
ESCOLA SUPERIOR DO MiNiSTéRiO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA i' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMnqisTRATivo DA ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2002, às 10:00 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 MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves. Nesta ocasião, foi
designada a Secretária de Cursos da Escola, Denise Guerreiro Antunes Gomos Pereira, para secretariar os
trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Registrado elogio à Comissão
Editorial, responsável pela publicação do Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da
União. 2. Ofício/ESMAF n' 605/01 registrado o agradecimento da Escola de Magistratura Federal da I'
Região -- ESMAF pelo apoio da ESMPU na realização do l Encontro da Justiça Federal e do Ministério
Público Federal da I' Região, realizado em Brasília, dia 08/1 1/2001. 3. Ofício n' 01/02 -- Coord/PR/BA
registrado o recebimento das fitas de vídeo produzidas no Congresso de Direito Penal e Democracia,
realizado pela PR/BA, em Salvador/BA, nos dias 28 a 30/08/2001, informando que estarão à disposição na
ESMPU. 4. Definição do Plano de Atividades para o exercício de 2002 - o Conselho decidiu convocar os
Coordenadores de Ensino, através de ofício, para uma reunião dia 05/03/02, com o objetivo de definir, no
âmbito do MPU, os cursos a serem realizados no ano de 2002, observando a disponibilidade orçamentário-
financeira da Escola. 5. Cursos da Escola de Magistratura da França - definido o dia 25/02, às 09h00,
para o Conselho Administrativo da Escola reunir-se, juntamente com 01 Membro da 2' CCR (matéria
criminal), para a seleção dos 06 membros que irão realizar exame de proficiência na língua francesa, na
Aliança Francesa de Brasília-DF. 6. Seminário Internacional Rio + 10, a ser realizado no Rio de Janeiro,
nos dias 24 a 26/04/2002 - o Conselho delegou poderes à Diretora-Geral para praticar atos relativos ao
evento. Aprovou a participação de no máximo 120 Membros do MPU com o pagamento de hospedagem com
alimentação, passagens aéreas e traslados e autorizou o pagamento de serviços gráficos, gravação e filmagem
do referido evento. Aprovou a publicação da Declaração de Limoges 11, traduzida pelo professor Paulo
Affonso Leme Machado, que será distribuída aos participantes. 7. Curso de Iniciação dos novos
Procuradores da República -- aprovado o pagamento de honorários aos instrutores do curso, para o período
que estiverem à disposição, sendo a hora/aula no valor de R$120,00, bem como a confecção de serviços
gráficos e reprográficos. 8. Ofício/FESMPDFT n' 005/2002 -- aprovado o pagamento de hospedagem e
passagens aéreas aos 04 palestrantes do Seminário sobre Improbídade Administrativa, a ser realizado nos
dias 27 e 28/02/2002, bem como a reprodução do material de consulta para os participantes, total de 3.000
cópias. 9. Seminário Internacional sobre Crime Organizado aprovou o nome da Dra. Arinda Femandes
para coordenadora do referido evento que será realizado no ano de 2002. 10. Colóquio Internacional sobre
Tráfico de Mulheres e Crianças9 promovido pelo Grupo Brasileiro da AIDP, nos dias 3 a 5/4/2002, no Rio
de Janeiro -- aprovado o pagamento de 20 inscrições no valor total de R$6.000,00. Os candidatos serão
selecíonados por sorteio, dentre os Membros do MPU que atuam na área criminal. 11. Curso de Mediação
Itinerante, para Membros do MPT - aprovado o prometo inicial, com valor fixado em R$35.000,00. 12.
Fórum de debates: Hermenêutica Constitucional, Direitos Humanos e Cidadania, para Membros do
MPU aprovado o prometo inicial. 13. ll Curso de Iniciação dos novos Procuradores do Trabalho --
aprovado o prqeto inicial. 14. Ofício n' 62/02 -- PR/DF aprovada por unanimidade a indicação da
servidora Roseane Alves Cruz Luna Lins para exercer a função de Secretária do Coordenador de Ensino da
ESMPU/MPF. Próxima reunião da Escola: dia 25 de março de 2002, às 09:00 horas. Nada mais havendo
a ser deliberado, foi encerrada +,JeQnjão, às13:00horas, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por esta Secretaria, «lllnH e todos os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Consuelo
Yatsuda Moromizato Yoshida, Jónhsoà' Meira Santos, Edmar Jorge de Almeida, e Olinda Elizabeth Cestari
Gonçalves.


