
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ATA DA 68 REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 

Aos quatro dias do mês de agosto de 2003, às 14:00 horas, na Escola Superior do Ministério Público da 

União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho Administrativo: 

MPF - Doutor Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle; MPT - Doutor Jonhson Meira Santos; MPDFT — Doutora 

Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves.Ausente justificadamente o Doutor Edmar Jorge de Almeida, MPM. 

Nesta ocasião, foi designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. 

Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Curso de Antropologia e Direitos 

Humanos, realizado no período de 26 a 30/5/2003, na Sede da ESMPU, Brasília-DF. O Conselho 

Administrativo tomou ciência do relatório do curso. 2. Curso Prática de Redação Oficial de iniciativa do 

Núcleo Estadual da ESMPU/BA-MPF, ministrado aos Procuradores e servidores dos três ramos. O Conselho 

Administrativo tomou ciência do relatório do curso. 3. Relatório do II Curso de Iniciação para Promotor 

de Justiça Adjunto. O Conselho Administrativo tomou ciência do relatório do curso. 4. II Curso de 

Iniciação dos Promotores de Justiça do MPDFT. O Conselho Administrativo analisou e aprovou os 

roteiros das visitas externas e dos períodos de observação, bem como os respectivos relatórios. 5. Curso de 

Português Instrumental, a ser realizado no período de 4 de agosto a 12 de setembro de 2003. Considerando 

a impossibilidade da realização com recursos da CRSA, a Diretora-Geral autorizou a realização do curso 

com custos de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). 6. Reconhecimento de Títulos de Pós-

Graduação stricto-sensu, por meio do Oficio PJR n° 166/2003, de 13/6/2003 — Dr. José Tavares dos Santos, 

Procurador-Geral da Procuradoria Federal — CAPES, informa que a compreensão da CAPES sobre os títulos 

outorgados por instituições portuguesas é ato privativo das universidades que possuem a qualificação 

descrita no § 3°, do artigo 48, da LDB (Lei n° 9.394, de 20/12/96), caráter que não é detido pela ESMPU. 7. 

II Seminário de Direito Penal e Processual Penal — foi solicitado o redimensionamento da atividade de 

local para nacional. Face à manifestação favorável da CE/MPF, a Diretora-Geral autorizou a liberação de 

verba suplementar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), destinadas a hospedagem e 

passagem de palestrantes. 8. Seminário Inovações da Legislação Comum e suas Implicações no CPM e 

CPPM — O Conselho Administrativo autorizou que o evento fosse remarcado para os dias 26, 27 e 28 de 

agosto/2003. 9. Ciclo de Palestras com o tema Novas Tendências no Direito Público — Autorizado apoio 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), recebendo a Escola, como contrapartida, 20 (vinte) inscrições, além de 

figurar em todo material de divulgação do evento. 10. VIII Seleção Pública de Estagiários do Curso de 

Direito — O Conselho Administrativo tornou ciência da realização do evento. 11. Contribuição associativa 

devida ao CDEMP. O Conselho Administrativo aprovou o pagamento da contribuição. 12. Seminário 

"Propriedade Intelectual e a Tutela dos Interesses Difusos" - adiado para os dias 13 e 14 de novembro de 

2003. 13. Mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade de Lisboa. Edital ESMPU n° 06/2003. F~;r• m 
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selecionados, a partir da análise curricular, no Ramo MPF, o Dr. Carlos Rodolfo Fonseca Tigre Maia — 

PRR/2a Região, como titular e o Dr. Henrique Geaquinto Herkenhoff — PR/ES, como suplente e, no Ramo 

MPT, o Dr. Márcio Roberto de Freitas Evangelista - PRT/13a Região, como titular e a Dra. Maria da Glória 

Martins dos Santos — PRT/5a Região, como suplente. 14. Relatório Físico/Financeiro de Atividades da 

ESMPU — 1° Semestre/2003. Após a análise do Relatório, o Conselho Administrativo concluiu pela 

impossibilidade de serem realizados todos os eventos previstos e já aprovados para o 2° semestre, tendo em 

vista que os recursos disponíveis para tanto são insuficientes, em razão das obras de instalação da sede 

própria e do pagamento de todas as despesas de manutenção do prédio até junho, quando começou a haver a 

divisão de despesas com a PR/DF. Em face disso decidiu: a) suspender a apreciação de novos projetos que 

envolvam despesas; b) suspender qualquer apoio financeiro para eventos realizados por outras entidades; c) 

reexaminar, caso a caso, os projetos previstos no Plano de Atividades para o 2° Semestre, que impliquem em 

custos financeiros, mediante solicitação do interessado; d) recomendar que os Núcleos interessados busquem 

apoio ou patrocínio de outras fontes. A Diretoria irá diligenciar na obtenção de recursos suplementares. 15. 

XXIX Congresso Nacional dos Procuradores de Estado - Dr. João Bosco Araújo Fontes Júnior solicita 

apoio no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a realização do evento que ocorrerá no período de 5 a 

9/10/2003, em Aracaju/SE. Prejudicado em razão do item 14. 16. Conferência Internacional sobre Direitos 

Fundamentais e Direito Privado - Dra. Márcia Noll Barboza solicita o custeio da tradução simultänea no 

valor aproximado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para o evento, que irá acontecer no dia 5/9/2003, em Porto 

Alegre/RS. Aprovado. 17. Discriminação e Ações Afirmativas - solicita apoio da ESMPU para a 

confecção de uma cartilha, conforme orçamentos anexos, no total R$ 23.650,00 (vinte e três mil e seiscentos 

e cinquenta reais). Suspensa a apreciação, devendo o assunto voltar oportunamente à pauta. 18. Dra. 

