
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA I' REUNIÃO EXTRAORDINAjiIA DE TRABALHO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2004, às 14 horas, na Escola Superior do Ministério Público da

União, sob a presidência sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Lindâra Mana Araqjo, reuniu-se o

Conselho Administrativo: MPF - l)outor Odim Brandão Ferreira; MPT - Doutor Ricardo José Macedo de

Britto Pereira, lvIPM - Doutora Adriana Lorandi, estando presentes também os Doutores Eugênio José

Guilherme de Aragão e Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho. Nesta ocasião, foi designada a servidora

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

seguintes asstmtos: 1. 0 conselho deliberou que oportunamente baixará uma resolução para padronização

dos currículos. 2. Curso de Especialização a Distância em Direito Sanitário. O Conselho tomou
conhecimento do relatório encaminhado pelo Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, Procurador Regional da

República, bem como a cópia da Declaração de aprovação no curso, realizado no período de l0/6/2002 a
17/2/2003, emitida pela Universidade de Brasília -- Faculdade de Direito. 3. A participação de membros e

servidores em cursos oferecidos ou patrocinados pela ESMPU deverá ser oUeto de regulamentação própria,

prevendo, inclusive, a hipótese da desistência e suas conseqíiências regulamentares. 4. 111 Seminário
Internacional de Direito Ambiental. O Conselho acatou a justificativa apresentada pelo Dr. Walmor Alves

Moreira e determinou a reiteração dos ofícios aos Doutores Mário Lúcio Avelar, Marcus Vinícius Aguiar

Macedo. Rejeitou a justificativa do servidor Francisco Ubiracy C. de Araújo, por entender que o retorno
antecipado para ministrar aulas em curso privado não configura motivo de força maior nem evento

imprevisível a autorizar frequência inferior ao mínimo estabelecido no Edital. 5. VI l Reunião Nacional dos

Conselhos Deliberativos dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, realizado

em Florianópolis/SC, nos dias 18 e 19/3/2004. O Conselho decidiu que a proposta de incluir a disciplina

"Proteção a Testemunhas" nos cursos de iniciação às Carreiras do MPU será considerada por ocasião do

planQjamento dos referidos cursos. 6. O Conselho decidiu regulamentar oportunamente o procedimento de

seleção de candidatos a vagas em programas de pós-graduação e congêneres oferecidos por instituições
conveniadas. 7. Minuta de convite ao Procurador-Geral do Estado de Utah/EUA para proferir palestra na

ESMPU quando de sua vinda ao Brasil (início de setembro/2004) para assinar Resolução conjunta Ministério

da Justiça/BR e Ministério Público/EUA. O Conselho decidiu encaminhar a documentação para apreciação

do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria de interesse institucional do MPU. 8. Curso de

Reciclagem na área de Direito Eleitoral. O Conselho decidiu consultar a Procuradoria-Geral Eleitoral

sobre o assunto. 9. Combate à corrupção eleitoral -- aspectos relevantes, na PR/CE, no dia 7/7/2004. O

Conselho negou o apoio financeiro de R$ 3.250,00, porque não se justifica dispendeu a quantia solicitada
para publicar os anais de evento cuja duração será de um dia. 10. 1 Seminário Norte e Nordeste de Direito
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do Trabalho e Processo Civil e Trabalhista, a ser realizado no período de 18 a 20/8/2004, em Jogo
Pessoa/PB Dr. Eduardo Varandas Araruna encaminha proposta da Associação dos Magistrados do
Trabalho da 13' Região AMATRA Xlll, no sentido de que a ESMPU seja co-promotora do Seminário. O

Conselho autorizou, em caráter excepcional, o desembolso de R$ 1.917,64, tendo em vista que não há no

Plano de Atividades do corrente exercício nenhuma previsão de evento do MPT no Estado da Paraíba, e que

a quantia solicitada é módica em relação aos benefícios que podem advir para a Instituição. 11. Cursos
sobre Procedimentos Lícitatórios. O Conselho decidiu submeter o assunto ao Secretário-Geral do MPF

para informar sobre a conveniência da realização de cursos para todos os ramos do MPU. 12. 1 Encontro

Norte/Nordeste de Juízes e Procuradores do Trabalho, a ser realizado no período de 28 a 30/10/2004, em

Natal. O Conselho autorizou a Diretoria-Geral a desembolsar a quantia solicitada mediante a apresentação

prévia da planilha de custos totais do evento, limitados aos RS 20.000,00 constantes do Plano de

Atividades/2004. 13. 1 Congresso Internacional de Segurança e Democracia da UNESP -- Universidade

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". Informa que a coordenação geral do Congresso solicitou a

indicação de um expositor (Membro do MPF) de uma das mesas que abordará o tema: Segurança Pública

na Visão dos Poderes. O Conselho resolveu consultar o Procurador da República José Ricardo Meirelles,

lotado em Campinas/SP, acerca de seu interesse em representar a Escola. 14. Sr. Eduardo Mahon,
encaminha livro (em PDF) sobre os poderes de investigação do Ministério Público. O Conselho decidiu que

a ESMPU não tem interesse na publicação do texto. 15. Expediente de 22/6/2004 Sr. Nelson Cardoso

Salva, solicita indicação de docentes para a Anamages. Na falta de indicações mais detalhadas sobre o

conteúdo, natureza, local e data do curso, o atendimento ao pedido fica inviabilizado. 16. Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Direito Constitucional Eleitoral. O Conselho negou o pedido por não constar

no Plano de Atividades de 2004, mas sugere que a parte interessada faça proposta para o Plano de Atividades

de 2005. 17. O Combate à Clorrupção dos Agentes Públicos no Países do Mercosul. O Conselho
autorizou a participação da Diretora-Geral para coordenar o último painel e encerrar o evento, com o

pagamento de passagens aéreas. 18. Curso de Mestrado e Doutorado em Ciências Jurídicas na
Universidade de Lisboa. O Conselho decidiu solicitar ao Procurador-Geral da República a indicação de um

membro ac/ /zoc do MPDFT para compor o Conselho Administrativo para a análise dos currículos, na

próxima sessão extraordinária. 19. O Conselho autorizou a Diretora-Geral a aprovar dispêndios, no limite de

R$ 8.000.00. Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 2 de julho de 2004, às 14 horas. Nada
mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 18h03min, da qual foi lavrada a presente ata,

que vai assinada por esta Secretária, -(tl} e.n''lh os Membros do Conselho Lindâra Mana Araujo, Odim

Brandão Ferreira, RJJz9rdo José Macedo de Britto Pereira e Adriana Lorandi.
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