
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ATA DA 5a REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 

Aos nove dias do mês de junho de 2003, às 10:00 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 Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle; MPT - Doutor Jonhson Meira Santos; MPM - Doutor Edmar 

Jorge de Almeida; MPDFT — Doutor Rodolfo Cunha Salles. Nesta ocasião, foi designada a servidora Jozeida 

Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes 

assuntos: 1. Curso de Relacionamento Interpessoal. Autorizado o custeio das despesas com o instrutor e 

com as passagens aéreas, cabendo ao MPM o pagamento das diárias. 2. Curso de Investigação Econômico-

Financeira — encaminhado certificado de participação e relatório circunstanciado do desenvolvimento do 

curso pelo Dr. João Akira Omoto e pelo Dr. Marcus da Penha Souza Lima. 3. Seminário de Direito 

Internacional e Regulação Econômica — aprovado apoio financeiro no valor de R$ 3.237,00 ( três mil, 

duzentos e trinta e sete reais), para confecção de cartazes e folders. 4. Palestra do Juiz Espanhol Baltazar 

Garzón. Autorizado o apoio financeiro no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Registrado pelo 

Conselho elogio pela iniciativa do Núcleo Estadual da PRT-la Região/RJ. 5. Seminário "Lavagem de 

Dinheiro: Repatriamento de Recursos Públicos Desviados" — Dr. Paulo Roberto Berenger Alves 

Carneiro. Autorizado o apoio através do custeio de duas passagens aéreas BrasílialVitória/Brasília, além da 

liberação da verba de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. II Seminário Jurídico "O Ministério Público, 

Direitos Humanos e Direito Internacional dos Conflitos Armados", ocorrido em Juiz de Fora/MG, no 

periodo de 21 a 23 de maio de 2003. Registrado o encaminhamento do relatório pelo Dr. Antônio Pereira 

Duarte e autorizado o pagamento de diárias para participação do Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. 7. 

Autorizado, em caráter extraordinário, o pagamento de duas diárias e meia, no valor de US$ 333,00/cada, 

para participação da Dra. Arinda Fernandes, como representante da ESMPU para proferir palestra sobre o 

tema "Segurança e Cooperação Internacional: em direção a uma globalização mais humana", por ocasião da 

realização da 14a Sessão Anual do Crans Montana Fórum, em Crans Montana, Suíça, no período de 26 a 

29/6/2003. As despesas com passagens aéreas correrão por conta da Universidade Católica de Brasília e as 

outras duas diárias e meia serão pagas pelo MPDFT. 8. 12° Congresso de Goiano de Direito do Trabalho 

e Processo do Trabalho - autorizada a divulgação do Edital ESMPU n° 05/2003, cabendo à Escola as 

despesas com passagens aéreas e ''A (meia) diária por dia de permanência no evento, para 20 participantes, 

sendo 15 do MPT, 3 do MPF e 2 do MPDFT. 9. Relatório do II Curso de Iniciação de Procuradores do 

Trabalho, realizado de 13 a 18 de março de 2003 — Brasília-DF. Entregue cópia para todos os Membros do 

Conselho. 10. II Curso de Iniciação dos Promotores de Justiça Adjuntos do MPDFT - Dr. Rodolfo 

Cunha Salles fez relatório circunstanciado ressaltando o êxito do Curso e registrando elogio para a equipe de 

apoio da ESMPU. 11. Fórum Estadual de Saúde e Se urança do TrabalhadoA  em Minas Gerais — PRT- 
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3' Região/MG. Aprovado o apoio no valor de R$ 947,45 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e 

cinco centavos) para confecção de cartazes e folders. 12. 15° Congrès de I'Association Internacionale de 

Recherche em Criminologie Juvénile (AIRCJ, 1975-2003) sobre o tema Migrações e Minorias Étnicas: 

Impacto na Delinqüência Juvenil e Desafios para a Justiça Juvenil e Outros Sistemas de Intervenção. 

Registrado o recebimento do material relativo ao evento, a ser realizado na Universidade de Friburgo, Suíça, 

de 10 a 14 de setembro, encaminhado pela Dra. Arinda Fernandes, que se encontra disponível na Escola para 

os interessados. 13. Cadastro de Professores Externos - aprovado, recomendando-se o encaminhamento 

dos currículos de palestrantes, que tenham participado de eventos da Escola, pelos Coordenadores de 

Núcleos. 14. Projeto de co-publicação de livros com a editora Del Rey - encaminhado pelo Professor 

Marcelo Varella., Coordenador do Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), 

para publicação os seguintes títulos: "Princípio de Precaução", "Biossegurança", e "Controle do Acesso 

aos Recursos Genéticos e Proteção do Conhecimento Tradicional". Autorizado o pagamento de despesas 

com a tradução dos livros, num valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e a aquisição de 100 (cem) 

exemplares de cada obra, encaminhando-se um exemplar para cada biblioteca de cada Unidade, mantendo-se 

três exemplares no acervo da Escola, e promovendo-se sorteio dos demais exemplares entre os Membros do 

MPU, com atuação na Tutela Coletiva. 15. Aprovada a utilização de saldo de recursos financeiros disponível 

no Terceiro Protocolo de Entendimentos celebrado com a Fundação Pedro Jorge de Melo e Silva, relativo ao 

II Seminário Internacional do Direito Ambiental, em serviços e materiais para a ESMPU, bem como no 

apoio a futuros eventos. 16. Encontro Nacional da Tutela Coletiva do Ministério Público Federal, de 25 

a 26/6/2003 - autorizada a realização do evento, constante do Plano de Atividades de 2003, no valor de R$ 

25.580,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta reais). Os Procuradores Regionais da República, em 

número de quatro por Regional, serão indicados por intermédio de sorteio a ser realizado pelos respectivos 

Coordenadores de Núcleos, até o dia 13 de junho. 17. Corpo Docente da Escola Superior do MPU - 

entregue a Relação dos Membros que enviaram currículos aos Conselheiros. Próxima Reunião do 

Conselho Administrativo: dia 4 de agosto de 2003, às 14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, 

foi encerrada a reunião, às 12h15min, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta 

Secretária, 	vv\-G-A 	e todos os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Luís Alberto D'Azevedo 

Aurvalle, Jonhson Meira Santos, Edmar Jorge de Almeida, Rodolfo Cunha Salles. 
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