
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO 

ATA DA 78 REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. 

Aos três dias do mês de setembro de 2003, às 14:00 horas, na Escola Superior do Ministério Público da 

União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora 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 — Doutora Olinda Elizabeth Cestari. Nesta ocasião, foi designada a 

servidora Jozeida Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, a Senhora 

Diretora-Geral informou aos Membros do Conselho Administrativo a liberação de parte dos recursos 

orçamentários e financeiros solicitados à PGR. A seguir foram tratados os seguintes assuntos: 1. Seminário 

"A Legislação comum e suas implicações no Direito Penal e Processual Penal Militar" , realizado em 

Porto Alegre/RS, no período de 1 a 3/9/2003. 0 Conselho parabenizou a organização do evento que, nada 

obstante realizado com reduzidos custos, primou pela qualidade dos expositores e participantes, tendo sido 

sua abertura prestigiada pela presença da Senhora Procuradora-Geral de Justiça Militar da União, pelo 

Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público Militar e pelos Comandantes das três Forças Armadas na 

Região Sul. 2. Credenciamento da ESMPU junto ao MEC. O Conselho decidiu dar entrada no processo de 

credenciamento, apresentando como curso inicial a pós-graduação lato sensu em Direito Internacional dos 

Conflitos Armados. 3. Cursos de Português Jurídico I e II. Aprovados os Editais n°s 7 e 9 destinados a 

servidores e estagiários dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho. 4. Acordos de Cooperação para 

intercâmbio técnico, científico e cultural, a serem celebrados entre a ESMPU e a Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra-Portugal, e a Universidade de Bombay-Índia. Aprovados. 5. 

Curso de Procedimentos Básicos de Inteligência, ministrado pela ABIN — indeferida a solicitação de 

pagamento de passagens aéreas e alimentação para os interessados em participar do referido curso pelo 

Senhor Procurador-Geral da República. O Conselho tomou conhecimento. 6. Congresso "Unilateralismo 

Hegemônico e a Ordem Jurídica Internacional", a ser realizado em João Pessoa/PB, no periodo de 16 a 

19/9/2003 — Aprovado o apoio financeiro para o pagamento de quatro diárias de hotel para dois palestrantes 

e apoio para impressão de cartazes e folders, no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 7. VII Encontro 

Sul Brasileiro de Procuradores do Trabalho, a ser realizado em Florianópolis/SC, no período de 21 a 

23/8/2003. Autorizado o pagamento de passagens aéreas e de duas diárias e meia, no valor total de R$ 

1.851,25 (hum mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e vinte e cinco centavos). 8. Curso de Português com 

ênfase na Redação Oficial, a ser realizado em Maceió/AL, com início em 1/9/2003 . O Conselho 

referendou a autorização do envio de 25 (vinte e cinco) kits. 9. 1` Conferência Regional — Região Sudeste 

sobre "Ofensas Sexuais: Abordagem Diagnóstica e Terapêutica", a ser realizado em Belo Horizonte/MG, 

no periodo de 24 a 26/9/2003. O Conselho referendou a autorização do envio de 300 (trezentos) kits. 10. II 
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Encontro de Juizes e Procuradores do Trabalho da 4' Região. Autorizados o montante de R$ 2.692,50 

(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos), para custeio de passagens aéreas e 

hospedagem para o expositor, bem como a confecção dos folders, cartazes e faixa relativos à divulgação do 

evento e a disponibilização de passagens e 1 (uma) diária para 3 (três) Membros do MPT. 11. Aprovada a 

confecção de 2.000 (duas mil) unidades da cartilha entitulada "Discriminação e Ações Afirmativas", no 

valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos) reais, solicitada pelo Núcleo da PRR/3a Região. 12. 

Proposta de Incentivo à Graduação e Pós-Graduação — Servidores da ESMPU. O Conselho decidiu 

consultar o TCU sobre a matéria. 13. 1° Encontro de Integração do Ministério Público Federal e 

Magistratura Federal. O Conselho converteu em diligência para que seja informado o número de 

Procuradores da República que participarão do evento e o montante aproximado das despesas com a sua 

participação. 14. III Curso de Iniciação para Procuradores do Trabalho, a ser realizado no periodo de 9 

a 12/9/2003, com a participação de até 14 (quatorze) Membros aprovados e classificados no X Concurso 

Público. Total das despesas: 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). A Senhora Coordenadora de 

Ensino do MPT, Doutora Adriane Reis de Araújo, fez uma apresentação referente ao curso, apresentando 

algumas alterações ocorridas no programa, bem como justificativas sobre a redução de sua carga horária. O 

Conselho Administrativo aprovou o programa do Curso de Iniciação. 15. Articulação entre o Ministério 

Público do Trabalho e os Ministérios Públicos do Estado de Minas Gerais para promover a 

"Profissionalização e Cidadania de Adolescentes em Conflito com a Lei". O Conselho referendou a 

autorização de liberação dos 200 (duzentos) kits e aprovou o repasse de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a 

sua realização. 16. I Curso de Especialização em Sistema de Justiça Criminal. O Conselho, a exemplo do 

que ocorreu em relação aos Membros do MPFDT, decidiu arcar com 12,5% do valor total do curso do 

Doutor Luís Antônio Grigoletto, Promotor de Justiça Militar. 17. Projeto Completo para Curso. Ref.: 

