
ESCOLA SUPERIOR DO MiNisTénio PÚBLICO DA UNiÃo

ATA DA 9' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMnqiSTRATivo DA ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÉMO PÚBLICO DA UNIÃO.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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
Meira Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida, MPDFT Doutora Olinda Elizabeth
Cestari Gonçalves. Nesta ocasião, foi designada a Secretária do Conselho Administrativo,
Lucimeire Cimeiro Tavares, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados

os seguintes assuntos: 1. Solicitação de auxílio para custeio de 50% das despesas para 18 Membros

e 100% para 02 Membros do Curso de Especialização em Justiça Criminal, promovido pela
FESMPDFT. O Conselho votou contrariamente ao pedido, tendo em vista que não foram

obedecidos os procedimentos regulamentares para tal ülm, em especial o fato de o curso já estar em
andamento sem que a Escola tenha participado de sua elaboração e seleção dos candidatos. 2.
Ofício s/n' NEPR/SP -- informa a realização, sem ânus para ESMPU, da Mesa Cientíülca: A
Falência do Crime de Desobediência e a Tutela Específica da Obrigação, dia 9/10/2002, no
auditório da PR/SP. O Conselho tomou conhecimento. 3. Relatório do l Simpósio Nacional dos
Analistas Periciais do MPU, realizado de 30/9 a 4/10/2002, em Brasília/DF. Registrado e
aprovado pelo Conselho. 4. Lutiana Nacur Lorentz informa a publicação do seu livro intitulado

"Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos Trabalhistas: Comissões de Conciliação
prévia, termos de ajustes de conduta, mediação e arbitragem". Registrado e solicitado o envio
de 01 exemplar para a Escola. 5. Vll Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho,
realizado de 10 a 12/10/2002, em Curitiba/PR. Registrado o recebimento do relatório. 6. Fórum

Nacional de Educação em Direitos Humanos, sobre a possibilidade legal da ESMPU pagar
contribuição anual para se associar a outras instituições de ensino, o Conselho decidiu
contrariamente, face ao parecer da AUDIN. 7. Apoio no valor de R$ 30.000,00 ao V Congresso

Interno do MPDFT, o Conselho decidiu que manterá o valor integralmente aprovado,
independentemente do n' de participantes. 8. Forum Pernambucano de Combate aos Efeitos dos
Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, Meio Ambiente e na Sociedade, realizado de 19 a
21/1 1/2002, em Recite/PE, autorizado o pagamento de passagem aérea e hospedagem ao Prof.

Antonio Trapé, bem como o pagamento de passagem aérea, hospedagem e honorários no valor de
R$ 1.000,00 ao Prof. Paulo AfFonso Leme Machado, conferencista do evento a convite do Núcleo

Estadual da PR/PE, confomle parecer favorável do CE/MPF n' 021, de 16/10/2002. A Diretora-

Geral fez relatório circunstanciado, registrando elogio pelo trabalho permanente desenvolvido pelo
MPT, MPF e MPE no Estado e pelo sucesso do evento. 9. Seminário sobre Comércio de Animais,

realizado no dia 7/10/2002, no auditório da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro,

autorizado o repassa no valor de R$ 750,00 pam a contratação de serviços de sonorização para o
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evento. 10. Seminário "Constituição em Crise ou Constituição Desafiada?", realizado de 4 a
6/1 1/2002, em Belo Horizonte/MG, autorizada a verba adicional no valor de R$ 2.000,00 para o
pagamento da locação de espaço no Centro de Convenções Lide Conter, onde foi realizado o evento,

conforme parecer favorável do CE/MPF n' 021, de lO/l0/2002. 11. Seminário "A Reforma do

Processo Penal", realizado nos dias 7 e 8/1 1/2002, em Porto Alegre/RS, autorizado o pagamento
de 01 passagem aérea (SP/POA/SP) para um palestrante do evento, conforme parecer favorável do

CE/MPF n' 023, de 23/10/2002. 12. Dr. Carlos Augusto de Amorim Dutra - questiona a
possibilidade de pagamento de passagens rodoviárias ou reembolso de despesas com gasolina aos

Membros/Servidores que viajam pela Escola.O Conselho decidiu contrariamente ao solicitado,
tendo em vista os termos da Portaria PGR n' 125, de 13/3/1995. 13. Curso sobre Investigação
Antitruste, promovido pela Fundação Pedro Jorre, com realização prevista para abril de 2003, em

