
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ATA DA 88  REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 

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

União, sob a presidência do Diretor-Geral Substituto Doutor Edmar Jorge de Almeida, reuniu-se o Conselho 

Administrativo: MPF - Doutor Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle; MPDFT — Doutora Olinda Elizabeth 

Cestari. Justificada a ausência da Diretora-Geral Doutora Sandra Cureau. Nesta ocasião, foi designada a 

servidora Jozeida Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram 

tratados os seguintes assuntos: 1. Programa de incentivo à participação de servidores em cursos de 

graduação e pós-graduação — Carlos Nivan Maia, Secretário de Controle Externo do TCU, informa que o 

documento n° 40078083, referente à consulta formulada, foi arquivado. O Conselho tomou conhecimento. 2. 

O Conselho Administrativo registra a nomeação do Dr. Mário Leite Soares, Coordenador do Núcleo — 

MPT/88  Região da ESMPU, para o cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 88  Região, 

agradecendo a colaboração prestada. 3. Aprovado o Edital n° 13 - Curso de Procedimentos Básicos de 

Inteligência, a ser realizado na Escola de Inteligência da ABIN. 4. Curso "Meio ambiente urbano e 

estratégias de sustentabilidade, a ser realizado no auditório da PR/RJ, nos dias 10, 16 e 17/10/2003. 

Autorizado o montante de até R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Curso "Teoria da Constituição", a ser 

realizado no auditório da PR/RJ, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2003 . Autorizado o 

montante de até R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Seminário Propriedade Intelectual e a Tutela dos 

Interesses Difusos, a ser realizado no auditório da PR/RJ, nos dias 13 e 14/11/2003. Autorizado o montante 

de R$ 11.273,40 (onze mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos). 7. Curso de Propriedade 

Intelectual , a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no periodo de 10 a 12/11/2003. Aberta a 

participação de Membros de outros estados sem ônus para a Escola. 8. Seminário: O Papel do Ministério 

Público Federal — Como funciona a Procuradoria da República — Evento sugerido pela PR/RJ. 

Autorizada a confecção de 1.000 (hum mil) exemplares do Manual, quanto à confecção dos cartazes, foi 

solicitado esclarecimentos sobre o quantitativo solicitado, bem como a respeito do seu conteúdo. 9. Mesa 

Científica - "Adoção: Perspectivas Atuais" — a ser realizada em 16/10/2003, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, com apoio da FEMPERJ, do Núcleo de Psicologia da 18  Vara da Infancia e Juventude da 

Comarca. da Capital e da OAB. Aprovado o apoio do registro do evento pela menor proposta apresentada, ou 

seja, R$ 854,50 (oitocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos). 10. I Encontro Sudeste de 

Procuradores do Trabalho, a realizar-se na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no periodo de 27 a 29/11/2003. 

Autorizado o montante de até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 11. Seminário "Terceirização e o 

Direito do Trabalhador, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13 e 14/11/2003, em 

conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego — MTE. Autorizado o montante de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais). 12. Seminário de Direitos Humanos e MERCOSUL, a ser realizado em Porto Alegre-

RS, no periodo de 18 a 20/11/2003. 0 Conselho autorizou o aporte financeiro no valor de R$ 25.00 
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(vinte e cinco mil reais). 13. II Congresso Internacional de Direitos Fundamentais, realizado em Porto 

Alegre/RS, nos dias 16 e 17/9/2003. Autorizado o montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

para ressarcimento do pagamento dos serviços de tradução simultânea. 14. II Encontro Internacional de 

Direito Humanitário e Direito Militar — Dr. Getúlio Corrêa, Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina, solicita passagens e hospedagem para 4 (quatro) integrantes do Ministério Público Militar da 

União. Não autorizado por não constar do Plano de Atividades da ESMPU. 15. Mesa Científica 

"Prescrição e Impunidade nos Crimes de Maior Potencial Ofensivo" , a ser realizado em São Paulo/SP, 

no dia 15/10/2003. Autorizado o apoio financeiro no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). 16. Curso 

"Crimes pela Internet", a realizar-se em Paris e/ou outra cidade da França, no periodo de 24 a 28/11/2003. 

O Conselho Administrativo decidiu transferir o exame e a deliberação da matéria para a próxima reunião. 

17. Licença do serviço oferecido pelo site HEINONLINE  (www.heinonline.org). Aprovada a aquisição de 

licença para os Membros que manifestem interesse em utilizar o referido serviço. 18. Edição de Obra sobre 

a Reforma da CLT. O Conselho decidiu dispensar a constituição de Comissão de Revisão, conforme 

solicitação da Coordenadora de Ensino do MPT. 19. Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Internacional 

dos Conflitos Armados. Aprovada a realização do curso no ano de 2004 com a UnB, a um custo de R$ 

56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais), para a participação de 18 treinandos. Próxima Reunião do Conselho 

Administrativo: dia 4 de novembro de 2003, às 14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi 

encerrada a reunião, às 14h45min, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta 
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