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CONSELHO SUPEmOR DO MINISTÉNO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019
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Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, às dez horas e quinze
minutos, iniciou-se, no Plenário, a Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério
Público Federal - CSMPF, sob a presidência do Procurador-Geral da República Augusto Aras.
Presentes os Conselheiros José Bonifácio Borges de Andrada, Mana Caetana Centra Santos.
Alcides Martins, Brasilino Pereira dos Santos (suplente do Cons. Hindemburgo Chateaubriand
Pereira Diniz Filho no item 4), Hindemburgo Chateaubriand Peneira Diniz Filho, Nicolao
Digo de Castão e Costa Neto, Nívio de Freitas Sirva Filho, José Adonis Callou de Araujo Sá,
José Elaeres Marquês peixeira e Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Presentes, também, a
Subprocuradora-Geral da República Elizeta Mana de Parva Ramos (Corregedora-Geral do
MPF), os Subprocuradores-Gerais da República Darcy Santana Vitobello e Eitel Santiago de
Brita Peneira (Secretário-Geral do MPF), o Procurador Regional da República Fábio George
Cruz da Nóbrega (Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República-ANPR),
os Procuradores da República Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior (Procurador-Chefe da
Procuradoria da República em Pernambuco) e Ana Carolina Alves Araújo Roman (Vice-
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República-ANPR) e o Dr. Marcos
Ferreira dos Santos (Secretário de Segurança Institucional). 1) Aberto os trabalhos, o Senhor
Presidente, Dr. Augusto Aras, cumprimentou a todos e fez a seguinte comunicação:
Cotnunlco a Vossas ExceLêllcias e aos colegas (lue tios escutatn, que estivetnos, na ÜLtimci
semctna e nesta, empenhados na busca da regularização das questões orçamentárias. Para
)fossa satisfação, fomos betll i'ecebidos pelas e(luipes económicas do Ministério da Economia
e do Tribtillal de Contas e aguardatllos uttt desfecho para essas questões deveras relevantes,
especialTnente neste Pm de ano, enl que há justas expectatixlas pelo cumprimento de
obrigações de passivo, estando, assim, Vossas Excelências comtlnicadas acerca das
p/.ov/(#nc/aÁ para a/enter a /odes. Eln seguida, concedeu a palavra aos Conselheiros, que
assim se manifestaram: Conselheiro Nívio de Freiras Salva Filho: Hoz/ co/ocas cer/a/;zen/e
lerá objeto de Vossas E)tcetências, outros colegas devem levar essa questão, que é a questão
da paridade, é uma questão que realmente está nos aÜigindo pessoalmente, tn cito
intensamente, que é a questão da regulamentação do auxílio-moradia para nós,
Subptocutadot'es-Gerais da República. A (ltlestão realmente não é de acréscimo, é de
recomposição, de auxitia} rios ctlstos, porque é excessivaillente oneroso o exercício da .fmlção.
O CNMP regulamentou, já tive oporturlidade de falar cota Vossa E)tcelêrtcia pessocütnente,
mas gostaria de trazer esse assullto aqui para qtle os colegas Conselheiros tambétn saibam.
