
1MPU - Boletim de Serviço - Ano XXI -  nº 05 - maio de 2008.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
   Boletim de Serviço  -  Ano XXI  -  nº 05 - maio de 2008

S U M Á R I O

Atos do Procurador-Geral da República.................................................................
Escola Superior do Ministério Público da União....................................................
Secretaria Geral do Ministério Público da União....................................................
Expediente..........................................................................................................

01
02
19
19

Portaria nº 204, de 05 de maio de 2008.

Altera a Portaria PGR/MPU nº 124, de 5 de abril de 2005, que regulamenta
o PROGRAMA PERMANENTE DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS
SERVIDORES DAS CARREIRAS DE ANALISTA E TÉCNICO do MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no art. 127, § 2º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e no art.
26, inciso XIII, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, considerando as
disposições do art. 8º da Resolução CSMPF nº 50, de 19 de março de 1999 e do art.
16 da Portaria PGR/MPU nº 707, de 20 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 24 da Portaria PGR/MPU nº 124, de 05 de abril de 2005,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24. Poderá ser deferido aos servidores inscritos no SUBPROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO, afastamento para elaboração de trabalho final, pelo prazo
de até 60 (sessenta) dias, para cursos de especialização ou mestrado, e de até 90
(noventa) dias, para cursos de doutorado, sem prejuízo da remuneração.” (NR)

Art. 2º Revogar o art. 16 da da Portaria PGR/MPU nº 124, de 2005.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 205, de 05 de maio de 2008.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 26, inciso XI, da a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993,
e o art. 20 da Portaria PGR nº 340, de 15 de junho de 2004, resolve:

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
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Art. 1º Fixar, no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, em R$
700,00 (setecentos reais) o valor da bolsa de estágio para estudantes de nível superior
e R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) para estudantes de nível médio.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de 1º de abril de 2008.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Procurador-Geral da República

Portaria nº 44, de 06 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos da INSTRUÇÃO
NORMATIVa MPF/SG/SA/ nº 001 de 19/08/1993, e considerando ainda o disposto
no Decreto-Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967, Lei nº 8666/93 e demais normas
pertinentes, resolve:

Art. 1º  Instituir COMISSÃO ESPECIAL destinada à avaliação da
oportunidade e conveniência sócio-econômica para desfazimento de bens móveis
da ESMPU.

Art. 2º  A Comissão será constituída pelos seguintes servidores:
- LEILA REZENDE MATOS, matrícula 17482-3
- MAISA PEREIRA MARTIANO DA SILVA, matrícula 17731-8
- DANIEL MESQUITA DOS SANTOS, matrícula 17426-2
- ANA MANFRINATO CAVALCANTE, matrícula 11530-4
- FILIPE SCAFUTO VIEIRA, matrícula 18435-7
- RÔMULO EDUARDO SIQUEIRA RODRIGUES, matrícula 17728-8
Art. 3º A presidência da COMISSÃO será exercida pelo primeiro que, em

seus eventuais impedimentos, será substituído pelos demais membros, observada a
ordem seqüencial.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 46, de 16 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

ESCOLA SUPERIOR DO MPU
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Art. 1º Designar o servidor MARCELO TEIXEIRA VINHAES, matrícula
n.º 17.870-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: BRASIL TELECOM SA
Nota de empenho: 2008NE000009
Objeto: Prestação de serviço de telecomunicação de acesso IP permanente,

dedicado e exclusivo entre a rede de dados da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO e a rede mundial de computadores – INTERNET.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as
funções serão exercidas pelo servidor RÔMULO EDUARDO SIQUEIRA
RODRIGUES, matricula nº 17.728-8.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 15 de 22 de março de 2007.

Portaria nº 47, de 19 maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar o servidor MARCELO TEIXEIRA VINHAES, matrícula
nº 17.870-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: CALC INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nota de empenho: 2007NE000504
Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica para fitoteca

robotizada
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as

funções serão exercidas pelo servidor RÔMULO EDUARDO SIQUEIRA
RODRIGUES, matricula nº 17.728-8.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 48, de 19 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º da Portaria 485, de 20 de
agosto de 2004, resolve:

1- Dispensar MONICA MARIA LIMA DE M. RIBEIRO, Técnico
Administrativo, matrícula nº 8946-0, do encargo de Substituto Eventual da Chefe da
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, FC-2, da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO.
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2- Designar LEILA REZENDE MATOS, Técnico Administrativo, matrícula
nº 17482-3, para o encargo de Substituto Eventual da Chefe da SEÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS, FC-2, da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Portaria nº 49, de 23 de maio de 2008.