Curso de Hermenéutica Constitucional, a ser realizado nos dias 1, 3, 5, 8 e 10/10/2003, tendo como 

Professor/Palestrante o Dr. Cristiano Paixão Araújo Pinto, Procurador do Trabalho e Coordenador de Ensino 

do MPT — Suplente. O curso será sem custos e o público alvo, os assessores e servidores do MPU formados 

em Direito. Aprovado pelo Conselho. 18. Seminário para elaboração da versão final do documento "Roteiro 

Básico de Atuação do MPF em Licenciamentos Ambientais", a ser realizado em Salto Morato/PR, no 

periodo de 2 a 4/10/2003. 0 Conselho decidiu autorizar fornecimento de passagens aéreas para participação 

de 18 (dezoito) Membros, sendo 3 (três) das regiões Norte e Nordeste e 4 (quatro) das regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste, bem como dos 3 (três) Membros do Grupo de Trabalho. 19. Mesa Redonda: Intercâmbio 

entre Servidores do MPT, MPF e MPM em Curitiba/PR, a ser realizado nos dias 2 e 3/10/2003 ). O 

Conselho decidiu autorizar a liberação de R$ 1.280,00 (hum mil, duzentos e oitenta reais) e a liberação de 

120 (cento e vinte) kits, para utilização no evento. 20. Encontro Regional de Procuradores, Juizes e 

Auditores Fiscais do Trabalho no Paraná, a ser realizado em Curitiba/PR, nos dias 20 e 21/11/2003. 0 

Conselho decidiu autorizar a liberação dos recursos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 21. II 

Congresso de Direitos Fundamentais - a ser realizado em Porto Alegre/RS, nos dias 16 e 17/9/2003. O 

Conselho decidiu autorizar o custeio de 2 (duas) passagens aéreas, trechos São Paulo-Porto Alegre- 
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Paulo e Curitiba-Porto Alegre-Curitiba, para participação de 2 (dois) palestrantes, com o valor aproximado 

de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). 22. Curso de Atualização em Direito Público - a ser realizado 

nos dias 23 e 24/10/2003. 0 Conselho decidiu autorizar a liberação de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 23. "A 

(Re) Constituição do Brasil — 15 anos depois", a ser realizado em Belo Horizonte/MG, no periodo de 10 a 

12 /11/2003, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Conselho decidiu autorizar a liberação de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), que serão destinados ao pagamento de despesas com passagens aéreas, 

hospedagem, traslado e alimentação dos palestrantes, bem como confecção de banner e outros materiais de 

divulgação do evento, além de 350 (trezentos e cinqüenta) kits. 24. Projeto da FAO/Nações Unidas n° 

GCP/MOZ/069/NET de apoio ao Judiciário Moçambicano — Dr. Marcos Antônio da Silva Costa solicita 

autorização para iniciar entendimentos visando a definição de agenda de cooperação, em que a ESMPU terá 

um papel fundamental. O Conselho entendeu que a definição de agendas é atribuição da Direção da Escola. 

25. Pesquisa de pós-graduação Strictu Sensu em Administração pela Universidade de Brasilia — 

Wagner Silva de Araújo, Analista de Informätica — MPU/MPDFT, solicita a chancela da ESMPU na 

realização de levantamento para a realização da pesquisa no âmbito do MPU. O Conselho entendeu que não 

tem atribuições para autorizar pesquisa no âmbito da Secretaria de Informática/PGR. 26. II Congresso de 

Direito Fundamentais, a ser realizado em Porto Alegre, nos dias 16 e 17/9/2003. Autorizado o pagamento 

de honorários ao Professor Juan Maria Bilbao Ubillos, da Universidade de Valladolid/Espanha, no valor de 

R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). 27. Congresso Nacional do Magistério Jurídico — "O Professor 

de Direito no contexto do Novo Milênio", a ser realizado em Florianópolis/SC, no periodo de 9 a 

11/10/2003 — Dr. Edson Braz da Silva, Subprocurador-Geral do Trabalho e Professor da ESMPU, solicita o 

custeio de sua participação no referido evento. O Conselho decidiu contrariamente por falta de fundamento 

legal. 28. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental, 

a ser realizado em Brasilia-DF, em convênio com a Universidade de Brasília - UnB. O Conselho autorizou 

a realização do curso para 20 Membros do MPU, no ano de 2004, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), parcelado, devendo as despesas com passagens e hospedagem dos Membros residentes fora de 

Brasília ser de responsabilidade dos participantes. 29. I Encontro do Sudeste de Procuradores do 

Trabalho, a ser realizado em Teresópolis/RJ, no periodo de 9 a 11/10/2003, no valor total de R$ 40.855,40 

(quarenta mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). O Conselho decidiu converter em 

diligência para que seja apresentado projeto detalhado, contendo a programação, o número de participantes e 

a indicação dos expositores, com preferência para Membros do MPU, reduzindo-se substancialmente o valor 

solicitado. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 7 de outubro de 2003, às 14:00 horas. 

Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, ás 17h l Omin, da qual foi lavrada a presente 

ata, que vai assinada por esta Secretária,  +7 9̀_  e os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Luís 

Alberto D'Azevedo Aurvalle, Jonhson Meira Santos, Olinda Eli7abeth Cestari Gonçalves. 
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