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Está nos a©igindo, está tlntito di.Hcil, os \lertcituenlos jó Pião chegatll ao .Dual do mês. É tltllci
sihlação a©itiva. Há tisna quebra de paridade. Confesso (lue estou $cando tntlito preocupado
çe tenho condições de llle manter no exercício da tninhafiltlção. Facilmente posso demonsüar
para todos como é oneroso para mim o CEEI'cicio do cargo de Subpt'octlrador-Geral da
República. Talho que manter aqui residência, todas as despesas e me preocupo
profundamente. Venho, e não só eu, todos os colegas que são obrigados a tllanter tina
.evidência onde estão seus jamiliaíes e outra aqui, está nos atlgustiando esta situação e jó
louve oportunidade de falar cotll Vossa Excelência pessoalmente, lilás não havia tido
oportunidade de falar aqui no Conselho, por isso tottlo a liberdade. Obrigados Pies\den\e
A.u Busto Aras - Sellhoies Collselheiros, Senhoras Conselheiras, eletivatllente a questão posta
pelo Conselheiro Ni'pio tem nos preocupado. Temos estudado essa questão. A Lei
Cotnpletnetltar, inclusive, tettt previsão acerca de ulgutllas hipóteses do auxílio-tnoradia. Isso
)los dá algum conforto em uma eventual decisão. O PI'evidente da Associação Nacional de
Procuradores da República, Fábio George, aqui presellte, tem acompallhado conosco as
gestões /Citas rlo serltido de buscar solucionar essas pendências, de tnatteira qtle creio que
esta Sessão, inclusive, é ullla boa oporturlidade pai'a começartuos a discutir as questões
postas, extraoicliriariaillente, colho a GECO e a dos polos. Erltão, registro a Vossa Excelência
qtle não está passando desapercebido. Toda\>ia, temos unia questão orçamentária e temos a
declaração de 31 de julho de 20]9 de que, até aquela data, 31 de julho, havia regularidade
orçatnelltária. Ocorre que, }aesses 63 dias de transição, temos gralades probletnas
orçalnentários e isto nos levou a conversar co+n us equipes técnicas do Ministério da
Economia e do Tribunal de Contas da União, tla busca de suprir essas lctcunas graves que
nos coloccitn elll uma siftlação de certa .Facilidade orçattlelalária e (lue itnpõe ao Procurador-
Getal, ao Secretário-Geral e a todos do Conselho, utncl certa parcimónia. Teta ci minha
compreensão dci fala de Vossa Excelência e a minha disposição em buscar soltlções que
protnovam essa paridade de remtlneração entre nós, do Ministério Público, e tatnbétn ante a
r7zag/s/ra/z/ra, onde /zá ailg /l desegz////ór/os- nes/e /270r?7en/o. Conselheira Luiza Cristina

Fonseca Fr\sebe\sen - SÓ aproveitando esta oporttlnidade, gostaria de colocar que .ió
tivetnos oporltlnidcide de conversar. e conversava isto cota a colega Elizeta, Con egedora,
sobre a ilnportãrlcia da abertura da remoção para os colegas Procuradores da República.
Fenlos mtlitos plocediluentos }lo Collselho que são relacionados a i'eol'ganizctção de Unidade.
C) Conselheiro Àlcides teta o do Paraná, eu tenho o do Rio Grande do Sul. Há uma vaga,
inclusive, aberta no Parara, de exolleração, que está sendo considerada. Terá que ser aberta,
tllestno, a letnoção. Há muitos pedidos de perillufa, pedidos de trabalho retnoto. As Unidades
estão desfalcados no Brasil inteiro, especialmente depois da ploinoção que lfizeluos para
Procuradores Regionais da República. Sabetnos que não haverá ingresso e, portanto, esta
questão da retlloção dos colegas poderia t'esolver, inclusive, atentas clfaslalneníos que ternos
em algtllllas Unidades qtle supetaltl o percentual da Resolução do Conselho. Sabetllos qtle
issofará com que delerlllirladas Unidades tenhatll falta de litulai'es de o$cio. Para isso, há a
Resolução n' 187, em (lue criatnos os grupos de itinerância pertuanente, qtle pertnite a
participação, inclusive, de Procuradores Regionais. Essa itinerância jó ocorre etn párias
Uttidcides, então, não haveria acréscimo etn tertnos de custo. São grupos que vão .ficar rias
Uttidades atuando retllotamente e indo, qtlando necessário. lslo dá unl ptallejatnento e uma
corilinuidade do serviço. Sei tambéul cINe temos probletnas de recursos para a questão da
