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ATA DA 7' REUNIÃO EXTRAOjiDINÁRIA DE TRABALHO DO CONSELHO

ADMnaSTRATiVO DA ESCOLA SUPE]UOR DO MnüsTERio PUBLICO DA UNIÃO

Aos doze dias do mês de novembro de 2004, às 10 horas e 30 minutos, na Escola Superior do

Ministério Público da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Lindâra Mania Araujo,
reuniu-se o Conselho Administrativo: MPF - Doutor Odim Brandão Ferreira, MPT - Doutor
Ricardo José Macedo de Britto Pereira, MPM - Doutora Adriana Lorandi, MPDFT -- Doutor Jogo

Alberto Ramos, estando presentes também o Diretor Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho e o
Coordenador de Ensino do MPF, Doutor Humberto Jacques de Medeiros. Nesta ocasião, foi
designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Marra, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os

trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Agradecimento - Dr. Antõnio Carlos Welter

encaminhou expediente à Senhora Diretora-Geral e ao Assessor Hussein Ali Kaloud manifestando
seu pleno agradecimento e satisfação pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido pelo referido
assessor na solução de problemas e dificuldades junto à Faculdade de Direito da Universidade de

Coimbrã e ao Consulado de Portugal, problemas estes que vinham se mostrando incontornáveis. O

Conselho tomou conhecimento e determinou o registro nos assentamentos funcionais do servidor. 2.

Curso de Aperfeiçoamento em Ciências Jurídicas -- Universidade de LisboaA'acuidade de
Direito -- Dra. Mana da Glória Martins dos Santos encaminhou Certificado de Entrega dos
Relatórios. O Conselho tomou conhecimento. 3. Curso de Especialização em Interesses Difusos

e Coletivos, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo em
Campinas -- Dra. Andréa Albertinase encaminhou cópia do trabalho apresentado por ocasião da
conclusão do curso. O Conselho tomou conhecimento e determinou o encaminhamento à
Coordenadora de Ensino do MPT. 4. 1 Seminário Norte-Nordeste de Direito do Trabalho e
Direito Processual Trabalhista, realizado em Jogo Pessoa, nos dias 18, 19 e 20/8/2004 Dr.
Eduardo Varandas Araruna agradeceu o apoio dispensado e encaminhou fotos do evento, modelo do

certificado, e pasta personalizada dos Correios, contendo selo confeccionado especialmente para o

Seminário, no qual consta a ESMPU, a ESMAT/PB e o TRT 13' Região como parceiros. Informou,

ainda, que, devido à grande repercussão do evento, vários patrocinadores contribuíram para a sua
realização, cobrindo, assim, todos os custos, não sendo necessária a utilização do valor transferido

pela ESMPU. Desta forma, foi providenciada, junto ao Departamento de Orçamento e Finanças do
MPT, a disponibilização da importância transferida, em Cavar da Escola. O Conselho tomou
conhecimento. 5. Projeto de Pesquisa -- Memória do Ministério Público Militar. O Conselho
deliberou o encaminhamento do projeto à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, para informar

sobre os recursos disponíveis, devendo retomar ao Conselho para decisão. Deliberou, também, que

prometo similar fosse apresentado pelos demais ramos do MPU. 6. Mestrado em Desenvolvimento
Sustentável CDS/UnB. O Conselho deliberou contrariamente à renovação do Convênio. 7. O
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Conselho deliberou que o Assessor Hussein Ali Kaloud ficará subordinado à Diretoria de Pós-
Graduação e Pesquisa, no que se refere à administração de convênios nacionais e intemacionais,
inclusive negociação e elaboração dos respectivos instrumentos. 8. Regimento Interno da
ESMPU. O Conselho deliberou que o Coordenador de Administração apresente minuta do

Regimento até o dia 30/1 1/2004. 9. Seminário sobre Direitos llumanos e Direito do Trabalho, a
ser realizado no Rio de Janeiro/RJ, no dia 2 de dezembro de 2004 Dra. Tereza Cristina D'Almeida

Basteiro encaminhou solicitação de suporte financeiro para a realização do evento. Aprovado. lO.
Curso sobre ruído/acústica, a ser ministrado por Professores da Universidade Federal de
Uberlândia/MG . O Coordenador do Núcleo Estadual da PRT/3' Região informou que os eventos
previstos para o 2' semestre de 2004 não serão realizados e solicitou, em substituição, a realização
de um curso para os Engenheiros lotados na PRT/3' Região. O Conselho deliberou contrariamente

ao pedido, pelos seguintes motivos: a) ausência de previsão no Plano de Atividades de 2004: o
deferimento de eventos não previstos no Plano Anual tem caráter de excepcionalidade,

condicionando a aprovação à observância da linha pedagógica adotada pelos Coordenadores de

Ensino da ESMPU; b) o mero patrocínio, sem a interferência da Escola na formulação das
atividades, pode traduzir-se em um desvirtuamento dos objetivos institucionais da ESMPU; c) o

deferimento do requerimento não encontraria amparo nas decisões anteriores do Conselho que, em
situações semelhantes, indeferiu o pedido de financiamento de mera participação de membros ou

servidores em eventos não promovidos pela ESMPU; e d) o financiamento da participação de
membros ou servidores determinados a pr/orf poderia ferir o princípio da impessoalidade. ll.

