
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 8'jiEUNIAO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MnqisTERio PUBLICO DA UNIÃO.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2001, às 13:30 horas, na Escola Superior do Ministério Público da
União, sob a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho Administrativo: MPT -
Doutor Jonhson Medra Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida; l\4PDFT - Doutora Otinda Elizabeth
Cestari Gonçalves e MPF - Doutor Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle. Nesta ocasião, âoi designada a Secretária de
Cursos da Escola, Denise Guerreiro Antunes Gomes Pereira, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os
trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: A Díretora-Geral fez relatório circunstanciado do "I Encontro
Nacional do MPF", de 26 a 28/09/01, em São Paulo/SP, e da "Reunião do Colégio de Diretores de Escolas dos
Ministérios Públicos do Brasil", de 17 a 19 de outubro, em Recite-PE, onde 6oi eleita, por aclamação, nova
Diretoria, sendo que a Vice-Presidente é a Diretora-Geral da ESMPU, Dra. Sandra Cureau, que tomará posse em
janeiro de 2002.. 1 - Ofício n' 23/01-PRR 4' Seminário Internacional "Garantias Constitucionais no Processo
Penal", de 28 a 30/1 1/01. Aprovado o pagamento de passagem aérea para o Prof Stephen Legomski, palestrante
que virá dos Estados Unidos. 2 - Ofício Circular n' 092/01/COAR/MF "lll Curso de Capacitação em
Inteligência Financeira", 15/10 a 9/1 1/01. Foram oferecidas 04 vagas para participação de Procuradores da
República que atuam em Núcleos Criminais. Através de sorteio coram indicados os seguintes Membros: Bruno
Caiado de Acioli -- PR/RJ, José Robalinho Cavalcanti -- PR/SP. Marmelo Antõnio Ceará Serra Azul -- PR/DF e
Rafae] biqueira de Pretto -- PR/SP. Aprovada a participação dos 04 Membros do MPF com o pagamento de
hospedagem, alimentação e traslado para os que não residem em Brasílía. 3 - Ofício n' 2339/01-PR/GO -
aprovada a proposta de realização de curso de Processo Penal para servidores e estagiários da PR/GO, com
pagamento de honorários ao Procurador da República, Sidney Madruga, que ministrará o curso. 4 - O Conselho
registrou voto de elogio ao Dr. Alvacir Corrêa dos Santos, Procurador Regional do Trabalho, lotado na PRT 9'
Região/PR e Coordenador de Núcleo Estadual/MPT -- pela aprovação de tese de Doutorado em Direito das
Relações Sociais, junto à Universidade Federal do Paraná, em 31/08/01. 5 - Ofícios n' 237 e 343/01-PR/RJ --
registrado o recebimento de 6tas de vídeo com gravação de palestras do "] Seminário de Direito Penal e
Processual Penal" e "Seminário de Direitos Humanos e Democracia na Teoria Contemporânea", realizados pela
PR/RJ, informando que estarão à disposição na ESMPU. 6 - Ofício n' 02/01 PR-PRT/GO -- "Seminário de
Integração Institucional" -- aprovado o pedido de reconsíderação, mantendo-se a solicitação inicial no valor de
R$10.000,00, transferindo a data de realização do evento para o exercício de 2002, devendo ser apresentado o
prQleto pormenorizado, oportunamente. 7 - Ofício n' 031/01-PJM/SP -- aprovada a transferência do valor de
R$100,00 para pequenas despesas e 70 kits, para o evento que será realizado no IV COMAR, nos dias 20 e
21/1 1/01. 8 - Ofício n' 062/01-PRR I' Região/DF - "J:ncontro da Justiça Federal e Ministério Público Federal da
I' Região": autorizado o pagamento de 20 hospedagens (01 diária) com alimentação. 9 - Ofício n' 346 e 379/01-
PRT 23' Região/MT -- aprovada a realização do Workshop "0 Ministério Público na Defesa dos Interesses
Metaindividuais", em 23/1 1/01, e os custos discriminados, salvo o pagamento de pró-laboro que será de R$90,00 a
hora/au[a e 02 refeições diárias por pa]estrante. ] 0 - Convite do Prof. Miche] Prieur, da Facu]dade de Direito da
Universidade de Limoges-França, aprovada a participação da Diretora-Geral, çom pagamento de passagens aéreas
e diárias, no Simpósio Intemacíonal para a preparação da Conferência Rio+10, em Limoges, de 6 a 13/1 1/01. 1 1 -
Ofício n' 2065 e 2094/01-PR/CE ll Seminário "Crime Organizado Ameaça ao Estado", realizado pelo Núcleo
Estadual do Ceará em conjunto com "Vlll Fórum de Ciência Penal", realizado pelo Ministério Público do Estado