ajuda de custo, mas realmente acho que é algo que pode ser postergado, em outros motllentos
jájoi. Essa questão da abertura da retnoção }Tle parece importmlte, não só para os colegas,
para a 'administração, tuas etn I'ilação a alguns procedimentos que talhos aqui e que
precisaríamos resolver na terça-feira, oti no mais tardar, em jevel'giro. T'tes\den\e ARBusto
A.ras - Obrigacto Conselheira. Em relação à retnoção, evidentetnente qtle tettlos uma
di$cttldade orçamentária, que é a qudci de custo, embora saibatltos que essa diDculdade
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possct ser retllovida por comia das disponibilidades $nanceiras para eventtlal pagamento
Nesse tnotnetato de Dual (te ano, o blue lias pl'eocupa anais é a possibilidade de vacância em
havendo remoção. Então, creio cine, equacionando a questão orçamentária, até para
podermos pagctr essa itinerância, que é onel'osa, nlctis do que urna verba de maior i'elevo
para o orçatnellío, podetetttos/azar a )emoção etn breve. Então, peço a lodos a cotnpt'eensão
de (!tle, neste tnotnento, passatnos por um ptobletna orçatnentário e que estou entpenhado,
jttllto com o Secretário-Geral, cota o próprio Fábio Nóbrega, pai'a fazer o devido
encatllinhatnento. Então, acredito (lue, se tudo der certo, já etn 2020 estaremos cota este
assunto beta tt'atcldo. Vatnos torcer para qtle isso ocorra, até porqtle o trabalho que temos
desenvolvido, todos aqui, ci Instituição é tina só e apenas estatnos aqui, juntos, enfeitando o
desaFIo, veta sendo reconhecido por toda a socieciacle e pelo dirigalte do país, colho tlm
trabalho que teltt tlludado o perfil clo Ministério Público no que toca à sua corlh'ibuição para
detertninados pontos relevantes, no que toca à defesa do Estado, à defesa do património.
Inclusive, ontetlt, encatninllatnos uttl tnetnorial para o Supretno, pata a modulação de uma
grave questão tributária que enTalA,e R$ 250 bilhões etn prejtlízo da União. Este tnellloriatloi
beta recebido poi' alguns Ministros da Corte que jó tne comunicctratn, e espet'o que esses R$
250 bilhões, eletivattletlte, possatn ser destinados às necessidades, aos serviços essenciais cine
todos rtecessitatnos. Então, neste aspecto, qtlel'o dizer que aposto no sentido de que tecemos a
compreensão dos órgãos públicos, especialmente do Tribunal de Contas da União e do
Ministério da Ecollottlta }lo que toca ao atendilnenlo dos nossos pleitos orçattlentários qtle
carece/p7 de z///za urgen/e provídénc/a. Em seguida, foram deliberados os seguintes processos,
sendo que os itens de 2 a ll foram apreciados em bloco: 2) 1.00.001.000131/2018-69.
Interessado(a): Procuradoria Regional da República da 3' Região. Assunto: Repartição de
atribuições. Relator(a): Cons. Nívio de Frestas Salva Filho. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF n' 104 e nos termos do voto do Relator,
aprovou a Portaria PRR 3' n' 143/20]8, que cria o Núcleo de Solução Alternativa de
Conflitos/NUSAC na Procuradoria Regional da República da 3' Região, bem como a Portaria
PRR3' n' 150/20J8, que designa os Procuradores Regionais para compor o Núcleo. Dê-se
ciência à Corregedoria do Ministério Público Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria
Regional da República da 3' Região. 3) 1.00.001.000017/2018-39. Interessado(a):
Procuradoria da República na Bahia. Assunto: Indicação. Relator(a): Cons. Nívio de Frestas
Silvo Filho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, deliberou
pelo arquivamento dos autos, tendo em vista a aposentadoria do Dr. Edgard de Almeida
Castanheira, indicado para a função de representante do Ministério Público Federal no
Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Bahía -- CEPETP/BA,
restando prdudicada a indicação. 4) 1.00.002.000093/2018-34. Interessado(a): Corregedoria
do Ministério Público Federal. Assunto: Relatório Geral da Correcção Ordinária na
Procuradoria-Geral da República, no período de 5 a 9 de novembro de 20 1 8. Relator(a): Cons.