Curso "Código de Processo Civil: o sistema de tutela dos direitos difusos, coletivos síHcfa
selzsw e individuais homogêneos" -- Dr. Paulo Gilberto Cago Leivas encaminhou projeto do evento

a ser realizado em Porto Alegre/RS, nos dias 13, 14 e 15/12/2004. Aprovado. 12. Proposta da
Editora Nota Dez Informação. O Conselho aprovou a proposta encaminhada pela Editora,
devendo ser observadas as ressalvas apresentadas pelo Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa. 13.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, código FUB n. 04521 -- prestação de serviços técnicos
especializados à execução do curso de Pós-graduação Za/o senso/ em Direito Internacional dos
Conflitos Armados. O Conselho autorizou a assinatura do Termo Aditivo. 14. Conferência

/mfernaZfana/ aPzd ]Vadoma/ /lmpacf offhe /CC., a ser realizada nos dias 6 e 7 de dezembro de 2004,

em Haia, na Holanda -- Dra. Adriana Lorandi apresentou cópia do convite que Ihe foi dirigido e
solicitou o custeio de sua inscrição, das passagens e das diárias. O Conselho autorizou a
participação, uma vez que a requerente é a Coordenadora do (;rapo de Jmp/ememfação do 7'HóKna/
.Rema/ /afernacio/za/. 15. Pagamento de passagem aérea expedida pela Empresa Varig, a pedido do

Dr. Marcus Vinícius Aguiar Macedo, Procurador Chefe da PR/AC. O Conselho deliberou

contrariamente ao pedido de pagamento da passagem. Considerou que, em fiinção do Contrato

firmado com a PWA Turismo -- Agência de Viagens Ltda, vencedora da licitação para emissão de

passagens, a Escola não pode comprar passagens de outra empresa ou companhia. Determinou,

também, que após receber o ressarcimento da Viação Aérea de São Paulo - VASP, a ESMPU
poderá 11çpaqsar o montante ao Procurador. 16. Dr. Alessander Wilkson Cabras Safes encaminha
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atestado médico justificando sua ausência no Seminário Cidades Costeiras Sustentáveis após a
emissão da passagem aérea Multa de RS 108,90 e Dra. Evanna Soares justifica sua ausência no

l Encontro Norte/Nordeste de Juízes e Procuradores do Trabalho após a emissão da passagem aérea

Multa de R$ 124,30. O Conselho reafirmou que qualquer ânus decorrente de alteração de horários

de võo ou cancelamento de reservas em hotel, não consentido pela Escola, será custeada pelo
participante. 17. O Conselho deliberou que se faça constar dos próximos editais cláusula no sentido

de que o não comparecimento ao evento, ainda que em decorrência de caso fortuito ou corça maior,

implicará a obrigação do participante de ressarcir a Escola pelas despesas de multas e outros

encargos provocados pelo cancelamento de reservas aéreas e de hospedagem. 18. O Conselho

deliberou a participação do Doutor Jogo Alberto Ramos, Conselheiro da Escola, como representante

da ESMPU, no Seminário O Combate à Corrupção dos Agentes Públicos nos Países do
Mercosul. 19. Curso de Reciclagem da Língua Portuguesa, a ser realizado, em Maceió/AL, no
período de 22/1 1 a 17/12/2004 -- Dra. Adir de Abreu, Coordenadora do Núcleo Estadual da ESMPU
em Alagoas, solicita 40 b/s contendo bloco de anotações, canetas, pastas e crachás. Autorizado. 20.

nl Seminário Jurídico "Ministério Público e as demais Instituições do Estado no
Enfrentamento das Organizações Criminosas", a ser realizado em Juiz de Fora/MG, no pedodo
de 24 a 26/1 1/2004. O Conselho autorizou a participação do Coordenador de Ensino do MPM. 21.

O Conselho autorizou a divulgação do Edital de Mestrado em Ciências Criminais, a ser
realizado pela PUC/RS. 22. ll Jornada de Debates sobre Trabalho Escravo, a ser realizada em

Brasília-DF, nos dias 23 e 24/11/2004. O Conselho autorizou o custeio de passagem e de
hospedagem para a participação de 15 membros do MPF e 15 membros do MPT, dos seus
respectivos grupos de trabalho, cabendo a seleção à PFDC e à Coordenadoria de Combate ao
Trabalho Escravo. 23. Curso de Idiomas da ESMPU. O Conselho detemlinou que o Assessor
Hussein Ali Kaloud viabilize a melhor forma de desenvolver o Curso de Idiomas da ESMPU.

Próxima Reunião do Conselho Administrativo: dia 30 de novembro de 2004, às 14 horas.
Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 13 horas, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai assinada por esta Secretária, , os Membros do Conselho
Lindõra Mana Araujo, Odim Brandão Ferreira, Adriana Lorandi, Jogo Alberto Ramos, o Diretor

Hindemburgo Chateaubriand P. D. Filho, e o Coordenador de Ensino Humberto Jacques de
Medeiros.
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