
 

EDITAL Nº. 2/2019 – Centro de Estudos da Associação Nacional dos Advogados 
Públicos Federais (ANAFE) 

 

Política, Justiça e Advocacia Pública na Europa 

 

Local: Bruxelas/Luxemburgo/Estrasburgo 

Período: 1º a 10 de setembro de 2019 

Inscrições: até o dia 30 de março de 2019 

 

O CENTRO DE ESTUDOS DA ANAFE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o Acordo de Cooperação firmado entre a ANAFE e Accademia Juris Roma, resolve 
divulgar as regras e procedimentos para participação no curso de “Política, Justiça e 
Advocacia Pública na Europa”, a realizar-se no período de 1º a 10 de setembro de 
2019, nas cidades de Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo, na forma deste Edital: 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. O Curso será ministrado na língua portuguesa. Em casos de aulas em língua 
inglesa haverá tradução consecutiva para português.  

Conteúdo programático do curso: 

 As instituições da União europeia; o papel da comissão europeia e do conselho 
europeu;  

 O Parlamento Europeu e o processo legislativo interno; a Justiça da UE;  

 Recursos e mecanismo de controle dos tribunais supranacionais;  

 Direitos humanos na era global;  

 Os direitos sociais no espaço europeu;  

 Acesso à ordem jurídica justa e a garantia dos direitos fundamentais;  

 O papel da Corte Europeia dos direitos Humanos; 

 Conselho de Europa sua história e funcionamento na tutela do estado de 
direitos;  

 Conselho da Europa vs Conselho Europeu mesmo nome instituições diferentes. 

1.2.  O curso será devidamente certificado, na forma da legislação europeia. 

2. PERÍODO E DURAÇÃO 



 

2.1. O curso será realizado no período de 1º a 10 de setembro de 2019 das 9h45 às 16h 
(horário local).  

2.2. Pernoites nas cidades do evento: 
 De 1 a 4 de setembro na cidade de Bruxelas (3 pernoites) 
 De 4 a 6 de setembro na cidade de Luxemburgo (2 pernoites) 
 De 6 a 10 ou 11 de setembro na cidade de Estrasburgo (4 ou 5 pernoites) 

 3. PÚBLICO ALVO 

3.1. O curso é destinado aos associados da ANAFE ativos e aposentados, integrantes 
das quatro carreiras da Advocacia-Geral da União: Advogados da União, Procuradores 
Federais, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores do Banco Central.   

4. VAGAS 

4.1. A turma será de, no máximo, 35 (trinta e cinco) alunos. 

4.2. Custeio da taxa de inscrição 

4.2.1. Serão sorteadas 15 (quinze) inscrições, no valor de 1.250 € (mil duzentos e 
cinquenta euros), entre os associados que manifestarem interesse até o dia 30 de 
março de 2019.  

4.3. Só poderão participar do sorteio os associados adimplentes.  

4.4. Todos os candidatos classificados no subitem 4.2.1 deverão estar cientes de que as 
demais despesas do curso, dentre as quais as passagens, hospedagens e alimentação, 
não estão incluídas no valor da taxa de inscrição (valor do curso), e deverão ser 
arcadas pelo participante.  

 5.  SERVIÇOS OFERECIDOS 

5.1. O evento será em três cidades (Bruxellas, Luxembrugo e Estrasburgo) e as 
palestras serão ministradas nas instituições internacionais permitindo ao 
participante ter uma visão  teórica e pratica do sistema jurídico e político 
europeu. 

5.2. Os seminários e as visitas serão nas seguintes instituições:  
 Bruxelas: Seminários na Comissão da União Europeia, Parlamento 

Europeu e Conselho Europeu.  
 Luxemburgo: Seminários nas Cortes Europeias.  
 Estrasburgo: Seminários na Corte Europeia de Direitos Humanos e 

Conselho da Europa. 
5.3. Será oferecido um jantar no final do curso; 
5.4. O curso terá duração total de 40 horas; 



 

5.5. A inscrição inclui os seguintes serviços de transporte: 
 Transfer (ida e volta) do hotel oficial do evento até as visitas, quando for 

necessário; 
 Transfer de ônibus privativo de Bruxelas para Luxemburgo (saída do hotel 

oficial do evento); 
 Transfer de ônibus privativo de Luxemburgo para Estrasburgo (saída do 

hotel oficial do evento); 
5.6. Os participantes terão direito a tradução consecutiva em caso de palestra em 

inglês. 

6. INSCRIÇÃO PARA O SORTEIO 

6.1. As inscrições serão realizadas até o dia 30 de março de 2019. 

6.2. Para realização da inscrição, basta o interessado encaminhar um e-mail para 
atendimento@anafenacional.org.br dentro do prazo estabelecido com o assunto 
“Curso Sistema Europeu”. No corpo da mensagem devem ser informados: Nome 
completo, telefones para contato, carreira e se o associado é ativo ou aposentado. 

7. RESULTADO DO SORTEIO   

7.1. O resultado do sorteio das taxas de inscrição, com a lista de contemplados, será 
divulgado na página eletrônica da ANAFE no dia 1º de abril de 2019. 

8. DESISTÊNCIA 

8.1. Os candidatos selecionados por meio deste edital poderão desistir, sem qualquer 
ônus, até o dia 10 de abril de 2019. 

8.2. Uma vez passado o prazo, a desistência do candidato implicará multa de 20% 
(vinte por cento) do valor da inscrição.  

9. HOSPEDAGEM 

9.1. O convênio firmado pela ANAFE oferecerá um pacote de hospedagens em hotéis 
próximos aos locais do curso. O investimento com hospedagem e alimentação é de 
total responsabilidade do participante, ficando a ANAFE isenta de qualquer 
responsabilidade sobre tais despesas. 

9.2. Os valores das hospedagens, incluindo café da manhã são: 

 920 € quarto individual (9 pernoites de 1 a 10 de setembro) 

 1010 € quarto individual (10 pernoites de 1 a 11 de setembro) 

 530 € quarto duplo (valor por pessoas) (9 pernoites de 1 a 10 de setembro) 

 580 € quarto duplo (valor por pessoas) (10 pernoites de 1 a 11 de setembro) 

mailto:atendimento@anafenacional.org.br


 

9.3. Tarifas de hotel válidas até 10 de abril. (Não estão incluídas eventuais taxas 
turísticas) 

9.4. Nomes dos Hotéis: 

 Bruxelas: Ibis Style Centre Stephanie 

 Luxemburgo: Ibis Airport Luxembourg 

 Estrasburgo: Ibis Center Petite France 

 

  

Brasília-DF, 7 de março de 2019 

 

 

 