Institui o Prêmio ESMPU DE JORNALISMO UNIVERSITÁRIO e dá outras
providências

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 9.628, de 14 de abril de
1998 (Lei de criação da ESMPU), bem como o que dispõe as Portarias PGR nº 485, de
20 de agosto de 2004 e nº 248, de 13 de junho de 2006,

Considerando aprovação deliberada pelo Conselho Administrativo da
ESMPU, bem como informações contidas nos processos nºs 0.01.000.000660/2006-
57, 0.01.000.000006/2007-24 e 0.01.000.000167/2008-07, resolve:

Art. 1º Instituir o Prêmio ESMPU de Jornalismo Universitário, que visa
premiar autores de matérias jornalísticas veiculadas em jornais-laboratório (de rádio,
de televisão, impressa e on line), que abordem temas sobre a atuação do MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO, especialmente aqueles que contemplem informações capazes
de esclarecer a sociedade sobre o trabalho e as atribuições de qualquer um dos
ramos do órgão.

Art. 2° O Prêmio total, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
contemplará os melhores trabalhos produzidos em cada uma das cinco regiões
brasileiras e destina-se a estudantes de graduação de Jornalismo, que estejam
regularmente matriculados em cursos de graduação mantidos por Instituições de
Ensino Superior, devidamente reconhecidos pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(MEC).

Art. 3° A premiação ocorrerá no exercício de 2008 e será paga aos que
obtiverem a primeira e a segunda colocação em cada trabalho premiado, por região,
isentos de incidência de impostos.

§ 1º. Ao primeiro colocado de cada região será pago o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

§ 2º. Ao segundo colocado de cada região será pago o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Art. 4º Ao classificado em terceiro lugar, de cada região, será concedia
menção honrosa.

Art. 5° Os vencedores do prêmio e o classificado em terceiro lugar, de
cada região, indicados como represante oficial do trabalho, participarão da solenidade
de entrega da premiação em BRASÍLIA-DF, com despesas de deslocamento e
hospedagem custeadas pela ESMPU, exceto quando o estudante residir ou estiver
cursando a graduação no DISTRITO FEDERAL, ficando vedada a representação
por procuração.
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Art. 6° Os critérios e detalhamentos para a realização deste Prêmio e
demais informações pertinentes constam no Regulamento disponível no sítio da
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - www.esmpu.gov.br e
no BOLETIM DE SERVIÇO do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - BS-MPU, na
forma prevista pelo § 4.° do art. 22 da Lei n.° 8.666/1993.

Art. 7°. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias da ESMPU.

Art. 8º Esta Portaria entra vigor na data da sua publicação.

    Portaria nº 50, de 23 de maio de 2008.

Institui o Concurso ESMPU de Monografias e dá outras providências

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições conferidas pelas Portarias PGR nº 485, de 20 de
agosto de 2004 e nº 248, de 13 de junho de 2006,

Considerando o previsto no § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como o constante no art. 3º, inc. III, da Lei nº 9.628, de 14 de abril de
1998,

Considerando que a ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO está completando o 10º aniversário da sua Lei de criação, com a campanha
“É CRIMINOSO DISCRIMINAR”,

Considerando, ainda, as informações contidas no processo ESMPU nº
0.01.000.000240/2008-32, resolve:

Art. 1º Instituir o Concurso ESMPU de monografias, que visa premiar
autores de trabalhos monográficos que abordem o tema “POLÍTICA DE COTAS:
MITIGAÇÃO DA ISONOMIA EM AÇÃO AFIRMATIVA?”, especialmente aqueles
que tenham enfoque atual com aplicabilidade para o caso brasileiro.

Art. 2° O Prêmio total, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
contemplará as melhores monografias produzidas e destina-se a estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação mantidos por Instituições de
Ensino Superior, devidamente reconhecidos pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(MEC) e servidores do MPU.

Art. 3° A premiação ocorrerá no exercício de 2008 e será paga aos que
obtiverem a primeira e a segunda colocação em cada trabalho premiado, em cada
categoria, cujos valores estão isentos de incidência de impostos.

