MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
DIRETORIA GERAL
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – 2019.
Em 05 (cinco) de julho de dois mil e dezenove, de ordem do Diretor-Geral e presidente do
Conselho Administrativo (CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União, Doutor João Akira
Omoto, foram contactados os membros que compõem o CONAD (0173664): Doutora Denise Neves Abade
(MPF), Doutor Xisto Tiago de Medeiros Neto (MPT), Doutor Alexandre José de Barros Leal Saraiva (MPM) e
Doutora Luisa de Marillac Xavier Dos Passos (MPDFT). Foi solicitado aos membros titulares que
encaminhassem os votos relativos as seguintes pautas: 1. Aprovação/rejeição da prorrogação por 6 meses para
conclusão da pesquisa científica aplicada "Fatores de risco presentes em casos de feminicídio consumado no
Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção de políticas públicas de prevenção", com
anexação à mensagem eletrônica dos documentos para análise - a saber: - Despacho DIRGE (0171113); Despacho SEPLAN (0168652); - Ofício de solicitação apresentado pelo Orientador da pesquisa (0168651); Resolução CONAD nº 1004/2017 (0033345); Ata aprovação CONAD (0052965). 2. Aprovação/rejeição da
proposta de complementação de recursos, no montante de R$1.000,00 para pagamento do serviço de degravação
das entrevistas realizadas com familiares das vítimas na pesquisa científica aplicada "Fatores de risco presentes
em casos de feminicídio consumado no Distrito Federal nos anos de 2015 e 2016: indicativos para construção
de políticas públicas de prevenção", com anexação à mensagem eletrônica dos documentos para análise - a
saber: - Despacho DIRGE (0171113); - Despacho SEPLAN (0168652); - E-mail de solicitação apresentada pelo
Orientador Pedagógico (0168650); - Resolução CONAD nº 1004/2017 (0033345); Ata aprovação CONAD
(0052965). 3. Aprovação/rejeição, nos termos do inciso V, do art. 17 da Resolução CONAD º 1004, de 15 de
setembro de 2017, da entrega final da Pesquisa Científica Aplicada (PCA) "Quais os elementos de análise
necessários para se avaliar a responsabilidade objetiva do fabricante ou a responsabilidade subjetiva do
proprietário nas situações envolvendo o veículo autônomo?", executada entre os dias 30 de outubro de 2017 à 13
de novembro de 2018, com valor total de R$ 59.967,60 (cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e
sessenta centavos), aprovada pelo Conselho Administrativo (CONAD) da Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU) na 4ª Reunião Extraordinária de 2017. Foram anexados à mensagem eletrônica os
documentos para análise - a saber: - Ata aprovação CONAD (0032175); - Resolução CONAD nº 1004/2017
(0033345); 1º Relatório Técnico Trimestral (0065108); 2º Relatório Técnico Trimestral (0083818); 3º Relatório
Técnico Trimestral (0119895); Relatório Técnico Final (0125390); Esboço do artigo científico submetido à
publicação em revista científica (0083820); Artigo científico submetido à publicação em revista
científica (0125395); Artigo propositivo ao MPU (0125398); Produção final da pesquisa (0125399); Relatório
avaliativo final (0172318). 4. Aprovação/rejeição, nos termos do inciso V, do art. 17 da Resolução CONAD º
1004, de 15 de setembro de 2017, da entrega final da Pesquisa Científica Aplicada (PCA) "O Funcionamento das
Agências de Emprego para Pessoas com Deficiência e a Dispensa Ilegal de Trabalhadores desse grupo
vulnerável: duas questões relevantes para se garantir o trabalho", executada entre os dias 30 de outubro de 2017
à 13 de novembro de 2018, com valor total de R$ 64.173,96 (sessenta e quatro mil cento e setenta e três reais e
noventa e seis centavos), aprovada pelo Conselho Administrativo (CONAD) da Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU) na 4ª Reunião Extraordinária de 2017. Foram anexados à mensagem eletrônica os
documentos para análise - a saber: - Ata aprovação CONAD (0032175); - Resolução CONAD nº 1004/2017

(0033345); 1º Relatório Técnico Trimestral (0062782); 2º Relatório Técnico Trimestral (0099662); Relatório
Técnico Final (0172286); Esboço do artigo científico submetido à publicação em revista científica
(0099664); Artigo científico submetido à publicação em revista científica (0172283); Artigos propositivos ao
MPU (0172274, 0172278, 0172280, 0172284 e 0172285); Relatório avaliativo final (0172287). 5.
Aprovação/rejeição, nos termos do inciso V, do art. 17 da Resolução CONAD º 1004, de 15 de setembro de
2017, da entrega final da Pesquisa Científica Aplicada (PCA) "A atuação do Ministério Público Federal e do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: internações involuntárias e compulsórias de pessoas com
transtornos mentais e que fazem uso problemático de álcool e outras drogas", executada entre os dias 30 de
outubro de 2017 à 29 de novembro de 2018, com valor total de R$ 79.157,28 (setenta e nove mil, cento e
cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), aprovada pelo Conselho Administrativo (CONAD) da Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPU) na 4ª Reunião Extraordinária de 2017. Foram anexados à
mensagem eletrônica os documentos para análise - a saber: - Ata aprovação CONAD (0032175); - Resolução
CONAD nº 1004/2017 (0033345); 1º Relatório Técnico Trimestral (0063363); 2º Relatório Técnico Trimestral
(0083995); 3º Relatório Técnico Trimestral (0099450); Relatório Técnico Final (0137407); Esboço do artigo
científico submetido à publicação em revista científica (0083999); Artigo científico submetido à publicação em
revista científica (0137409); Artigo propositivo ao MPU (0137422); Produção final da
pesquisa (0137425); Relatório avaliativo final (0172322). 6. Aprovação/rejeição, nos termos do inciso V, do art.
17 da Resolução CONAD º 1004, de 15 de setembro de 2017, da entrega final da Pesquisa Científica Aplicada
(PCA) "Ortotanasia: limitação e suspensão de terapias de suporte artificial de vida sob a ótica dos membros do
Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), juízes federais e
médicos", executada entre os dias 30 de outubro de 2017 à 29 de outubro de 2018, com valor total de R$
59.967,60 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), aprovada pelo Conselho
Administrativo (CONAD) da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) na 4ª Reunião
Extraordinária de 2017. Foram anexados à mensagem eletrônica os documentos para análise - a saber: - Ata
aprovação CONAD (0032175); - Resolução CONAD nº 1004/2017 (0033345); 1º Relatório Técnico
Trimestral (0068373); 2º Relatório Técnico Trimestral (0082041); 3º Relatório Técnico Trimestral
(0100230); Relatório Técnico Final (0119796); Esboço do artigo científico submetido à publicação em revista
científica
(0082043);
Artigo
científico
submetido
à
publicação
em
revista
científica (0119811); Artigo propositivo ao MPU (0119814); Produção final da pesquisa (0119822); Relatório
avaliativo final (0170749). Em atendimento as demanda, o Conselho aprovou por maioria, não obstante
recebimento futuro do voto faltante, todas as pautas apresentadas de acordo com os votos registrados nos e-mails
ora anexados a esta ata (0173669, 0173670, 0173671 e 0173672). Os serviços foram encerrados pelo DiretorGeral em 10 (dez) de julho de 2019 e deles lavrou-se a presente ata, que será assinada pelo Presidente,
Doutor João Akira Omoto.

Documento assinado eletronicamente por João Akira Omoto, Diretor-Geral da ESMPU, em 11/07/2019, às
11:28 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.
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