
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 2' REUNIÃO DE TRAB.ÔLHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO.

Aos treze dias do mês de março de 2001, às 14:30 horas, na Escola Superior do Ministério Público da União, sob a
presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPF - Doutora Consuelo
Yatsuda Moromizato Yoshida; MPT - Doutor Jonhson Moira Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida e a
Coordenadora de Ensino do MPT - Dra. Adriane Reis de Araújo. Justificadamente ausente a Doutora Olinda
Elizabeth Cestari Gonçalves - MPDFT. Nesta ocasião, âoi designada a Secretária de Cursos da Escola, Denise
Guerreiro Antunes Games Pereira, para secretariar os trabalhos. l. Iniciou-se com a apresentação, pela Dra. Adriane
Reis de Araújo, de material para o curso de iniciantes do MPT, com início previsto para 25 de abril de 2001.
Aprovado o programa do Curso de Iniciação de novos Membros do MPT, bem como o pagamento de honorários no
valor de R$120,00 a hora/aula, para l l (onze) Professores do curso, incluindo passagens aéreas e hospedagens para
os Drs. Ricardo Tadeu parques da Fonseca (Campinas/SP), Denise Lapolla (São Paulo/SP) e Luas Camargo
(Campo Grande/MS), Membros do MPT. 2. Apresentados e aprovados por unanimidade, para comporem o
Conselho Editorial da Escola: Dr. Gustavo Ernani Dantas -- Procurador Regional do Trabalho, indicado pelo MPT;
Dr. André Ramos de Carvalho Procurador da República, indicado pelo MPF, faltando a indicação do Membro do
MPM. 3. Registrada a saída da Dra. Adriane às ]6:40h. 4. Quanto à solicitação do Coordenador de Núcleo
Estadual/PR, Ofício n' l/CNE-MPT, de R$5.000,00 para co-patrocínio, foi solicitada a justificativa de aumento de
despesas. 5. Curso em Direito Ambiental em Limoges-França/2001: a) definido o período de 2 a 7/7 para sua
realização; b) autorizada a Düetora-Geral a tomar providências referentes ao hansporte e hospedagem de Membros,
bem como divulgação do evento e confirmação das condições propostas pe]o professor Miche] Prieur. 6. Encontros
Nacionais dos Ramos a) MPF - definido para a 2' quinzena de setembro de 2001. Quanto à definição de temas e
local, 6oi sugerida pela Diretora-Geral consulta aos Membros do MPF, a ser deita pela Coordenadora de Ensino aos
Coordenadores dos Núcleos. b) MPT - definida a data de 23 a 25 de maio de 2001 , em São Paulo. c) MPM definida
para ]' quinzena de junho de 2001, em Salvador. d) MPDFT - a ser definido posteriormente. 7. Autorizada a
emissão de passagens aéreas e 3 e 1/2 (três e meia) diárias para o Doutor Roberto Cartas Batista, Coordenador de
Núcleo/MPDFT, para participar, como representante da Escola, na Direção do Encontro de Diretores do CDEMP,
de 15 a 17/3/0], em Aracaju/SE. 8. Curso UníRede -- EAD - aprovado o reaproveitamento de valor já pago,
revertendo o mesmo em benefício da Dra. Zélia e da Dra. Adriane, que manifestaram interesse em concluir o curso.
9. Anais do l Encontro do MPU prestadas informações sobre o andamento do material a ser publicado. lO.
Convênio entre a Faculdade de Direito Universidade de Lisboa (Mestrado) e a ESMPU: 6oi assinado em 24 de
janeiro de 200 1 e encaminhado para ciência dos Conselheiros. A Escola providenciará a divulgação, tão logo tenha
as datas e definição dos cursos. ll. Ofício PR/G0 274/01 - Curso de Gramática e Redação Oficial: o Conselho
acolheu o pedido de reconsideração, em virtude dos fiindamentos apresentados pela Coordenadora de Núcleo
Estadual/GO. 12. Autorizada a realização do Curso de "Atualização em Direito Público" pelo Núcleo Estadual/RS,
ficando o Curso "A existência de um Processo Penal Modems e Único para a América Latina" para exame
posterior, diante dos argumentos contidos no Ofício PR/RS 1249/01. 13. Fax PR/SE -- encaminha programação de
cursos para 2001 : o Conselho decidiu que, quanto aos eventos sem ónus para a Escola, não há objeção à inclusão
dos mesmos no Plano de Atividades de 2001 . Quanto aos demais, o Núcleo deverá buscar patrocinadores para sua
realização, segundo os critérios já estabelecidos e divulgados, podendo o Conselho vir a autorizar co-patrocínio ou
apoio, caso a caso. 14. Autorizado o co-patrocínio no valor de R$500,00 para o l Seminário Baiano Pós Emenda
Constitucional n' 30/2000 -- Precatórios -- Responsabilidade do Administrador Público (Ofício/PRT5'/BA/GAB/n'
071/01), a realizar-se nos dias 22 e 23/3/01, em Salvador/BA. 15. Aprovados os Cursos: '?alestras Introdutórias de
Direito Ambiental (NEMA/R.D, em abril próximo; "Direito Penal, Direito Económico" (Núcleo PR/RJ), em abril
próximo; "Teoria da Constituição" (PR/RJ), a partir de 2 de maio até meados de setembro. 16. Aprovado,
reduzindo-se o número de horas/aulas para 30h, conforme Plano de Atividades, o curso de "Valoração dos Danos
Ambientais", em maio e junho. Fixado o valor da hora/aula, a ser pago a título de pró-labore aos palestrantes, em
R$90,00. Aprovados os cursos apresentados pelo Núcleo da PR/SP: "A Lei de improbidade e aspectos atuais da
proteção do património público" e "A defesa do consumidor na espera federal", fixado igualmente o pró"labore, em
RS90,00 a hora/aula. Quanto ao curso "A justiça e a inclusão da pessoa portadora de deficiência", o Conselho
decidiu solicitar seja justificada a alteração dos custos e da duração do curso. Próxima reunião da Escola: dia 1 0 de
abril de 200 1 às 1 0:00 horas. Nada mais havendo a ser delibdado, fqi eiWerrada a reunião, às 1 9:20horas, da qual üoi
lavrada a presente ata, que vai assinada por esta SecretáriajWMModos os Membros do Conselho. Sandra
Cureau, Consuejo Yatsuda Moromizato Yoshida ,Edmar Jorge' de Ajheida e.bnhson Moira Santos.