Elizabeth Helena de Faria e Dra. Isabel Cristina Augusto de Jesus requerem a participação, com ônus de 

inscrição, passagens e diárias para a ESMPU, no 13° Congresso Mundial de Criminologia, a ser realizado 

no Riocentro / RJ. no período de 10 a 15 de agosto de 2003. Indeferido por não atender aos critérios da 

Escola. 19. Ministério Público de Portas Abertas — P Visitação Pública Anual ao Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios — pedido de apoio da ESMPU na impressão de 16 folders, com 2.000 

exemplares cada. no valor total de R$ 8.000,00. Prejudicado em função do item 14. 20. III Seminário do 

Fórum Pernambucano de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalho, no Meio 

Ambiente e na Sociedade - Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva, Coordenador do Forum, encaminha 

o projeto do evento a ser realizado no período de 21 a 23/10/2003 e a estimativa das despesas no total de R$ 

18.826,55 (dezoito mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). O Conselho decidiu 

aprovar o apoio custeando o transporte aéreo dos 4 (quatro) palestrantes, limitado ao valor de R$ 7.956,55 

(sete mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos. 21. 1° Encontro de Integração 

do Ministério Público Federal e Justiça Federal - Dra. Daniele Cardoso Escobar, Dra. Cristianna Brunelli 

Nácul e Dra. Carolina da Silveira Medeiros solicitam apoio da ESMPU e encaminham projeto do evento a 

ser realizado no dia 3/10/2003, em Porto Alegre/RS. Convertido em diligência para que seja especificado o 

apoio pretendido. 22. 0 Papel do Ministério Público Federal: Como Funciona a Procurador. d 
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República — Dra. Gisele Elias de Lima Porto solicita patrocínio da ESMPU para o evento que tem por 

objetivo informar a jornalistas o que faz e como funciona a PR/RJ. Indeferido por não atender aos objetivos 

da Escola. 23. Projeto Completo para VIII Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho, que 

acontecerá em Florianópolis no período de 21 a 23/8/2003. Total Geral: R$ 33.855,85 (trinta e três mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). O Conselho Administrativo decidiu aprovar 

o apoio, custeando passagens e estada dos palestrantes, limitado ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 

24. Meio Ambiente Urbano e Estratégias de Sustentabilidade. Projeto completo para o evento, sugerido 

pela Coordenadora de Núcleo da PR/RJ, previsto para o mês de setembro/2003 e com a estimativa parcial de 

custos: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas com palestrantes e R$ 1.000,00 (hum mil reais) para 

despesas administrativas. Parecer favorável do Coordenador de Ensino-MPF. Prejudicado em razão do item 

14, por não constar do Plano de Atividades — 2003. 25. Seminário de Processo Civil em Homenagem ao 

Professor Adroaldo Furtado Fabrício - proposta de parceria com a Faculdade de Direito e o Centro 

Acadêmico André da Rocha, para a realização do evento que acontecerá no período de 12 a 15 de agosto de 

2003. Prejudicado em razão do item 14, por não constar do Plano de Atividades — 2003. 26. Seminário de 

Direitos Humanos e MERCOSUL . O Conselho Administrativo decidiu converter em diligência, para que 

seja redimensionado substancialmente o valor solicitado, tendo em vista o disposto no item 14. 27. III 

Curso de Iniciação dos Promotores de Justiça do MPDFT. O Conselho Administrativo aprovou o projeto, 

recomendando que seja dada ênfase aos aspectos práticos. 28. 0 Conselho Administrativo decidiu que, face 

à conclusão das obras de instalação da Escola, os Cursos de Iniciação dos 4 (quatro) Ramos serão 

realizados nas suas dependências. 29. Corpo Docente da ESMPU. O Conselho Administrativo aprovou o 

cadastro de professores e encaminhamento de correspondência a todos os Membros do Corpo Docente. 30. 

Aprovados Acordos de Cooperação e Protocolos de Entendimento com Faculdade Euro-Americana, 

Brasília-DF, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Escola Superior de Direito Constitucional, São 

Paulo/SP. 30. Congresso Nacional do MP em Gramado/RS, no período de 1 a 5/10/2003. Proposta de 

vagas para os Membros dos quatro Ramos do MPU. Prejudicado tendo em vista o disposto no item 14. 31. 0 

Conselho Administrativo registra as nomeações do Dr. Elvécio Moura dos Santos, Coordenador do Núcleo —

MPT/18a  Região da ESMPU, para o cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, 

e do Dr. Lélio Bentes Corrêa, Professor da ESMPU, para o cargo de Ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho, agradecendo a colaboração prestada. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 3 de 

setembro de 2003, às 14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 

17h! Omin, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária, 	 e os 

Membros do Conselho. Sandra Cureau, Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, Jonhson Meira Santos, Olinda 

Elizabeth Cestari Gonçalves. 
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