§ 1º. Na categoria estudante de graduação será pago o valor de:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 1º colocado;
b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado;
§ 2º. Na categoria servidor do MPU será pago o valor de:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 1º colocado;
b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado;
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Art. 4º Ao classificado em terceiro lugar, de cada categoria, será concedida
menção honrosa.

Art. 5° Os vencedores do prêmio em dinheiro e o classificado em terceiro
lugar, de cada categoria, participarão da solenidade de entrega da premiação em
BRASÍLIA-DF, com despesas de deslocamento e hospedagem custeadas pela
ESMPU, exceto quando o candidato estudar, trabalhar ou residir no DISTRITO
FEDERAL, ficando vedada a representação por procuração.

Art. 6° Os critérios e detalhamentos para a realização deste Prêmio e
demais informações pertinentes constam do Regulamento divulgado no sítio da
ESMPU (www.esmpu.gov.br) e publicado no BOLETIM DE SERVIÇO do MPU.

Art. 7°. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias da ESMPU.

Art. 8º Esta Portaria entra vigor na data da sua publicação.

R E G U L A M E N T O
(OBJETO DA PORTARIA Nº 50, DE 23 DE MAIO DE 2008)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DO OBJETO E DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Concurso ESMPU de Monografias, idealizado pela ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), tem por objeto a
realização de atividade acadêmica como parte das comemorações do 10º aniversário
da Lei de criação da ESMPU (Lei nº 9.628, de 14/04/1998), dentro do espírito da
campanha “É CRIMINOSO DISCRIMINAR” e será regido pelo presente
Regulamento.

Parágrafo único. A ASSESSORIA JURÍDICA será a responsável pela
coordenação do concurso, com o apoio da SECRETARIA DE ENSINO E PESQUISA
da ESMPU.

Art. 2º O concurso tem por objetivo estimular a produção de estudos e de
pesquisas voltadas ao combate das várias formas de discriminação na sociedade
brasileira, como forma de conscientizar o cidadão sobre a importância do princípio
da igualdade humana, identificando iniciativas bem-sucedidas na área e colher
proposições de políticas e ações que possam ser adotadas no âmbito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU).

Art. 3º Constituiu também objetivo do Concurso a aproximação da
sociedade aos trabalhos desenvolvidos pelos ramos do MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO no país, premiando os autores que apresentarem as melhores monografias.



7MPU - Boletim de Serviço - Ano XXI -  nº 05 - maio de 2008.

DA PARTICIPAÇÃO

Art. 4º Poderão concorrer trabalhos individuais de candidatos nas
seguintes categorias:

I - universitários de graduação;
II - servidores do MPU.
§ 1º Na categoria universitários poderão concorrer trabalhos monográficos

produzidos por candidatos que estejam regularmente matriculados em qualquer
período de cursos de graduação vinculados a Instituições de Ensino Superior e
devidamente reconhecidos pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

§ 2º Na categoria servidores do MPU poderão concorrer trabalhos
monográficos produzidos por servidores do MPU.

§ 3º Não serão aceitos trabalhos coletivos, ficando vedada a co-autoria.
§ 4º Não será permitida a inscrição de mais de um trabalho nas duas

categorias do concurso.
§ 5º No caso de o servidor do MPU estar cursando graduação, deverá

optar por uma das categorias elencadas.

DO TEMA

Art. 5º Cada candidato poderá apresentar, de forma individual, apenas
uma monografia, de acordo com o seguinte tema:

TEMA: POLÍTICA DE COTAS: MITIGAÇÃO DA ISONOMIA EM AÇÃO
AFIRMATIVA?

Parágrafo único. As monografias deverão apresentar, preferencialmente,
enfoque atual com aplicabilidade para o caso brasileiro.

DAS PREMIAÇÕES

Art. 6º Serão premiados, em dinheiro, nas categorias universitários de
graduação e servidores do MPU, os dois primeiros colocados em cada categoria
prevista no artigo 4º.

Parágrafo único. A COMISSÃO JULGADORA poderá decidir não conferir
prêmio em qualquer das categorias, quando nenhuma das monografias possuir
qualidade satisfatória ou quando nenhuma estiver adequada ao tema.

Art. 7º A premiação total a ser paga em dinheiro aos vencedores será de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), distribuída da seguinte forma:

I – na categoria universitários de graduação:
a) valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 1º colocado;
b) valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado;
II – na categoria servidores do MPU:
a) valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 1º colocado;
b) valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado;
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Parágrafo único. Os valores dos respectivos prêmios serão líquidos e
estarão isentos de incidência, dedução e retenção de impostos, conforme legislação
em vigor, por ocasião da data de pagamento dos prêmios.

