
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA 4' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Em dois de junho de dois mil e cinco, às quatorze horas, na Escola Superior do Ministério Público

da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Doutora Lindâra Mana Arauto, 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. Presente, também, o Coordenador de Ensino do MPDFT, Doutor Anderson Pereira de

Andrade. Nessa ocasião, foi designada a servidora Cecilia Shizue Fujita dos Reis para secretariar os

trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: l. Ofício n' 13/DEX, de

11/5/2005. Ref.: Curso "Formação em Educação a Distância" oferecido pela UniRede -- O

Decano de Extensão da Universidade de Brasília, Sylvio Quezado de Magalhães, em resposta ao

Ofício n. 121 ESMPU/CONAD, de 6/10/2004, informa que o reinício das atividades do curso está

sendo formalizado para o segundo semestre deste ano, e que o calendário de atividades será

comunicado oportunamente aos cursistas -- O Conselho tomou conhecimento do ofício e deliberou

dar ciência aos interessados. 2. Ofício n' 28/2005 -- NE/PRT9', de 11/5/2005 -- A Coordenadora

Suplente do Núcleo Estadual da ESMPU/PRT 9' Região, Dra. Ana Lúcia Barranco Licheski,

encaminha relatório circunstanciado do workshop "Bases Ergonâmicas do Trabalho", realizado nos

dias 5 e 6 de maio de 2005 -- O Conselho tomou conhecimento. 3. Expediente de 12/5/2005 -- A

Dra. Mana da Glória Marfins dos Santos, Procuradora Regional do Trabalho, encaminha o

certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento em Ciências Jurídicas, realizado na
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa -- O Conselho tomou ciência. 4. Ofício n'

229/2005-GAB PC/PRT-18' Região, de 12/5/2005 -- O Dr. Luiz Eduardo Guimarães Bojart,

Procurador-Chefe, encaminha relatório circunstanciado do l Congresso Internacional sobre a

Mulher, Gênero e Relações de Trabalho, realizado pela PRT 18' Região e Instituto Goiano de
Direito do Trabalho no período de 5 a 7 de maio de 2005, em Goiânia, com o apoio da ESMPU O

Conselho tomou conhecimento. 5. Memorando n' 026-PRDC/LT, de 18/5/2005 -- A Procuradora

Regional dos Direitos do Cidadão, Dra. Lívia Nascimento Tinâco, encaminha exemplar da

monograma "A ação civil de reparação de dano ambiental e sua prescrição: uma análise sob a

égide do pacto constitucional transgeracional", como doação à ESMPU -- O Conselho tomou

ciência e agradeceu a doação. 6. Parecer CE-MPF n' 006/2005, de 16/5/2005. Ref. Projeto do
Seminário "Ações Afirmativas e Políticas Públicas de Inclusão", proposto pelo Dr. Juliano



Escola Superior do Nlinistério Público da União

Stella Karam, Procurador da República no Município de Santa Cruz do Sul, e pela Dra. Carolina da

Silveira Medeiros, Procuradora da República na PR/RS, solicitando apoio financeiro da ESMPU no

valor de R$ 8.822,00 (oito mil, oitocentos e vinte e dois reais), bem como a cessão de 350 #/fs

(compostos de pasta, bloco, caneta e crachá) e a criação da arte-Hlnal dos cartazes, bcznners e

do/dera. Parecer do Coordenador de Ensino pela inclusão no Plano de Atividades junto com os

demais proüetos que serão reavaliados pala o segundo semestre -- O Conselho decidiu pelo

deferimento, desde logo, dos hrs e da arte-nlnal, ou o posterior exame do projeto global, nos tempos

do Parecer mencionado, à escolha do solicitante. 7. Ofício GAB/PROC/PC/N' 084, de 23 de maio

de 2005. Ref.. ll Encontro Norte-Nordeste de Juízes e Procuradores do Trabalho. O
Procurador-Chefe da PRT/13' Região, Dr. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito, e o Coordenador

de Núcleo do MPT/PB, Dr. Eduardo Varandas Araruna, consultam sobre a possibilidade de o

evento ser realizado pela PRT/13' Região, com o repasse da verba para essa Regional, em virtude

de a PRT/l I' Região (AM) estar impossibilitada de fazê-lo -- O Conselho deferiu o pedido, tendo

em vista que o evento consta do Plano de Atividades, não importa aumento de custos e se cuida de

simples remandamento de verba. 8. Ofício n' 024/2005, de 25 de maio de 2005. O Subprocurador-

Geral da República Dr. Moacir Guimarães Morais Filho solicita providências para a realização de

curso especínlco para capacitação de lO (dez) servidores do MPF que amuam como auxiliares de

Plenário do MPF nos órgãos fracionários e Pleno do STJ, Tumlas e Pleno do STF e TSE, incluído

no conteúdo programático noções básicas de Direito Processual, Regras do Regimento Interno dos

Tribunais, controle de prazos processuais etc. -- O Conselho indeferiu o pedido, por não constar do

Plano de Atividades. 9. Ofício n' 180/2005 -- PC/PRT -- 18' Região, de 31 de maio de 2005. Ref.

Publicação do livro Gênero e relações de trabalho. O Procurador-Chefe da PRT/18' Região

submete à apreciação do Conselho Administrativo a proposta de parceria para a co-edição da obra,

enviada pela Universidade Católica de Golas, que se propõe a custear os serviços de editoração

(prometo gráfico, revisão, normalização, editoração eletrânica e preparação de fotolitos), ficando a

cargo da ESMPU "os custos da parte gráfica, que poderá ser repassado em material para impressão

a ser especificado", cujos valores informados são R$ 12.218,00 (para a impressão de 1.000

exemplares) e R$ 22.026,00 (para a impressão de 2.500 exemplares) -- O Conselho deliberou

oferecer ao solicitante os serviços de editoração, que podem ser realizados pela equipe da ESMPU,

e propôs à UCG que assuma as despesas de impressão. lO Ofício ESMPU/SP/ELMO n'
12.406/2005, de 31 de maio de 2005. A PjZDC/SP e o Núcleo Estadual da ESMPU em São Paulo

comunicam a realização do Seminário Diversidade Sexual e Sistema de Justiça, no dia
22/6/2005, em parceria com ONGs do Fórum Paulista GLTTB e com a Escola da Magistratura da

Justiça Federal de São Paulo, e solicitam à E$Ml?U o custeio das despesas com locomoção, estadia
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e alimentação de um dos palestrantes e com a confecção de áo/dera e cartazes promocionais, no

valor total de R$ 1 .490,00 (mil quatrocentos e noventa reais), confomie prometo de evento anexado

ao documento -- O Conselho indeferiu o pleito por não constar do Plano de Atividades. Próxima

Reunião do Conselho Administrativo: dia 5 de julho de 2005, às 14 horas. Nada mais havendo

a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às 15 horas e 20 minutos, da qual foi lavrada a presente

ata, que vai assinada por esta Secretária, , os Membros do Conselho, Lindâra Mana

Arauto, Odim Brandão Ferreiro, Adriana Lorandi, Ricardo José Macedo de Britto Peneira, João

Alberto Ramos, e o Coordenador de ensino Anderson Pereira de Andrade.
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