Nívio de Frestas Salva Filho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, com fundamento na
Resolução CSMPF n' 100/09 e nos termos do voto do Relator, tomou ciência do relatório e
determinou o arquivamento dos autos. Dê-se ciência à Corregedoria do Ministério Público
Federal. 5) 1.00.001.000179/2019-58. Interessado(a): Ministério Público Federal. Assunto:
Indicação. Pedido de desligamento. Relator(a): Cons. Nívio de Frestas Salva Filho. Decisão: O
Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, tomou ciência do pedido de
desligamento do Procurador Regional da República Fábio Nesi Venzon, como representante
do Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Meio Ambiente -- CONAMA, na
condição de sup]ente. 6) 1.00.001.000181/2019-27. interessado(a): Procuradoria da República
no Rio de Janeiro. Assunto: Indicação. Relator(a): Cona. Nívio de Frestas Sirva Filho.
Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente
à indicação dos Procuradores da República Rodrigo Ramos Poerson e Vínícius Panetto do
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Nascimento, para representarem o Ministério Público Federal, na qualidade de titular e
suplente, respectivamente, no Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. 7)
1.00.001.000213/2017-22. Interessado(a): Procuradoria da República na Bacia. Assunto:
Indicação. Relator(a): Cons. José Bonifácio Borges de Andrada. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente à indicação dos
Procuradores da República Fábio Conrado Loula e Leandro Bastas Nunes, para representarem
o Ministério Público Federal, na qualidade de titular e suplente, respectivamente, no Clomítê
de Precatórios do Estado da Bahia. 8) 1.00.001.000257/2019-14. Interessado(a): Dra.
Fernanda Teixeira Souza Domingos. Assunto: Afastamento. Relator(a): Cona. Hindemburgo
Chateaubriand Pereira Diniz Filho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, referendou o
afastamento concedido à requerente, pelo Procurador-Geral da República, por meio da
Portaria PGR/MPF n' 1218, de ] 1.1 1.2019, para participar do evento .Da/a & Jzzr/sc//c//on
Con/acf G/oap oÜ/óe /n/er/7e/ & Jurisdíc//on Po//cy .NeH'ork e do 3' Encontro do Grupo de
Experts da Global Iniliative on Lawlul Access oÍDigital Data Across Borders, e\m Nova ''fole
EUA, no período de ]2 a 14 de novembro de 2019. 9) 1.00.001.000262/2019-27.
Interessado(a): Procuradoria da República no Município de Cáceres/MT. Assunto: Repartição
de atribuições. Relator(a): Cons. Nívio de Frestas Silvo Filho. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, com fundamento na Resolução CSMPF n' 104 e nos termos do voto do Relator,
aprovou a Portaria Conjunta n' 278/2019, que altera a redação do artigo 2' da Portaria
Conjunta n' 002/2019, de l0/7/2019, incluindo atribuição dos ofícios da PRJ\4-Cáceres para
atuarem na 5' Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso nos feitos envolvendo fatos
ocorridos na área de atribuição da PRM. Dê-se ciência à Corregedoria do Ministério Público
Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Mato Grosso. lO)
1.00.00].000267/2019-50. Interessado(a): Dr. Antânio Augusto Teixeira Diniz. Assunto:
Afastamento. Relator(a): Cons. José Adonis Callou de Arado Sá. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, referendou o afastamento concedido ao requerente, pelo Procurador-Geral da
República, por meio da Portaria PGR/MPF n' 1235, de 19.11.2019, para participar da
conferência pública Za co/aóorac/ón ({»caz corpora//va por caó-os de corrupc/ón e//7
perspec//va co/aparada, em Lama/Peru, no período de 19 a 22 de novembro de 2019. 11)
1.00.00].000178/2017-41. Interessado(a): Dr. Rafael Brum Miron. Assunto: Afastamento.