Art. 8º Ao classificado em terceiro lugar será concedida Menção Honrosa,
em cada categoria.

DOS PRAZOS E DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO

Art. 9º As inscrições estarão abertas a partir do dia 09/06/2008 e deverão,
obrigatoriamente, ser encaminhadas via carta registrada ou encomenda expressa, do
tipo Sedex, até o dia 09/10/2008 ao seguinte endereço:

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
SECRETARIA DE ENSINO E PESQUISA
CONCURSO ESMPU DE MONOGRAFIAS
SGAS Avenida L2-Sul, Quadra 604, Lote 23, Sala 209
CEP: 70200-901 – Brasília-DF, Brasil
§ 1º Será considerada como data de inscrição aquela constante do

protocolo ou carimbo de entrega do material completo junto aos CORREIOs, sendo
rejeitadas as inscrições postadas após a data estipulada.

§ 2º As inscrições deverão conter os seguintes documentos:
a) ficha de inscrição e comprovantes, devidamente preenchidos e

assinados, conforme formulário (Anexo I);
b) cópia do documento de identidade;
c) breve currículo atualizado com até três linhas, assinado e com todas as

páginas rubricadas;
d) para a categoria universitários de graduação, documento da Instituição

de Ensino Superior comprovando que o candidato está regularmente matriculado
em 2008 em curso de graduação devidamente reconhecido pelo MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO;

e) para a categoria servidores do MPU, indicação obrigatória no formulário
do Anexo I, de número de matrícula, ramo do MPU que pertence e unidade de
lotação onde o servidor se encontra em exercício;

f) monografia impressa – apenas uma via – de preferência com grampeada
ou afixada com clips;

g) resumo da monografia com até 500 (quinhentas) palavras;
h) CD-ROM com os itens “f” e “g” em arquivo compatível com as versões

95 ou superior do MS-WORD e, quando se tratar de planilhas ou gráficos, compatível
com as versões 95 ou superior do MS-EXCEL. O arquivo magnético deverá ser
idêntico à monografia e ao resumo impressos.

§ 3º A inscrição está restrita a trabalhos inéditos, não publicados pela
imprensa, ou em livro. São considerados inéditos os textos inseridos em documentos
de circulação restrita de universidades, congressos, encontros e centros de pesquisa,
como notas e textos para discussão e similares.
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§ 4º A apresentação da inscrição implica a aceitação de todas as
disposições do presente Regulamento pelo candidato.

Art. 10. As inscrições que não atenderem ao disposto nos arts. 4º, 5º e 9º
serão desclassificadas.

Parágrafo único. Eventuais dúvidas sobre o processo de inscrição poderão
ser dirimidas no endereço eletrônico monografiaesmpu@esmpu.gov.br.

Art. 11. Os documentos de que tratam as alíneas “f” e “g” do § 2º, do art.
9º, deverão ser digitados em espaço duplo entre linhas, corpo 12, fonte arial; margem
esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm; papel branco, formato A4
(210mm x 297mm), apenas em uma face, e a monografia deverá, ainda, ser apresentada
com número de páginas entre 30 e 40, excetuadas as referências bibliográficas e os
anexos.

§ 1º A apresentação dos textos obedecerá preferencialmente às normas
da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) sobre
apresentação de trabalhos monográficos.

§ 2º O currículo, a monografia e seu resumo deverão ser redigidos em
língua portuguesa.

Art. 12. O resumo, cujo conteúdo é parte integrante da avaliação, deverá
informar os elementos fundamentais da monografia, ressaltando os objetivos
principais, limites, método utilizado, resumo dos resultados, destacando a
contribuição do trabalho e principais conclusões.

Art. 13. A monografia e o resumo, com os arquivos magnéticos, deverão
ser apresentados sem nenhuma informação que identifique o autor, direta ou
indiretamente, sob pena de desclassificação. Assim, em nenhuma hipótese devem
ser mencionados no texto os nomes do autor, da instituição de ensino ou do professor
orientador. A identificação do autor se dará exclusivamente por meio da ficha de
inscrição.

Art. 14. O tema do concurso (previstos no art. 5º) e o título da monografia
(a ser indicado pelo candidato) deverão ser exibidos na capa do trabalho e no
resumo.

DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 15. A escolha dos trabalhos das duas categorias será feita por uma
COMISSÃO JULGADORA, composta especialmente para esse fim, presidida pelo
Diretor-Geral da ESMPU ou autoridade por ele delegada.

Art. 16. A Comissão Julgadora será composta por de até cinco membros,
designados, em ato específico da ESMPU.

§ 1º A COMISSÃO JULGADORA poderá deliberar com a presença da
maioria de seus membros, registrando suas decisões em Ata.

§ 2º Os critérios de avaliação serão estabelecidos pela COMISSÃO
JULGADORA.
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§ 3º A ESMPU custeará eventuais despesas com deslocamento e
hospedagem dos membros da COMISSÃO JULGADORA para BRASÍLIA, quando
for o caso.

§ 4º A critério do Diretor-Geral, poderá ser constituída uma COMISSÃO
JULGADORA para cada categoria.

§ 5º Poderá, ainda, o Diretor-Geral, indicar um servidor da ESMPU, para
secretariar os trabalhos da COMISSÃO JULGADORA.

Art. 17. As decisões da COMISSÃO JULGADORA não serão suscetíveis
de recursos ou impugnações.

DO RESULTADO E DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Art. 18. O resultado do julgamento será publicado no DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO e estará disponível no sítio da ESMPU (www.esmpu.gov.br) a partir das
14h do dia 19 de novembro de 2008.

Art. 19. A solenidade de premiação ocorrerá no dia 10/12/2008, data
comemorativa do DIA MUNDIAL DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS, em BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, na sede da ESMPU.

Parágrafo único. Para que participem da cerimônia de premiação, as
despesas com deslocamento e hospedagem, em território nacional, dos três primeiros
colocados em cada categoria, serão custeadas pela ESMPU, desde que não estudem,
trabalhem ou residam no DISTRITO FEDERAL, ficando vedada a representação por
procuração..

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. É vedada a participação de membros da Comissão julgadora do
Concurso, bem como de servidores em exercício na ESMPU.

Art. 21. Os direitos autorais das monografias premiadas ou agraciadas
com Menção Honrosa pertencem aos respectivos autores, reservando-se à ESMPU
a prerrogativa de publicá-las e divulgá-las nos seus sítios oficiais na INTERNET,
por qualquer forma ou processo, em qualquer idioma, em conjunto ou separadamente,
independente de autorização do autor.

Parágrafo único. Os originais das monografias não serão devolvidos,
passando a fazer parte do acervo da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO que
poderá publicá-los e reproduzi-los, no todo ou em parte, independente de autorização
do autor..

Art. 22. O candidato é responsável pela autoria e conteúdo do trabalho
encaminhado, não cabendo qualquer responsabilidade aos realizadores do certame
por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros.

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da ESMPU.
Informações:
Fone: (61) 3313-5311 ou 3313-5323 - Fax: (61) 3313-5303
E-mail: monografiaesmpu@esmpu.gov.br
Regulamento e demais informações: www.esmpu.gov.br
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ANEXO I
Concurso ESMPU de Monografias

FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados do candidato

Nome completo do autor

Data do nascimento CPF

Identidade nº Órgão Expedidor

Endereço

Bairro Cidade

UF CEP

Telefone e DDD E-mail

Categoria

(     ) Universitário de graduação     - Curso (                          )

                                            - Matrícula no MPU    (                  )
(     ) Servidor do MPU        - Ramo do MPU          (                  )
                                            - Unidade de exercício (                )
Local e data

Assinatura do candidato

_____________________________________

Portaria nº 51, de 23 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora JULIANA CARVALHO GARCIA, matrícula
nº 10756-5, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: OFICINA DA PALAVRA LTDA
Nota de empenho: 2008NE000181
Objeto: Ministrar curso de formação de porta-voz para membros dos ramos

do MPU.
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as

funções serão exercidas pela servidora CAROLINA SOARES DOS SANTOS,
matricula nº 17425-4.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 52, de 23 maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:
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Art. 1º Designar a servidora LEILA REZENDE MATOS, matrícula nº 17482-
3, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: ANÍBAL JOSÉ DE OLIVEIRA - ME
Nota de empenho: 2008NE000018
Objeto: Serviços de confecção de chaves, abertura e consertos de

