
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 7' REUNIÃO DE TjiABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA
SUPENOR DO MmlSTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Aos treze dias do mês de setembro de 2004, às 14 horas, na Escola Superior do Ministério Público

da União, sob a presidência do Diretor-Geral Substituto, Doutor Odim Brandão Ferreira, reuniu-se o

Conselho Administrativo: MPT - Doutor Ricardo José Macedo de Britto Pereira, MPM - Doutora

Adriana Lorandi, MPDFT - Doutor João Alberto Ramos, estando presentes também o Doutor

Eugênio José Guilherme de Aragão, Diretor-Geral Adjunto; o Dr. Hindemburgo Chateaubriand P.

D. Filho, Diretor de Pós-graduação e Pesquisa; e o Coordenador de Ensino: MPF -- Doutor

Humberto Jacques de Medeiros. Nesta ocasião, foi designada a servidora Jozeida Garrido Calembo

Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos:

1. 0 Conselho deferiu o requerimento que Ihe foi encaminhado por meio do Ofício n' 7/2004/Gab-

Vice-PGJM, de 13/9/2004, no sentido de que se custeio o transporte e a hospedagem dos
conferencistas do Seminário "0 Direito Penal Internacional e sua Repercussão nos
Ordenamentos Penais Nacionais", em substituição ao pagamento das diárias dos membros

participantes do evento, especialmente porque isto implicará a diminuição dos custos outrora

aprovados para o evento pela Escola. 2. O Conselho determinou o encaminhamento ao Coordenador

de Ensino do MPT, para conhecimento e eventual divulgação dos resultados do evento, dos
seguintes relatórios circunstanciados, encaminhados pelos Dr. Jogo Norberto Varias Valério,

Coordenador do Núcleo Estadual da PRT/15' - Campinas: a) Seminário Ítalo-Brasileiro de

Direito do Trabalho, realizado no TRT-1 5 Campinas/SP, no dia 25/3/2004 Relatório e 4 citas

VHS; b) Encontros Regionais de Procuradores e Juízes do Trabalho, realizados em Presidente

Prudente/SP, no dia 1 8/6/2004; Ribeirão Preto/SP, no dia 25/6/2004; São José dos Campos, no dia

16/7/2004; e Campinas/SP, no dia 30/7/2004 -- Relatórios e l CD com fotos dos eventos. 3. IX

Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho, realizado em Porto Alegre, nos dias 24 a

28/8/2004 - Dra. Adriane Arnt Herbst agradece a participação da servidora Lúcia Dantas de

M.edeiros e encaminha relatório circunstanciado. O Conselho determinou o encaminhamento ao

Coordenador de Ensino do MPT, para conhecimento e eventual divulgação dos resultados do

evento. 4. X Encontro Nacional dos Procuradores da Cidadania - Dra. Ela Wiecko V. de

Castilho encaminha consolidação final das matérias oriundas do Encontro. O Conselho determinou

o encaminhamento ao Coordenador de Ensino do MPF, para conhecimento e eventual divulgação
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dos resultados do evento para todos os ramos do MPU. 5. Respostas ao Ofício Circular n. 8

CONAD . O Conselho determinou que as respostas sejam encaminhadas às respectivas

Coordenações de Ensino, bem como determinou que se reiteram, com urgência, os Ofícios

anteriormente expedidos, àqueles que não os responderam. 6. 111 Seminário Internacional de

Direito Ambiental. 6.1. O Conselho entendeu justificada a ausência do Dr. Marcus Vinícius

Aguçar Macedo, tendo em vista que foi convocado durante o evento, para se submeter à prova de

concurso destinado ao provimento de cargo de professor da UF/AC, conforme certidão enviada. 6.2.

O Conselho determinou que o Secretário de Administração diligencia junto a Empresa aérea se as

passagens dos membros ausentes no evento coram efetivamente retiradas. 7. Curso de Redação

Jurídica, a ser realizado em Juiz de Fora, nos dias 28/9 a 2/10/2004. O Conselho aprovou o prqeto

encaminhado. 8. Seminário sobre o Adolescente Aprendiz -- Lei l0.097/2000, previsto para o dia

20/10/2004, em Londrina e dia 17/1 1/2004, em Cascavel, com custo total, para cada evento, de R$

1.125,00 (faixa: R$ 400,00; Banner R$ 170,00; datashow, tela, notebook e microfones R$ 555,00).

O Conselho autorizou o remanejamento em beneficio desses seminários, da verba anteriormente

aprovada para outros eventos do MPT, que não se realizarão. 9. Seminário "Constituição e

Mudança Social", a ser realizado nos dias 20 a 22/10/2004 Dr. José Adércio Leite Sampaio

solicita patrocínio de 08 passagens aéreas, 600 kí/s e emissão e certificados. Tendo em vista que a

programação do evento e o Coordenador de Ensino do MPF, Dr. Humberto Jacques de Madeiros,

informam que do evento em causa resultará a publicação de uma obra coletiva com os temas nele

abordados, considerando que o evento obteve o apoio financeiro da Escola, que agora se quer

triplicar, decidiu-se diligenciarjunto ao requerente para que informe se a obra mencionará o apoio

da Escola à sua publicação, especialmente pela aposição, em tamanho razoável, do selo da ESMPU

nos livros a serem editados. 10. Curso "Acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos

tradicionais associados: aspectos jurídicos, técnicos e experiências concretas". Atendidas as

condições anteriormente impostas para o financiamento do prcjeto, tal como explicitado no Parecer

CE-MPF n' 013/2004, o Conselho deferiu o apoio ao evento, sem prquízo do custeio da
participação de membros do MPM e MPT, com atuação na área, acaso seus Coordenadores de

Ensino entendam a medida pertinente. Garante-se a participação dos membros do MPDFT, sem o

referido custeio, pois o evento se realizará em Brasília. 11. Cartilha "0 Acesso de Alunos com

Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular". O Conselho decidiu aprovar nos

termos do Parecer CE-MPF n' 12/2004 o custeio das cartilhas ali mencionadas, bem como se

decidiu consultar à Fundação Pedro Jorge a respeito das despesas remanescentes. 12. Cursos de
Mestrado em Ciências Jurídico-Processuais - l.Jniversidade de Coimbrã. Foram selecionados os

seguintes currículos: Titular: Antânio Carlos Welter, Procurador da República; Suplente: lábio de

v'
J
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Assis Ferreira Femandes, Procurador do Trabalho. 13. Curso de Doutorado na Universidade de

Pablo de Olavide, Sevilla/Espanta. O Conselho aprovou o Edital e determinou sua divulgação.

14. Conselho Editorial. Membros indicados pelo MPT: Regina Fátima Bello Butrus (Procuradora

Regional do Trabalho -- PRT/I' Rio de Janeiro) e Jorge Luas Souto Maior (Professor da USP).

Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 27 de setembro de 2004, às 14 horas. Nada

mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 1 8h, da qual foi lavrada a presente ata,

que vai assinada por esta Secretária, e os Membros do Conselho Odim Brandão

Ferreira, Ricardo José Macedo de Britto Pereira, Adriana Lorandi, João Alberto Ramos, o Diretor

Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho, e o Coordenador de Ensino Humberto Jacques de
Madeiros.


