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ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 6' ]iEUNIÃO EXTRAOjiDINÁRIA DE TRABALHO DO CONSELHO
ADMnqiSTRATiVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MiNiSTERIO PUBLICO DA UNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2004, às 14 horas, na Escola Superior do Ministério Público da
União, sob a presidência da Doutora Adriana Lorandi, representante do MPM, reuniu-se o Conselho
Administrativo: MPT - Doutor Ricardo José Macedo de Britto Pereira, MPDFT -- Doutor Jogo Alberto
Ramos, MPF - Doutor Eugênio José Guilherme de Aragão, Diretor-Geral Adjunto, designado ac/ /zoc para
representar o MPF no Conselho Administrativo, estando presentes também os Coordenadores de Ensino:
MPT -- Jogo Batista Berthier Leite Soares; MPDFT Doutor Anderson Peneira de Andrade. Nesta ocasião,
foi designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os
traba[hos, foram tratados os seguintes assuntos: ]. Memo. ESMPU/CE/MPF N' ] 8, de ]O/12/2004, por meio

do qual o Dr. Humberto Jacques de Medeiros informou sobre sua participação no Seminário sobre
Assistência Internacional ao Haiti, na sede da ESMPU, no último dia 9 de setembro, e elogiou o trabalho
da equipe de cerimonial da ESMPU. O Conselho Administrativo tomou conhecimento do teor do
Memorando e determinou o arquivamento do documento nos assentamentos funcionais da servidom Lúcia de
Medeiros Dantes, responsável pela organização do evento. 2. Palestra: "0 Mercado de Valores
Mobiliários Brasileiro", realizada pelo Núcleo Estadual da PRR/SP, sem custos para a ESMPU, nos dias
1 5, 16 e 1 7/9/2004. O Conselho tomou conhecimento da realização do evento. 3. Clurso: "Atuação Cível do
Ministério Público Federal, realizado pelo Núcleo Estadual da PR/SP, sem custos para a ESMPU, no
período de 21 a 23/9/2004. O Conselho tomou conhecimento da realização do evento. 4. 1 Encontro
Norte/Nordeste de Juízes e Procuradores do Trabalho, a ser realizado pelos Núcleos da PRT l I' Região e
PRT 21' Região, do período de 28 a 30/10/2004 -- Dr. Audaliphal Hildebrando da Salva solicita pagamento
de passagens aéreas e de hospedagem para 1 5 membros. O Conselho determinou fosse reiterado, em caráter

de urgência, o pedido de remessa da planilha de custos, solicitando ainda fosse esclarecido se o custeio do
material de divulgação solicitado em 22/6/2004 pelo Ofício n' 225/2004-GAB se acha incluído na despesa
total prevista de R$ 20.000,00, conforme Plano Anual de Atividades -- 2004. O Conselho aprovou, ainda,
sejam liberados os recursos solicitados para o pagamento de passagens aéreas e hospedagens para 15
membros, conforme solicitado, desde que apresentada a planilha de custos e obedecido o limite referido no
Plano Anual de Atividades. 5. 1 Simpósio sobre Trabalho Escravo no Estado de Mato Grosso, a ser
realizado no período de 6 a 8/10/2004 -- Dra. Sueli Teixeira Bessa encaminhou prometo de reformulação do
evento, que recebeu parecer favorável do Coordenador de Ensino do MPT. O Conselho aprovou,
excepcionalmente, o pagamento de passagens e hospedagem para a participação de 23 membros do MPT,
sendo um representante de cada Procuradoria, com atuação na Coordenadoria da Erradicação do Trabalho
Escravo. 6. ll Encontro Sudeste de Procuradores do Trabalho, a ser realizado em Campinas, no período
de 25 a 27/1 1/2004. O Conselho autorizou o remanejamento de recursos aprovados para a realização de
outros eventos, confomle solicitado pela Dra. Verá Lúcia Cartas e pelo Dr. José remando Ruiz, perfazendo
um total de R$ 26.834,05 nos termos da planilha apresentada, que serão repassados em decorrência do
cancelamento de sete eventos orçados em R$ 4.000,00 cada e um evento de R$ 1 .000,00, previstos no Plano

Anual de Atividades. 7. 111 Seminário Nacional HDL para secretárias e Assessores, a ser realizado no dia
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Escola Superior do Ministério Público da União