fechaduras para atender a ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as
funções serão exercidas pela servidora ROSANIR APARECIDA DA SILVA, matricula
nº 177-5.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 08 de 22 de março de 2007, publicada no
BOLETIM DE SERVIÇO/MPU nº 03 de março de 2007.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 53, de 23 maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora LEILA REZENDE MATOS, matrícula nº 17482-
3, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Nota de empenho: 2008NE000112
Objeto: Prestação de serviços de confecção de carimbos, borrachas para

carimbo, refil para carimbo auto-entintado e “crachás” medindo 12 cm x 8 cm.
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as

funções serão exercidas pela servidora ROSANIR APARECIDA DA SILVA, matricula
nº 177-5.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 32 de 10 de abril de 2008, publicada no
BOLETIM DE SERVIÇO/MPU nº 04 de abril de 2008.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 54, de 23 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:
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Art. 1º Designar o servidor GEORGE WELLINGTON GOUVEIA FREIRE,
matrícula nº 9655-5, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir
enunciado:

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT

Nota de empenho: 2008NE000109
Objeto: Prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais nas

modalidades nacional e internacional.
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do fiscal acima referido, as

funções serão exercidas pela servidor EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, matricula
nº 3479-1.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 63 de 25 de setembro de 2007, publicada
no BOLETIM DE SERVIÇO/MPU nº 09 de setembro de 2007.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

    Portaria nº 55, de 23 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora ROSANIR APARECIDA DA SILVA, matricula
nº 177-5, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: BASECARD ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E SERVIÇOS
LTDA

Nota de empenho: 2008NE000010
Objeto: Serviços de administração e gerenciamento de despesas de

manutenção automotiva em geral para atender as frotas de veículos oficiais e outros
que por ventura forem adquiridos durante a vigência do contrato.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as
funções serão exercidas pela servidora LEILA REZENDE MATOS, matrícula nº 17482-
3.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 12 de 22 de março de 2007, publicada no
BOLETIM DE SERVIÇO/MPU nº 03 de março de 2007.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 56, de 23 maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:
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Art. 1º Designar a servidora ROSANIR APARECIDA DA SILVA, matricula
nº 177-5, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: BASECARD ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E SERVIÇOS
LTDA

Nota de empenho: 2008NE000012
Objeto: Serviços de fornecimento de combustíveis, gasolina, álcool e

óleo diesel para atender as frotas de veículos oficiais e outros que por ventura forem
adquiridos durante a vigência do contrato.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as
funções serão exercidas pela servidora LEILA REZENDE MATOS, matrícula nº 17482-
3.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 18 de 22 de março de 2007, publicada no
BOLETIM DE SERVIÇO/MPU nº 03 de março de 2007.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 57, de 23 de maio de 2008.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora ROSANIR APARECIDA DA SILVA, matricula
nº 177-5, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: FEDERAL SERVIÇOS GERAIS LTDA
Nota de empenho: 2008NE000044
Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo, de apoio

operacional e de atividades auxiliares, com fornecimento dos materiais de limpeza,
conservação, higienização, no edifício sede da ESMPU/PRDF.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as
funções serão exercidas pela servidora MÔNICA MARIA LIMA DE MACEDO
RIBEIRO, matrícula nº 8946-0.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 13 de 22 de março de 2007, publicada no
BOLETIM DE SERVIÇO/MPU nº 03 de março de 2007.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Diretor-Geral
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

