
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA 5' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA
ESCOLA SUPERIOR DO muwsTEKio PÚBLICO DA UNiÃo.

Aos oito dias do mês dejunho de 2004, às 1 4 horas, na Escola Superior do Ministério Público da União, sob

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

Administrativo: MPF - Doutor Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle; MPT - Doutora Daniela Ribeiro tendes,

MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida e MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves. Nesta

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

se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. 111 Seminário Internacional de Direito Ambiental.

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios encaminhados pela Diretora-Geral. 2. Curso de

Aperfeiçoamento em Ciências Jurídicas, conducente ao Mestrado -- Faculdade de Direito da Universidade

de Lisboa. O Conselho registrou recebimento do relatório trimestral das atividades acadêmicas,

correspondentes ao período de 28.01 a 27.4.2004, encaminhado pela Dra. Mana da Glória Mastins dos

Santos Procuradora Regional do Trabalho da 5' Região. 3. Seminário: Transversalidade na Defesa do
Consumidor, realizado no dia 26/4/2004, no auditório da Procuradoria da República em São Paulo/SP. O

Conselho registrou recebimento do relatório circunstanciado, encaminhado pelo Dr. Alvaro Stipp. 4. Vll

Reunião Nacional dos Conselhos Deliberativos dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas

Ameaçadas, realizado em Florianópolis/SC, nos dias 18 e 19/3/2004. O Conselho registrou recebimento do

relatório apresentado pelo Dr. Alexandre Amaral Gavronski, pam o exame da conveniência de incluir-se a

matéria nos cursos introdutórios destinados aos novos Procuradores da República. 5. Ciclo de Palestras da

Tutela Coletiva - Dr. Alvaro Luiz de Mattos Stipp e Dra. Adriana da Salva Femandes participam que o

Núcleo Estadual da ESMPU em São Paulo, juntamente com a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva

SOTC da PR/SP, realizou no período de 21/5 a 4/6/2004, no Auditório da PR/SP, o evento, compreendendo

7 palestras. O Conselho tomou conhecimento. 6. Curso de Administração Judiciária - Dr. Antõnio

Fonseca acusa recebimento do Ofício n' 26 CONAD/ESMPU, e informa que encaminhará detalhamento da

proposta para o curso no prazo de 60 dias. O Conselho tomou conhecimento. 7. Festa Junina -- Dr. Antânio

Fonseca comunica que a Fundação Pedra Jorge aprovou o apoio financeiro de R$ 1 .000,00, para a realização

da Festa Junina da ESMPU. O Conselho tomou conhecimento. 8. O Conselho acusou o recebimento dos

currículos atualizados dos seguintes docentes da Escola: Cristiane Mana Sbalqueiro Lopes, Ricardo de Brita

A. P. Frestas, Sérgio Gardenghi Suiama. 9. Implantação de Lactário Considerando-se a informação da

PR/DF e da própria Escola de que não há clientela no momento, o Conselho decidiu deixar a solução para a

próxima gestão. 10. 0 Conselho aprovou o nome da Doutora Verá Regina Della Pozza Reis,

Subprocuradora-Geral do Tmbalho, para compor o quadro de docentes da ESMPU. 11. Sistema de

Pesquisa Jurídica HEINONLINE. O Conselho informa que foi ultimada a contratação para um período

experimental e, constatando que, por um equívoco, o sistema hoi contratado
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do MPF, decidiu estendê-lo aos demais ramos do MPU. 12. Cursos nas Universidades de Lisboa e

Coimbrã, por força de Acordo de Cooperação firmado entre a Escola e as respectivas Universidades. O

Conselho decidiu conceder, para membros do MPU, duas vagas para a Universidade de Lisboa, na área de

Ciências Jurídicas, sendo uma de mestrado e outm de doutorado. Igual número de vagas será concedido à

Universidade de Coimbrã (uma para o mestrado e outra para o doutorado), na área de Ciências Jurídico-

Processuais, para o período letivo 2004/2005. A seleção será realizada através de exame de currículo. A

Escola arcará com uma passagem ida e volta, na classe económica, em empresa aérea de sua escolha. 13. IV

Congresso Brasileiro de Unidades de Consewação, a ser realizado em Curitiba-PR, no período de 17 a

21/10/2004. O Conselho Administrativo autorizou a participação de 30 membros do MPF, sendo um

membro por Estado, com atuação na área do meio ambiente e patümõnio cultural, e dos três membros

titulares da 4' CCR/MPF, mediante o pagamento de passagens aéreas e três diárias. 14. Curso de pós-

graduação /afo semsH em Direito Penal Especial. Aprovado o prometo de curso elaborado pelos Doutores

Carlos Frederico de Oliveira Pereira e Ela Wiecko Volkmer de Castilho, com a colaboração dos Doutores

Cardos Eduardo Vasconcelos e Antõnio Carlos Fonseca da Salva, e determinado seu encaminhamento ao

MEC. 15. Curso de Especialização em Política Criminal e Penitenciária e Segurança Pública. O

Conselho decidiu converter em diligência para que seja esclarecida a participação da Escola. 16. ll Curso de

Valoração de Danos Ambientais. O Conselho autorizou a realização do curso em outubro/2004, em
Brasília/DF, nos mesmos moldes do primeiro. 17. O Conselho decidiu delegar à Coordenação do Núcleo

Estadual da PR/DF a organização e divulgação da palestra da Professora Bárbara Hudson, que será em

Brasília no dia 28 de setembro próximo. 18. Seminário da ABRAMPA em Araxá/MG, nos dias I' a

3/9/2004. O Conselho decidiu custear a participação, através do pagamento de passagens e duas diárias, dos

membros integrantes dos grupos ínterinstitucionais e de 10 membros do MPF, MPT e do MPDFT, por
sorteio. 19. 1 Encontro de Juízes e Procuradores do Trabalho da 5' Região, previsto para 6/8/2004 em
Salvador/BA. O Conselho aprovou a realização do evento e o custeio no valor total de R$ 2.500,00. 20.

