
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO®
ATA DA 3' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMNISTRATIVO DA
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - 2009
Em 17 de dezelBbro de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta minutos, na Escola Superior
do Ministério Público da União, sob a presidência do Diretor-Geral Rodrigo Janot Morteiro de
Barrou, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPF - Doutor Eugênio José Guilhenne de
dragão, MPT Doutor Maurício ColTeía de Meio, MPM Doutora Henmínia Célia
Raymundo e MPDFT Doutora M.aria de Lourdes Abriu. Presentes também os
Coordenadores de Ensino: MPF - Doutor Odim Brandão Ferreira e MPDFT - Doutor Caniço
José Pinto Coelho, presentes também a Procuradora-Geral de Justiça Milita! Cláudia Márcia
Ralnalho Moreira Luz, o Procurador-Geral do Trabalho Otávio Brita Lopes, o Secletál'io de
Planeamento Volker Egos Bohne e a Secretária de Ensino e Pesquisa Miriana Lúcia de
Azevedo. Nessa ocasião, foi designada a servidora Jozeida Garrido Calembo Mana pal'a
secretariar os trabalhos. 1. Homenagem à Dra. Adriana Lorandi. O Conselho
Administrativo da ESMPU ]nanifesta seu pesar pelo falecimento da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar, Adriana Lorandi; sublinha, contudo, que dela deterá sempre as melhores
lembranças de sua ex-Conselheira contagiantemente empenhada no aprilnol'ainento da
ESMPU e dos quatro ramos do MPU. 2. Agradecimento. A Dra. Hemínia registrou que
recebeu um apoio extraordinário da ESMPU na !ealização das atividades. Afimlou que os
integrantes do MPM ficaram muito motivados e agradeceu por este ano eln que participou do
Conselho Administi'ativo da ESMPU. 3. Cadastro de Docentes. Aprovado à unanimidade a
inserção dos Fitei'Res dos Procuradores do Trabalho, Custava Filipe Barbosa Garcia e Luis
Fabiano de Assis, no cadastro de docentes da ESMPU. 4. Mister Universitário em Direito
Constitucional - Sevilha/Espanha -- O Conselho Superior MPT não autorizou a participação da
Dra. Gabriela Tavares Maciel. O Conselho Administrativo da ESMPU deliberou não sel'
hipótese de aplicação de penalidade, porque a interessada não pôde frequentar o curso, dado o
indeferimento do afastamento pelo Conselho Superior do MPT. 5. Ref.: Processo
0.01 .000.001221/2009/2009-12. Assunto: Sugestão de celebração de convênio pela ESMPU
com a Università degli Studi di RoÍDa "Z,a Sapienzcz", tratando de curso de pós-graduação
/Ma.çfe/, em Dil'eito do Trabalho e da Previdência Social. O Conselho deliberou baixar os autos
em diligência para que o proponente comprove as condições do convênio proÜetado. 6.
Aqtlisição de materna! bíbliográHico. O Conselho deliberou reiterar p.edido de resposta à
AUDIN sobre a consulta fonnulada pelo Diretor-Geral a respeito da aquisição de livros para
pesquisa. 7. Proposl:a de Orçamento a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Gestão e
Administração do Programa (2272) R$ 4.285.000, para o exercício de 2010 foi extinta a
Ação de Informática. Os valores previstos folaln somados à Ação de Gestão. Capacitação de
Recursos HuH&Hios (4091) -- RS 3.096.000. Pesquisa na Área Jurídica (4268) -- RS
300.000. Construção do Centro de Treinamento da ESM.PU (l iEQ) - RS 930.000; após
conclusão dos orojetos, a obra foi orçada em RS 26.731.000; considerando que não há
disponibilidade orçalnentária, tampouco previsão no PPA, foi solicitado à SPO que adotasse,?s
providências necessál'ias à apresentação'de um Prometo de Lei ao Congresso Nacional; os R$
930.000, previstos pal'a o exercício de 2010, não são suficiente para o .início da obra; a
proposta orçalnentária da ESMPU pala o exel'cicio de 2010, ein consonância como os limites
apresentados pela SOF, totalizam RS 8.61 1.000. Solicitação de inclusão de despesas para o
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exercício de 2011 - Considerando que os cursos de pós-graduação /a/o se/ls!{, MBA ein
Gestão Pública e MBA eln Direito Público, previstos para 2009, serão realizados em uin
período de 18 meses, é necessário aprovação do Conselho para inclusão da previsão das
despesas para o exercício de 201 1 . Custo das pós-graduações: 2009 -- RS 849.552 (80%); 2010
-- execução de restos a pagar de 2009; 201 1 - RS 212.388 (20%). 8. Tema de 2010 -- Crime:
Reaildade e Muito. Foram apresentadas sugestões sobre eventuais atividades, inclusive a aula
magna em março de 201 0. Votou contra o Conselheiro da MPT, tendo em vista que a posição
do colegiado exclui a possibilidade de discussão acadêinica do telha pelo Ministério Público
do Trabalho na Escola Superior. 9. Conselho de Pesquisa. No que se refere a pesquisa,
decidiu-se criar uin Conselho de Pesquisa. As propostas deverão ser apresentadas na reunião
marcada para o dia 8 de fevereiro de 2010. 10. Plano de Atividades -- 2010. A deliberação
sobre o Plano de Atividades 6lcou para a próxima reunião. Próxima Reunião Ordinária do
Conselho Administrativo: dia 8 de fevereiro de 2010, às 14 horas. Nada mais havendo a ser
deliberado. foi enceivada a reunião, às 16 horas da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por esta Secretária, .:.É=1:..:..:.:...:..., os Membros do Conselho, Rodrigo Janot Monteiro
de Danos, Maurício Canela de Meio, Mana de Lourdes Abriu e Hennínia Célia Raymundo.
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