Relator(a): Cons. Mana Caetana Cintra Santos. Decisão: O Conselho, à unanimidade,
referendou a pronogação, pelo prazo de 1 2 (doze) meses, a partir de I' de dezembro de 201 9,
da autorização concedida ao requerente para exercer suas atividades em regime de
teletrabalho, nos dias em que não houver compromisso físico, plantões ou que corresponder à
semana de audiências, por meio da Portaria PGR/MPF n' 1178, de 6.11.2019. 12)
1.00.001.000 127/2018-09. Relator(a): Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Decisão: O
Conselho, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, deliberou: a) Pela prdudicialidade
dos embargos de declaração no tocante à aplicação da penalidade de suspensão, tendo em
vista a concessão de aposentadoria ao ora einbargante pela Portaria PGR/MPF n' 852, de ll
de setembro de 2019; b) Pela rdeição dos embargos de declaração quanto às alegações de
nulidades absolutas; c) Pela manutenção da condenação ao ressarcimento das verbas
extraordinárias recebidas em 03.02.2014, data em que o ora embargante deixou de comparecer
a 02 (duas) audiências, tendo em vista a deliberação do CSMPF na 6' Sessão Ordinária/20 1 9,
bem como sua imprescritibilidade, à luz do $5' do artigo 37 da Constituição Federal e do
entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 852475/SP, determinando o
encaminhamento dos autos à Secretária-Geral para as providências cabíveis. O Conselheiro
José Adonis Callou de Araújo Sá declarou-se impedido. 13) 1.00.001.000019/2019-17.
Interessado(a): Ministério Público Federal. Assunto: Diretrizes para a readequação dos
critérios determinantes da retribuição por acumulação de ofícios de que trata a Lei
13.024/2014. Gratificação por Exercício Cumulativo de Ofícios -- GECO. Regulamentação.
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AnteproUeto de Resolução CSMPF n' 116. Relator(a): Cons. Hindemburgo Chateaubriand
Peneira Diniz Filho. Vista conjunta: Cona. Vice-Procurador-Geral da República e Cona. Mana
Caetana Centra Santos. Decisão: Em prosseguimento à deliberação de 1'.3.2019 (2' Sessão
Extraordinária): O Conselheiro Relator, Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho,
apresentou prometo regulamentando a matéria, tendo sido acompanhado pelos Conselheiros
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, José Elaeres Marques peixeira (voto da então Conselheira
Ela Wiecko Volkmer de Castilho), José Adonis Callou de Araujo Sá (voto da então
Conselheira Célia Regina Souza Delgado), Nívio de Frestas Silvo Filho e Nicolao Dino de
Castra e Costa Neto. Nesta assentada, a Conselheira Mana Caetana Centra Santos apresentou
voto-vista contrário às alterações propostas pelo Relator, acerca do prometo inicial, no que foi
acompanhada pelo Conselheiro Alcides Martins. Manteve o pedido de vista o Conselheiro
José Bonifácio Borgas de Andrada (Vice-Procurador-Geral da República). Aguarda o
Presidente Augusto Aras. 14) 1.00.001.000105/2017-50. Interessado(a): 4' Câmara de
Coordenação e Revisão. Assunto: Coordenações Regionais Ambientais e ofícios
especializados de atuação conc.enfiada em polos. a) Questão de ordem: Tramitação em
separado da proposta de criação de ofícios especializados de atuação concentrada em polos do
anteprojeto da 4' Câmara de Coordenação e Revisão. b) Mérito. Relator(a): Cons. Mana
Caetana Centra Santos. Decisão: Em prosseguimento à deliberação de 8.2.2019 (1' Sessão
Extraordinária), o Conselho: a) preliminarmente, à unanimidade, acolheu a questão de ordem
suscitada pela Relatora e deliberou no sentido de que tramitem em separado a proposta de
criação de ofícios especializados de atuação concentrada em polos do anteprqeto da 4'
Câmara de Coordenação e Revisão, que cuida de situação específica e, portanto, não pode ser
considerada como um substitutivo, sendo desmembrada do presente procedimento e autuada
de modo independente, com distribuição, por prevenção, ao Conselheiro Hindemburgo
Chateaubriand Peneira Diniz Filho; b) no mérito, a Conselheira Relatora Mana Caetana Cintra
Santos, votou pela aprovação da proposta da 4' Câmara de Coordenação e Revisão, com a
consequente expedição de Resolução do Conselho Superior do Ministério Público, com
alterações e destaque para o caráter não exclusivo da atuação dos membros nas novas
Coordenadorias Regionais, evitando assim, o descumprimento das metas orçamentárias do
Ministério Público Federal; O Conselheiro Navio de Freitas Salva Filho apresentou
substitutivo; O Conselheiro Alcides Marfins pediu vista, antecipadamente; Aguardam os
Conselheiros Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, José Elaeres Marquês Teixeira, José Adonis
Calçou de Araújo Sá, Nicolao Dano de Castro e Costa Neto, Hindemburgo Chateaubriand
Peneira Diniz Filho, José Bonifácio Borges de Andrada e o Presidente Augusto Aras. 15)
1.00.001.000217/2019-72. Interessado(a): Ministério Público Federal. Assunto: Promoção ao
cargo de Procurador Regional da República. Questão de ordem: Refazer o segundo
escrutínio para escolha do terceiro nome da lista tríplice, relativa à 7' vaga para promoção por
merecimento, ocorrida na 9' Sessão Ordinária do CSMPF, em 5/11/2019. Relator(a): Cons.