Relatório do Trabalho de Pesquisa Projeto Piloto Diagnóstico dos Efeitos da Exploração de Rochas

Ornamentais para os Trabalhadores e para as Comunidades no Norte do Espírito Santo. O Conselho

decidiu converter em diligência para submeter ao Coordenador de Ensino do MPT. 21. 1 Congresso

Internacional sobre Mulher, Gênero e Relações de Trabalho -- Prometo do evento a ser realizado nos dias

8, 9 e l0/3/2005, em Goiânia/GO. O Conselho decidiu converter em diligência para submeter ao

Coordenador de Ensino do MPT. 22. Cursos "Hermenêutica Jurídica" e "Conhecendo a Administração

Pública/Estudos Sobre a Lei 8.1 12/90". O Conselho aprovou os cursos com o custo de R$ 1.350,00 e R$

1 .000,00, respectivamente. 23. Vídeo Pedagógico sobre a Aprendizagem de Adolescentes . O Conselho

aprovou a realização do curso com custo de R$ 3.650,00. 24. Seminário dos Direitos Sexuais e Direitos

Reprodutivos, a ser realizado nos dias 22 e 23/9/2004, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. O Conselho

aprovou a participação de 6 membros do MPF, 4 do MPT e 2 do MPDFT, custeando as passagens e l diária

e meia, mais 50 (cinqüenta) kits com pasta, canetas e blocos, e a confmção de 300 (trezentos) Jo/dera

convocatórios, devendo a Escola constar como co-patrocinadora do evento. 25. Se;minério soba:S o
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Mercosul aprovado no Plano de Atividades-2004. O Conselho decidiu que a quarta edição deste Seminário,

a ser realizada no mês de novembro, em Porto Alegre/RS, versará sobre o tema Direitos Humanos, devendo

ser especificado o conteúdo programático pelos núcleos do MPF e MPT locais. 26. IX Encontro

Sulbrasileiro do Ministério Público do Trabalho -- "A Atuação do Ministério Público do Trabalho na

Conjuntura Anual" a ser realizado no período de 26/8 a 28/8/2004, em Gramado/RS, com custo de RS

15.613,95. Aprovada a realização do Encontro. 27. Curso "Atualização em Linguagem e Redação
Jurídico-Judiciária. O Conselho aprovou a realização do curso a ser realizado pelo Núcleo da PRT/4'

Região/RS, no período de 25/6 a 2/7/2004, em Porto Alegre-RS, com custo de R$ 3.680,00. 28. Seminário

Cidades Costeiras Sustentáveis. O Conselho aprovou a realização do evento, a ser realizado pelo Núcleo da

PR/SC, no período de 1 2 a 16/1 0/2004, em Florianópolis/SC, com custo total para a Escola de R$ 26.400,00.

29. Curso de Pós-graduação Dr. Ricardo Nakahira solicita que seja analisada a possibilidade de a
ESMPU arcar com os custos de investimento no Curso de Pós-graduação, nível Mestrado, sub-área Direito

Constitucional, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -- PUC/SP. O Conselho indeferiu por falta

de previsão estatutária. 30. Encontros Regionais de Procuradores e Juízes do Trabalho de I' Instância.

O Conselho aprovou o patrocínio solicitado pelo Núcleo da PRT 15' Região/Campinas, no valor de R$

8.000,00, já previsto no p]ano anual. 31. O Conselho registra o recebimento das seguintes obras: Dissídio

Coletivo do Trabalho e Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho, bem como da tese de doutorado

(Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente do Tmbalho e à Saúde do Trabalhador), de autoria do

Doutor Raimundo limão de Meio, 32. O Conselho decidiu elaborar relatório-geral da gestão que ora se

encerm, envolvendo os quatro anos de atividades. 33. A Diretora-Gemi registm agradecimentos a todos os

Membros do Conselho Administrativo, Coordenadores de Ensino, Membros do Conselho Editorial e

colaboradores do Boletim Científico, Coordenadores de Núcleos e a todos os colegas pelo apoio, entusiasmo

e trabalho durante esses quatro primeiros anos da Escola, que foram fundamentais para a sua concretização e

consolidação. Finalmente, agradece a todos e a cada um dos servidores pelo esforço e dedicação que nunca

faltaram nesse período. 34. O Conselho Administrativo, por unanimidade, aprovou voto de louvor e gratidão

à Diretom-Geral, cujo dinamismo e profissionalismo foi responsável pelas realizações da atual gestão, na sua

dedicada e árdua tarefa de efetiva implementação da Escola, no cumprimento dos seus objetivos

institucionais e precipuamente a harmoniosa integração entre os quatro ramos do Ministério Público da

União. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 16h20min, da qual foi lavrada a

presente ata, que vai assinada por esta Secretária, ':l'l}(.4ec;L/lqe os Membros do Conselho Sandra Cureau,

Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, Daniela Ribeiro Mendes, Edmar Jorge de Almeida e Olinda Elizabeth

Cestari Gonçalves.
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