
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÜBLICO DA UNIÃO

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

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2001, às dez 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 AJmeída e
ausente, justificadamente, MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves. Nesta ocasião, 6oí designada a
Secretária de Cursos da Escola, Denise Guerreiro Antunes Comes Pereira, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se
a reunião a Diretora-Gera] apresentou: ]) Oficio n' PR/CE 2]20/00 (ressarcimento de despesa realizada no ano de
2000) - aprovado o pagamento, condicionado à viabilidade técnica de pagamento no exercício de 2001. 2) Ofício
PR/RJ 36/01 (emissão de certificados) aprovada a emissão de certificados; 3) Ofício PR/RS 1/01 (co-patrocínio ou
apoio de curso preparatório para concurso de Procurador da República) -- o Conselho manifestou-se pelo
indeferimento, considerando que foge aos oUetivos da Escola; 4) Aprovada a sugestão apresentada pela Dra.
Consuelo de elaboração de um modelo de convênio de parceria com outras instituições, como Fundação Pedra
Jorge, Institutos (Brasilcon), Universidades (PUC/SP, Universidade Federal da Bahia, etc.), Órgãos (Núcleo de
Estudos da AGU, etc.), com cláusulas gerais e previsão de inclusão de cláusulas específicas. Examinou-se proposta
de curso de Mestrado Profissionalizante, a ser ministrado pela PUC/SP, anteriormente apresentada pela Conselheira
Consuelo, por sugestão do Diretor da Faculdade de Direito PUC/SP, Censo A. Pacheco Fiorillo, e reapresentada pela
Coordenadora de Ensino MPF, Dra. Zélia: a Escola manifestou interesse e indicou a Conselheira Consuelo e a
Coordenadora Zélia, para representarem a Escola, diligenciando junto à PUC/SP, visando a elaboração de prometo
específico para o MPU. 5) Apresentado e aprovado o Relatório de Atividades da ESMPU no ano de 2000. 6) Curso
de Direito Ambiental em Limoges-França o Conselho decidiu aprovar a proposta do curso, sugerindo sua
realização no mês de junho de 2001, e a inclusão de módulo sobre tema relacionado ao meio ambiente do trabalho
7) Curso UniRede de EAD decidiu-se aproveitar a vaga disponível para a Secretária de Cursos da Escola, 8)
PrQjetos aprovados em Dez/00 (sob condições): a) curso de oratória MPT - 2' e 15' Regiões e Curso de Educação
Inclusiva Conscientização nas Escolas Particulares-MPF/SP; julgados prejudicados pelas razões apresentadas pelos
interessados; b) curso de Direito Constitucional aplicável à realidade das Procuradorias da República (RO) e PRT-
14' Região (RO) julgado prdudicado por falta de encaminhamento de prdetos e outras providências para a
implementação do curso. 9) Suscitada pela Diretora-Geral a questão de lotar na Escola servidores sem gratificação:
o Conselho condicionou a aprovação apenas ao interesse da Escola e à liberação de servidor pela Chefia imediata.
10) Aprovada a sugestão deita pelo Dr. Paulo de Bessa Antunes, Núcleo PRR/2' Região, de criação de canal de
comunicação com a administração da Escola, pela Intemet, do tipo "Fale Conosco", através do Site da Escola. Âs
13:00 horas - intervalo para almoço. As 14:30 horas reiniciaram os trabalhos. Registrada a presença da Conselheira
Olinda Elizabeth Cestarí Gonçalves e dos Coordenadores de Ensino: Doutora Zélia Luiza Píerdoná - MPF, Doutora
Adriane Reis de Araújo-MPT, Doutora Tanta Mana Nava Marchewka-MPDFT, Doutor Carlos Frederico de
O[iveira Pereira-MPM. ] ]) Aprovado o co-patrocínio do Encontro sobre Cooperação Jurídica ]ntemaciona], em São
Paulo, nos dias 5 e 6 de abril de 2001, juntamente com a AJUFE e a ANPR, cabendo à ESMPU a gravação e
publicação das conferências. 12) Plano Anual de Atividades para o ano de 200 1 - o Conselho aprovou: a) a seleção
de cursos, seminários e publicações elaborada pelos Coordenadores de Ensino dos Ramos do MPU, a partir das
sugestões recebidas dos Núcleos, considerando os critérios mencionados na ata em anexo (doca. 01 e 02); e b) a
realização de cursos e seminários itinerantes, constantes do documento em anexo (doc. 03), cujos temas coram
selecionados, pelo Conselho, a partir do interesse manifestado por diversos núcleos e pela sua importância para a
atuação institucional. O curso ou seminário itinerante será baseado em um proUetopiloto elaborado pelo(s)
Coordenador(es) de Ensino, com sugestões dos núcleos interessados e submetidos à deliberação do Conselho. c) a
realização, a cada dois anos, de forma altemada, de um Encontro Nacional do MPU (I' Encontro em 2000) e de um
Encontro Nacional de cada ramo (inicio em 200 1 , conforme cronograma a ser elaborado). d) aprovada a criação do
Boletim da Escola (único), cujo Conselho Editorial será composto por um membro de cada ramo. Os Coordenadores
de Ensino barão a consulta aos interessados. Foi escolhido e aprovado como Coordenador do Conselho Editorial, por
indicação dos Coordenadores de Ensino, o Dr. Roberto Carlos Batista, Coordenador de Ensino do Núcleo Estadual
do MPDFT. 13) A realização dos cursos, seminários e outras atividades acima mencionadas fica condicionada à
apresentação de prQjeto completo (conforme modelo disponível no Safe da Escola), à época própria, à viabilidade
orçamentária, e à
mais havendo a ser
assinada por esta Secretária,
Moromizato
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