DIÁRIAS

Proposta e Concessão de Diárias nº 064/2008. IROS REICHMANN LOSSO,
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diária no valor total
com descontos de R$ 173,18 (cento e setenta e três reais e dezoito centavos), referente
à viagem a BRASÍLIA, no dia 05 de maio, para participar como Coordenador de
Ensino do MPT, na reunião do CONSELHO ADMINISTRATIVO, realizada no dia 05
de maio de 2008, na cidade de BRASÍLIA/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 065/2008. ALESSANDRO ROBERTO
DE OLIVEIRA, Pesquisador. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total sem descontos de R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente à viagem a CAMPO
GRANDE/MS, no período de 07 a 09 de maio, para participar do Projeto de Pesquisa
“PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO INDÍGENA EM RORAIMA/BRASIL”,
realizada no período de 07 a 09 de maio de 2008, na cidade de CAMPO GRANDE/
MS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 066/2008. STEPHEN GRANT BAINES,
Pesquisador. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total sem
descontos de R$ 1.000,00 (hum mil reais), referente à viagem a CAMPO GRANDE/
MS, no período de 07 a 09 de maio, para participar do Projeto de Pesquisa
“PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO INDÍGENA EM RORAIMA/BRASIL”,
realizada no período de 07 a 09 de maio de 2008, na cidade de CAMPO GRANDE/
MS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 067/2008. CARLOS VINICIUS SOARES
CABELEIRA, Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 9,5
diárias Internacionais no valor total com descontos de R$ 4.260,53 (quatro mil
duzentos e sessenta reais e cinqüenta e três centavos), referente à viagem a BISSAU/
GUINÉ, no período de 08 a 19 de maio, para participar do PROJETO DE ESTUDO
DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA – FASE III DO TRABALHO CONVERGENTE ENTRE EXPERIÊNCIAS
DIVERSAS, PROSPECÇÃO PARA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
EFICAZ, realizada no período de 08 a 16 de maio de 2008, na cidade de BISSAU/
GUINÉ.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 068/2008. RENATO SILVA DE
OLIVEIRA, Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 946,36 (novecentos e quarenta e seis reais e
trinta e seis centavos), referente à viagem a MACEIÓ/AL, nos dias 08 e 10 de maio,
para participar, como palestrante, da Atividade Acadêmica denominada “SIMPÓSIO
CRIME ORGANIZADO NO BRASIL”, realizada nos dias 08 e 09 de maio de 2008, na
cidade de MACEIÓ/AL.

Proposta e Concessão de Diárias nº 069/2008. ELAINE NORONHA
NASSIF, Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diária no
valor total com descontos de R$ 173,18 (cento e setenta e três reais e dezoito
centavos), referente à viagem a VITÓRIA, no dia 15 de maio, para participar da
Atividade Acadêmica denominada “SIMPÓSIO ASSÉDIO MORAL E SAÚDE
MENTAL NO TRABALHO”, realizada no dia 15 de maio de 2008, na cidade de
VITÓRIA/ES.

Proposta e Concessão de Diárias nº 070/2008. VOLKER EGON BOHNE,
Secretário de Ensino e Pesquisa desta ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de
4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.719,54 (hum mil setecentos e dezenove
reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período
de 10 a 14 de maio, para acompanhar o Diretor-Geral desta ESMPU na reunião com a
ARBRUC para assinatura do PROTOCOLO DE INTENÇÃO, realizada no período de
10 a 14 de maio de 2008, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 071/2008. JULIANA CARVALHO
GARCIA, Assessora de Comunicação da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento
de 0,5 diária no valor total com descontos de R$ 42,18 (quarenta e dois reais e
dezoito centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no dia 12 de maio, para
acompanhar o Diretor-Geral da ESMPU na reunião com a ARBRUC para assinatura
do PROTOCOLO DE INTENÇÃO, realizada no período de 10 a 14 de maio de 2008,
na cidade de SÃO PAULO/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 072/2008. ROSELIZA AICO
NAKASHIMA HONDA, Chefe do NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA
ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos
de R$ 722,72 (setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), referente à
viagem ao RIO DE JANEIRO, no período de 27 a 31 de maio, para participar do 1º
CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA, realizada no
período de 28 a 30 de maio de 2008, na cidade do RIO DE JANEIRO/RJ.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 073/2008. ELA WIECKO VOLMER
DE CASTILHO, Subprocuradora-Geral da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 9,5 diárias Internacionais no valor total com descontos de R$ 5.126,80
(cinco mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), referente à viagem a MAPUTO/
MOÇAMBIQUE, no período de 16 a 25 de maio, para participar do “PROJETO DE
ESTUDO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PAÍSES DE
LÍNGUA PORTUGUESA – FASE III DO TRABALHO CONVERGENTE ENTRE
EXPERIÊNCIAS DIVERSAS, PROSPECÇÃO PARA COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL EFICAZ”, realizada no período de 19 a 23 de maio de 2008, na
cidade de MAPUTO/MOÇAMBIQUE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 074/2008. JULIANA CARVALHO
GARCIA, Assessora de Comunicação da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento
de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 418,54 (quatrocentos e dezoito
reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem ao RIO DE JANEIRO, no
período de 26 a 28 de maio, para participar da Atividade Acadêmica denominada
“CURSO MÉDIA TRAINING”, realizada no período de 26 a 28 de maio de 2008, na
cidade do RIO DE JANEIRO/RJ.

