
ESCOLA SUPERIOR DO MiNlsTénio PÚBLIco DA UNIÃO

ATA DA 8' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MNISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Ao primeiro dia do mês de outubro de 2002, às 14:00 horas, na Escola Superior do Ministério
Público da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho

Administrativo: MPF - Doutor Luis Alberto D'Azevedo Aurvalle, MPT - Doutor Jonhson Moira
Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida, MPDFT Doutor Rodolfo Cunha Salles. Nesta

ocasião, foi designada a Secretária do Conselho Administrativo, Lucimeire Cameiro Tavares, para

secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: l. O
Conselho decidiu reiterar a decisão já tomada, relativa à suspensão de todas as tratativas e

providências quanto ao Simpósio Internacional sobre Crime Organizado: ameaça ao Estado
Democrático, de iniciativa da Coordenação de Ensino do MPDFT, bem como reiterar que o mesmo
está suspenso por prazo indeterminado, face à não observância dos procedimentos regulamentares e

autorizar a Diretora-Geral a tomar as providências que julgar necessárias, relativas a este assunto. 2.

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Internacional dos Conflitos Armados.
aprovado com 30 vagas, a ser realizado pela UnB e ESMPU, sendo no mínimo 18 vagas para
Membros do MPU. Aprovado o apoio Êlnanceiro no valor de R$ 56.000,00 preferencialmente

empenhado neste exercício. 3. Doação à Escola de 01 microcomputador, 01 impressora, 01 fac-
símile e 01 armário, o Conselho registrou agradecimento ao Procurador-Geral do Trabalho, Dr.
Guilhernle Mastrichi Basso pela doação. 4. Cessão de 01 motorista do MPM e 01 do MPI)FT à

ESMPU, o Conselho registrou agradecimento aos Procuradores-Gerais do MPM, Dra. Mansa

Terezinha Cauduro da Sirva e do MPDFT, Dr. José Eduardo cabo Pães pela cessão. 5. 1 Jornada

de Debates sobre Trabalho Escravo - Atuação Integrada da Justiça Federal, da Justiça do
Trabalho, do Ministério Público da União e das Polícias Federais, dias 24 e 25/9/2002, em
Brasília/DF, aprovado o repasse do valor de R$ 35.000,00 ao MPT para o pagamento de passagens

aéreas e hospedagens de Membros, sem prquízo da oportuna realização do curso de Mediação
Itinerante. O Conselheiro Jonhson votou contrariamente ao repassa ao MPT do valor de R$

35.000,00, registrando ainda que se afasta da responsabilidade de realização do curso de Mediação

Itinerante. 6. Cliclo de Debates: O Direito dos Estrangeiros no Brasil - Situação Anual e
Perspectivas, dias 4 e 5/9/2002, em São Paulo/SP, autorizado o ressarcimento no valor de R$
688,35 referente à compra de passagem aérea ao Assessor Especial do Secretário de Estado de
Direitos Humanos, Dr. Guilhemle Assis de Almeida, palestrante no evento. 7. Curso «Comércio de

Animais", data de realização alterada para 07/10/2002, no auditório da PR/RJ, autorizada a
participação de 19 Membros do MPF (05 de SP, 5 do Estado do RJ, 02 do ES, 04 de MG e 03 da
Região Centro-Oeste MT, MS e GO), com atuação na área de Meio Ambiente com o pagamento )

de diárias e passagens aéreas, bem como o pagamento de 06 passagens aéreas e alimentação para os

palestrantes convidados, confomle solicitado%no Ofício PR/RJ/GAB/AC/N' 97/2002. 8. 1 Ciclo de Ã
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Escola Superior do N'ministério Público da União

Estudos Jurídicos do Ministério Público Federal em Santa Catarina, realização prevista para
dezembro de 2002, autorizado o envio de 50 kits com certificados. 9. O Ministério Público

Federal: Estrutura e Funções, dia 1 1/1 0/2002, auditório da PR/SC, autorizado o envio de 70 kits e

80 certificados. ]0. O Controle da Administração Pública e a Lei de Improbidade
Administrativa, realização prevista para novembro de 2002, autorizado o pagamento de despesas
no valor de R$ 3.693,05, conforme discriminado no projeto completo. 11. Ciclo de Palestras sobre