José Adonis Callou de Araújo Sá. Decisão: O Conselho, à unanimidade, acolheu a questão de
ordem suscitada pelo Conselheiro Relator, para que fosse refeito o segundo escrutínio da 7'
vaga para promoção por merecimento a fim de escolher o terceiro nome da lista tríplice, tendo
em vista a ocorrência de defeito no áudio que registrou a 9' Sessão Ordinária, resultando na
contagem cquivocada de votos proferidos no segundo escrutínio para o Procurador da
República Pablo Coutinho Barreto. Renovada a votação, o Conselheiro Hindemburgo
Chateaubriand Pereira Diniz Filho alterou o voto proferido naquela Sessão, e votou no
Procurador da República Pablo Coutinho Barreto. Assim, a lista tríplice Hlca formada pelas
Procuradoras da República Anamara Osório Salva (8 votos), Thaméa Danelon Valicngo (6
votos) e pelo Procurador da República Pablo Coutinho Barreto (6 votos), ratificados os
demais atos. 16) 1.00.000.016168/2019-08. Interessado(a): Procuradoria da República em
Pernambuco. Assunto: Redistribuição temporária. Relator(a): Cons. Alcides Marfins. Decisão:
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O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, deliberou pela desinstalação
temporária da PRM Cabo de Santo Agostinho/ Palmares-PE, com redistribuição dos dois
ofícios para PR/PE, pelo prazo de três anos. Presente o Procurador-Chefe da PR/PE Ala'edo
Cardos Gonzaga Fa[cão Júnior, que preferiu sustentação ora]. 17) ].00.001.000091/2019-36.
Interessado(a): Procuradoria da República em Golas. Assunto: Indicação. Relator(a): Cons.
Alcides Martins. Decisão: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinou
favoravelmente à indicação do Procurador da República Ailton Benedito de Souza, para
representar o Ministério Público Federal no Comité Executivo Estadual do Fórum de Saúde
do Judiciário. 18) 1.00.002.000086/2018-32. interessado(a): Conegedoria do Ministério
Público Federal. Assunto: Estágio probatório/relatório final. Relator(a): Cons. Nívio de Frestas
Sirva Filho. Decisão: O Conselho, à unanimidade, acolheu o relatório final de
acompanhamento do estágio probatório, elaborado pelo Senhor Corregedor-Geral do
Ministério Público Federal, referente ao Procurador da República Erich Raphael Masson. 19)
1.00.001.000268/2019-02. Interessado(a): Dra. Marília Ribeiro Soares Ramos Ferreira.
Assunto: Afastamento. Relator(a): Cons. Alcides Martins. Decisão: O Conselho, à
unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinou favoravelmente ao afastamento da
requerente, para participar do seminário "Crime Organizado e Cooperação Jurídica",
promovido pela Escola Nacional de Magistratura da França em parceria com a Escola
Superior do Ministério Público da União - ESMPU, em Paras/França, no período de 9 a
13.12.2019. O Presidente Augusto Aras apresentou, ao final da sessão, o novo Secretário de
Segurança Institucional, o Delegado da Polícia Federal Dr. Marcos Ferreira dos Santos. A
Sessão encerrou-se às treze horas e cinco minutos. Eu, Norma Correia Soares, Secretária
Executiva, lavrei a presente ata.
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