Proposta e Concessão de Diárias nº 075/2008. RODRIGO JANOT
MONTEIRO DE BARROS, Subprocurador-Geral da República e Diretor-Geral da
ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos
de R$ 1.859,12 (hum mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e doze centavos),
referente à viagem ao RIO DE JANEIRO, no período de 26 a 28 de maio, para participar
da Atividade Acadêmica denominada “CURSO MÉDIA TRAINING”, realizada no
período de 26 a 28 de maio de 2008, na cidade do RIO DE JANEIRO/RJ.

Proposta e Concessão de Diárias nº 076/2008. DOUGLAS FISCHER,
Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.292,72 (hum mil duzentos e noventa e dois
reais e setenta e dois centavos), referente à viagem a BRASILIA, no período de 27 a
30 de maio, para participar como docente da Atividade Acadêmica denominada
“CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – AS REDES ENTRE A CORRUPÇÃO, OS
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA
DISCUSSÃO SOBRE AS DIFICULDADES NA PREVENÇÃO E NA REPRESSÃO
DESSES DELITOS E A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS”, realizada no dia 29 de
maio de 2008, na cidade de BRASÍLIA/DF.



18MPU - Boletim de Serviço - Ano XXI -  nº 05 - maio de 2008.

Proposta e Concessão de Diárias nº 077/2008. PEDRO LUIZ GONÇALVES
SERAFIM DA SILVA, Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o
pagamento de 10,0 diárias Internacionais no valor total com descontos de R$ 4.840,98
(quatro mil oitocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), referente à viagem
a SEVILHA/ESPANHA e LISBOA/PORTUGAL, no período de 31 de maio a 14 de
junho, para participar do PROJETO DE PESQUISA “A ATUAÇÃO DO MPT ANTE
O SUPOSTO DE EXPLORAÇÃO DE TRABALHADORES BRASILEIROS NO
EXTERIOR PORTUGAL E ESPANHA”, realizada no período de 30 de maio a 15 de
junho de 2008, nas cidades de SEVILHA/ESPANHA E LISBOA/PORTUGAL.

Proposta e Concessão de Diárias nº 078/2008. RICARDO JOSÉ MACEDO
DE BRITTO PEREIRA, Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o
pagamento de 10,0 diárias Internacionais no valor total com descontos de R$ 4.840,98
(quatro mil oitocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), referente à viagem
a SEVILHA/ESPANHA e LISBOA/PORTUGAL, no período de 31 de maio a 14 de
junho, para participar do PROJETO DE PESQUISA “A ATUAÇÃO DO MPT ANTE
O SUPOSTO DE EXPLORAÇÃO DE TRABALHADORES BRASILEIROS NO
EXTERIOR PORTUGAL E ESPANHA”, realizada no período de 30 de maio a 15 de
junho de 2008, nas cidades de SEVILHA/ESPANHA E LISBOA/PORTUGAL.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Em 12 de maio de 2008.

Processo nº 0.01.000.000242/2008-21. DR. ANDRÉ STEFANI BERTUOL.
Reconheço a DÍVIDA, relativa a despesas de exercícios anteriores, referente ao
reembolso de despesa com combustível, por ocasião de deslocamento em veículo
próprio para participar de treinamento, no valor de R$ 168,50 (cento e sessenta e oito
reais e cinqüenta centavos). Fundamento legal: Decreto nº 93.872/86, artigo 22, §§ 1º
e 2º.

Em 20 de maio de 2008.

Processo nº 1.00.000.000115/2008-22. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
FUTURO. Reconheço a DÍVIDA relativa à prestação de serviços com a realização do
curso: “AUDITOR LÍDER ISO 14000 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL”,
realizado no período de 24 a 27/03/2008, para atender servidor da ESCOLA SUPERIOR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no montante de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais). Fundamento legal: Parágrafo único, do artigo 59, da Lei nº 8.666/
93 e PARECER SELEG/CONOR/AUDIN – MPU/Nº 0323/2003.

MARCOS KIMURA
Secretário de Administração e Tecnologia

Ordenador de Despesas
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LOTAÇÃO PROVISÓRIA

Em 23 de maio de 2008.
Processo nº 1.00.000.004655/2008-67. JÚLIA DIAS DA COSTA VARGAS.

INDEFIRO a lotação provisória da interessada no MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para exercer cargo em comissão, ante a
impossibilidade de atendimento da condição posta no ofício nº 122/2008/GAB/
CHEFIA/PRDF, oriundo da PR/DF.

CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário-Geral

SECRETARIA GERAL DO MPU
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