combate ao crime organizado transnacional (caso Panama Papers, Swiss Leaks, entre outros).
Cooperação internacional: provas, persecução penal e recuperação de ativos. A Secretaria de
Educação, Conhecimento e Inovação apresentou dois cenários de custos, ambos envolvendo o
custeio de 10 participantes que seriam selecionados por meio de avaliação de artigos científicos.
Para a apreciação da proposta pelos ilustres membros do CONAD, foram encaminhados os seguintes
documentos, que instruem o Processo nº 0.01.000.1.000069/2022-11: memorando de apresentação
da proposta; prévia da programação da atividade; edital da ENFAM que poderá servir de
modelo. Ressaltou o Diretor-Geral, entre outras considerações, a disponibilidade orçamentária
existente no momento para a realização do evento. Observado o prazo fixado para a deliberação,
apurou-se que o Conselheiro Roberto Carlos Batista (MPDFT) aprovou a proposta conforme
apresentada. O Conselheiro Guilherme Zanina Schelb (MPF) manifestou-se pela aprovação da
proposta de atividade, no entanto com custeio de apenas 02 (dois) participantes, membros do MPU,
desde que atuantes na temática há mais de 02 (dois) anos. Os Conselheiros Ailton José da Silva
(MPM) e Júnia Soares Nader (MPT), além do Diretor-Geral Alcides Martins, acompanharam o voto
do Conselheiro do Ministério Público Federal. 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 realizar

a atividade tratada nesta Ata, com o custeio de 02 (dois) participantes, membros do MPU, atuantes
na temática há mais de 02 (dois) anos, conforme manifestação da maioria dos votantes, vencido o
Conselheiro Roberto quanto ao número de custeios. Nada mais havendo a relatar, eu, Denis Aron
dos Santos Magalhães, 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 Alcides Martins, Diretor-Geral, em 08/02/2022, às 11:41
(horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Denis Aron dos Santos Magalhães, Chefe de Gabinete da
Diretoria-Geral, em 08/02/2022, às 12:19 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21,
de 3 de março de 2017.
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