1/10/2004. O Conselho rejeitou o pedido encaminhado pela Dra. Adriane Amt Herbst, sugerindo contudo
que pedidos desse tipo venham formulados de forma impessoal, de modo a permitir sorteio de vaga com
igualdade de condições pam os interessados. 8. ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE
SAO PAULO -- Dr. Luis Daniel Pereira Centra, Diretor da ESIVIP, informa sobre a possibilidade de
concessão de descontos a membros de outros Ministérios Públicos em cursos e demais eventos realizados
pelo CEAR/ESMP, nas condições de reciprocidade estabelecidas pelo Conselho e consulta sobre o interesse
da ESMPU a respeito. O Conselho manifestou-se favoravelmente à proposta. 9. Curso de Implementação
das Leis e da Política de Defesa da Concorrência. O Conselho deliberou baixar o pedido em diligência

para que os organizadores do evento informem o valor do patrocínio pretendido, com a respectiva planilha de
custos que habilite o Conselho a decidir sobre o montante da participação da ESMPU. 10. 111 Seminário
Jurídico "0 Ministério Público e as demais instituições do Estado no enl'rentamento das organizações
criminosas. O Conselho aprovou, excepcionalmente, o pagamento de passagens e hospedagem para a
participação de dez membros do MPU, sendo quatro para o MPM, organizador do evento, e dois para cada
um dos outros três ramos, a serem selecionados pela ESMPU, mediante sorteio. 11. Curso de Português
Jurídico com ênfase em vedação oficial. O Conselho deliberou aprovar o remanejamento do recurso
destinado ao oferecimento de curso de Português para servidores e membros, para o custeio de inscrição de
membros e servidores em curso similar, oferecido pela Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do
Sul, no valor individual de RS 140,00 por aluno, limitado ao total de R$ 1.500,00, conforme previsto no
Plano de Atividades 2004. O Conselho deliberou ainda que os candidatos deverão ser selecionados por
sorteio a ser realizado pela ESMPU. 12. ll Curso "Valoração de Danos Ambientais". O Conselho
determinou o encaminhamento do relatório ao Coordenador de Ensino do MPF para que dê o seu parecer. 13.
Parceria com a Editora NOTADEZ. O Conselho determinou o encaminhamento da proposta ao Diretor de

Pós-Graduação e Pesquisa para seu exame e parecer. 14. O Conselho recebeu, para integrar o acervo da
biblioteca da ESMPU, exemplar do livro "Democracia ou Fundamentalismo?" de autoria do colega Marco

Aydos e registrou seu agmdecimento.15. Palestra do Professor Antonio Baylos Grau, da Universidade de
Castilla-La Mancha, Espanta. O Conselho autorizou o apoio ao evento a se realizar às 19h. do dia
20/1 0/2004, mediante oferecimento de sua estrutura e eventualmente confecção de material de divulgação.
16. Curso de Doutorado na Universidade Pablo de Olavide, Sevilla/Espanha. Foram selecionados os

seguintes currículos: Titulares: Alvaro Luiz de Mattos Stipp -- MPF; Cristiane Mana Sbalqueiro
Lopes -- MPT; Jarro Lins de Albuquerque Sento-Sé -- MPT; e Teresa Cristina D'Almeida Basteiro
MPT. Suplentes: I' Domingos Sávio Dresch da Silveira; 2' Luís Wanderley Gazoto -- MPF; 3'
Alexandre Corria da Cruz - MPT; e 4' Uendel Domingues Ugattí -- MPF. A Seleção obedeceu aos
critérios do Edital levando em consideração a titulação acadêmica em nível de pós-graduação (Mestrado), o

domínio de idiomas estrangeiros, publicações, carreim acadêmíca e pertinência do prometo. 17. Moção de
Condolência. O Conselho Administrativo da ESMPU, tendo tomado conhecimento do falecimento da
genitora da Diretora-Geral da ESlv[PU, Dra. Lindõra Mana Araújo, nesta data, expressa seus votos de
condolência e pesar. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 7 de outubro de 2004, às 14
horas. Nada mais havendo a ser delibemdo, fpi encerrada a Kunião, às 17h, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai assinada por esta Secretária .:l3.ç::S:!!:!ilz.}c.sê3... , os Menl9i:otí'dFCispselho Adriana Lorandi,
Ricardo José Macedo de Britto Pereira, Jogo Alberto Ramos, Eugêfiio José Guilherme de Aragão e os
Coordenadores de Ensino João Batista BerJjiier Leite Soares,
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