do Ceará, nos dias 21 a 23/1 1/01 : aprovado o pagamento de 04 passagens aéreas SP/Fortaleza/SP. 12 - Ofício n'
008/01-CE aprovada a contratação de serviços gráficos no valor de R$7.795,00 para publicação do I' Boletim
Científico da ESMPI.J. 13 - Seminário "A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais", de 19 a
2 1/1 1/0 1 encaminhada pela Coordenador de Núcleo Estadual - PR/MG. Aprovada a realização do seminário com o
pagamento de 03 passagens aéreas nacionais (ida/vo]ta) e ]O diárias de hotel com alimentação. 14 - Ofício n'
045/01-IBA -- aprovada a sugestão do Dr. Jogo Batista de Almeida, Subprocurador-Geral da República, de
realização do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em "Direito do Consumidor", pela ESMPU, em 2002. Aprovada
a indicação do nome do Dr. Jogo Batista de Almeida como Coordenador do curso, devendo apresentar prometo
completo. 15 - Ofícios n' 593 e 661/01/PRT 17' Região/ES aprovada a realização do "Seminário de Direito
Processual do Traba[ho", dias 8 e 9/1 1/01 com o pagamento de R$].000,00 e envio de 500 b]ocos, canetas e
crachás. ]6 - Ofício n' 626/01/PRT 17' Região/ES aprovada a realização do "Encontro Regional dos
Ministérios Públicos Estadual, do Trabalho e Federal", âcando a Chefe da Divisão de Apoio Administrativo
autorizada em diligenciar junto ao solicitante para avaliar a utilização do valor autorizado de R$5.000,00 em
passagens aéreas e aprovado o envio de 300 kits. 17 - Ofício n' 2430/01-PR/GO -- solicita a participação dos
Procuradores da República que atupW na área da PRDC/GO: Cardos Vilhena, Hélio Telho, Mariane Oliveira,
Orçando Martello, Rosângela Pohfày e Sidney Madruga, no "Encontro da Justiça Federal e Ministério Público .,4m
Federal da I' Região". Aprovou o giRcaminhamento da solicitação à Coordenadora do evento Dra. Mana Soarem tr /
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Camelo Cordioli, para análise do pleito. 1 8 - Ofício n' 12/01--PR/SP -- solicita realização pelo COAFjuntamente
com a ESMPU do curso "Programa de Capacitação em Inteligência Financeira", em São Paulo/SP. Devido às suas
peculiaridades e visando atender aos Membros lotados em todas as Unidades, será postulada a realização do curso
em Brasílía, no ano de 2002. 19 - Ofício n' 220/01-PR/RO -- aprovada a realização do curso "0 MPU e os
Direitos do Cidadão", para servidores do MPF e MPT de Rondõnia, nos dias 1 9 e 23/1 1/01, com carga horária de
1 0 horas/aulas com a sugestão de participação de professor do MPT e autorizado o pagamento de honorários, no
valor de RS90,00 a hora/aula. 20 - Critérios para distribuição dos recursos orçamentários do exercício de 2002. 21
- Definida a última segunda-beira de cada mês para realização da Reunião Mensal do Conselho Administrativo da
ESMPU. 22 - Ofício n' 002-PR/BA -- aprovada a realização do seminário "Conhecendo o Ministério Público
Federal", para servidores e estagiários da PR/BA, de 19 a 22/11/01, com o pagamento de pró-labore de 02
horas/aulas no valor de R$90,00 para 04 procuradores e o envio de 50 kits. 23 - Ofício n' 23/01-EO - aprovado o
prometo completo de realização do Encontro de Cooperação Penal no Mercosul, de 22 e 23/1 1/01, apresentado pelo
Subprocurador-Geral da República, Dr. Edson Oliveira de Almeida, com o pagamento de passagens aéreas,
hospedagens, alimentação e traslado para os palestrantes. 24 - Registrada a presença dos Coordenadores de Ensino
dos 04 Ramos do MPU, sendo que do MPDFT compareceu o Coordenador de Núcleo, os quais sugeriram o
calendário para a apresentação do Plano de Atividades do ano de 2002: os Coordenadores de Núcleo
encaminharão o P]ano para os Coordenadores de ensino até o dia 30/1 ]/01 e estes encaminharão ao Conselho
Administrativo, com parecer, até o dia 8/R/02. Próxima reunião da Escola: dia 26 de novembro de 200 1. às 10:00
horas. Nada mais havendo a ser deliberad«.Êobfqcerrada a reunião, às 17: 1 5 horas, da qual 6oi lavrada a presente
ata, que vai assinada por esta Secretaria, UIJ.Xa,,{ e todos os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Jonhson
Moira Santos,Edmar Jorge de Almeida, Lu)s Albedo D'Azevedo Aurvalle e Olinda Elizabeth C. Gonçalves.
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