Biodireito e Manipulações Genéticas, dias 23 e 24/9/2002, em São Paulo/SP, autorizado o
pagamento de hospedagem e alimentação de 01 palestrante no valor de R$ 400,00. 12. Simpósio
"10 anos da Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho", dia 22/11/2002, em Belo
Horizonte/MG, autorizado o repasse de verba no valor de R$ 2.300,00 para o pagamento de
passagens e hospedagens a 02 palestrantes. 13. Curso de Direito Internacional Ambiental, de 2 a

4/9/2002, em Piracicaba/SP, o Conselho indeferiu o requerimento de restituição de despesa efetuada

com transporte no trajeto Campinas-Piracicaba, tendo em vista que as despesas estão
compreendidas nas diárias. 14. 1 Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Orçamento e Políticas

Públicas, realizado pela UnB em conjunto com a Associação Brasileira de Orçamento Público --

ABOP, em Brasília/DF, o Conselho decidiu delegar atribuições à Diretora-Geral para praticar aros
relativos ao curso. 15. Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Conselho autoriza

a Diretora-Geral a entrar em contato com o Fórum para maiores informações. 16. Contratação de
empresa para produzir propaganda institucional a ser divulgada nacionalmente, bem como a
produção de vídeo institucional de divulgação do MPU, o Conselho decidiu estudar e examinar
oportunamente. 17. Curso de Aperfeiçoamento em Direito Público, dias 17 e 18/10/2002, em
Porto Alegre/RS, autorizado o pagamento de 02 passagens aéreas (SP/POA/SP e
Salvador/POA/Salvador) para palestrantes, no valor aproximado de R$ 2.000,00, bem como o
pagamento de 03 diárias de hotel no valor de R$ 660,00. 18. Curso de Português Instrumental,
dias 23/10 a 21/1 1/2002, em Maceió/AL, solicita o envio de R$ 2.000,00 para o custeio do curso. O

Conselho decidiu encaminhar o pleito à CRSA/MPF. 19. Associação dos Servidores do MPF,
solicita a concessão de um espaço na sede da ESMPU para instalação de um restaurante. O

Conselho decidiu indeferir porque a concessão de uso de imóvel público para essa finalidade exige
procedimento licitatório prévio. 20. Termo de Convênio de Parceria Cultural entre o Instituto
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Escola Paulista da Magistratura, a Escola
Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a
Escola Superior de Advocacia, a Escola Superior do Ministério Público da União, o Ministério
Público do Trabalho da 2' Região e a Escola da Magistratura do Trabalho, aprovado. 21.
Convênio de Parceria entre a Escola Superior do Ministério Público da União e a Fundação
Boticário, autorizou a Diretora-Geral a praticar atos relativos ao convênio. 22. Encontro Regional
entre Membros do Ministério Público e Juízes do Trabalho da I' Região sobre Tutela Coletiva
na Justiça do Trabalho, dias 24 e 25/10/2002, no auditório da PRT I' Região/RJ, aprovada a
liberação de R$ 4.697,50, bem como o envio de 140 kits com certificados, conforme discriminação

e justificativa descrita no prometo completo. 23. Autorizada a reunião da Comissão Preparatória'

para o próximo Curso de Iniciação de Proci#'adores da República, para análise do relatório
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Escola Superior do l\ministério Público da União

analítico do último curso e definição do formato do próximo curso. 24. Concurso para
Procuradores da República - solicita seja estabelecido que: a) caberá ao Coordenador de Núcleo
indicar a composição da Subcomissão Estadual do Concurso e escolher os membros e servidores

que participarão da fiscalização, inclusive das PRRs, onde houver; b) as hipóteses de impedimento
de membros e servidores, tais como parentesco, participação em cursos preparatórios e outras. O

Conselho decidiu estudar e examinar o assunto. 25. Treinamento em Propriedade Industrial,
aprovadas a grade e as datas, de 18 a 20/11/2002. 26. Encontro Regional "Justiça Militar
Contemporânea", com realização prevista para novembro de 2002, aprovado o valor de R$

13.951,05 para o custeio do evento. 27. Registrado elogio à servidora Mana Angela Chiappetta
pelos serviços prestados à ESMPU. Próxima reunião da Escola: dia 12 de novembro de 2002, às

14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada ? reunião, às 18:30 horas, da qual
foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretárias..=gl©-;:'-xn. e todos os Membros

do Conselho. Sandra Cureau, Luis Alberto D'Azevedo Aurvalle, Jonhson Medra Santos, Edmar
Jorge de Almeida, Rodo16o Cunha Salles.