Brasília/DF. O Conselho decidiu oficiar à Fundação Pedro Jorre solicitando detalhamento do custo

total do evento, com destaque do apoio pretendido. 14. Fundação Pedro Jorge -- encaminha
Programa de Atividades para 2003 e solicita agendar reunião para tratar de eventuais parcerias
com a ESMPU. O Conselho decidiu oficiar à Fundação Pedro Jorge solicitando soam informadas

as parcerias pretendidas e o valor correspondente a cada uma delas. 15. Ofício ESMPU n' 515, de
1 3/1 1/2002, submete proposta no sentido de que a Diretora-Geral possa aprovar dispêndios para
apoio a eventos de capacitação, no limite de R$ 8.000,00. O Conselho decidiu favoravelmente ao

pleito para a atual administração, com voto vencido do Conselheiro Jonhson. 16. Registrado o
recebimento das Sugestões do MPM para inclusão no Plano Anual de Atividades/2003. 17.

Registrado o interesse da Procuradoria-Geral do MPM em ampliar o Encontro Nacional do MPM

aos 03 demais Ramos do MPU e à Escola, em um Congresso Intemacional de Direito Militar e
Humanitário. 18. Fundação Pedro Jorge publicação do livro sob o título "Limites Jurídicos da
Regulação e Defesa da Concorrência", autorizado apoio da ESMPU como co-editora no valor de

RS 3.900,00. 19. Fórum Social Mundial, realização prevista para janeiro de 2003, em Porto
Alegre/RS, autorizada a participação de 20 Membros, inclusive Palestrantes. 20. Cartilha "0
Município e o Ministério Público na Construção da Cidadania e no Desenvolvimento Local
Sustentável", PFDC e PRR 3' Região, autorizado o patrocínio da ESMPU para a confecção de
5.000 exemplares da cartilha no valor de R$ 8.950,00, conforme parecer favorável do CE/MPF n'

013, de 12/9/2002, condicionado à inserção da logomarca da Escola na página de rosto e como
realizadora, e ao envio de 500 exemplares para a Escola. 21. IV Congresso Internacional de
Direito Processual Constitucional e o l Encontro da nova Escola Jurídica do Recite -- Tema

Central: "A Efetividade do Processo Constitucional como Instrumento de Cidadania", a ser
realizado de 15 a 18/5/2003, em Recite/PE, autorizado o apoio da ESMPU no pagamento de 02
passagens aéreas internacionais (Espanha e Portugal) para a vinda de 02 Conferencistas

Estrangeiros, condicionado à inserção da logomarca da Escola no material de divulgação do evento.

22. A Questão Ambiental na Amazânia, a ser realizado dia 16/12/2002, em Manaus/AM,
aprovado o valor de R$ 3.480,00, com a exclusão das verbas destinadas a coffee break e salão para

coffee break. 23. Painel sobre o tema "Probidade Administrativa: a formação ético-
profissional do agente público e o combate à improbldade", aprovado o apoio íinanceiro para o
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pagamento de 01 passagem aérea no valor de R$ 880,00 para 01 Palestrante, informando que será

aproveitada a verba no valor de R$ 580,00, repassada para a PR/RS e não-utilizada por ocasião da

realização do Seminário "l' Jomada de Direitos Fundamentais", restando apenas o repasse de R$
300,00 para complementação. 24. Projeto de Reforma da Consolidação das Leis do Trabalho --

Estudos, o Conselho aprovou o evento sugerido pelo Cons. Jonhson Medra Santos, ficando sujeito à
apresentação posterior do Projeto Completo. 25. 2' Curso de Iniciação dos novos Procuradores
da República, em fevereiro de 2003. Aprovado, Hlcando a Diretora-Geral autorizada a praticar atos
para sua realização. Registrada a presença dos Promotores de Justiça, Dr. José Pimentel Neto -
Diretor-Geral da FESMPDFT, Dra. lsabel Cristina Augusto de Jesus - Diretora de Ensino da
FESMPDFT, Dr. Leonardo Azeredo Bandana Presidente da ASMPDFT e da Procuradora de
Justiça, Dra. Lélia Mana Duarte Cerqueira Presidente da Comissão Organizadora do V Encontro
Interno do MPDFT, do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira - Coordenador de Ensino da ESMPU/MPM, e da Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Mana Aparecida Gugel. Próxima reunião do Conselho Administrativo: dia 17 de dezembro de
2002, às 14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 18:50 horas,

da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária, .::é@i.--=,b.. e todos os

Membros do Conselho. Sandra Cureau, Luis Alberto D'Azevedo Aurvalle, Jonhson Moira Santos,

Edmar Jo%ge de Almeida, Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves.
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