
ESCOLA SUPERIOR DO MiNisTénio PÚBLIco DA UNIÃO

ATA DA lo' REUNiÃo DE TRABALHO DO CONSELHO ADMnqisTJ{ATivo DA EScoLA
SUPENOR OO MNISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2002, às 14:00 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 Moira Santos; MPM - Doutor Edmar Jorre de Almeida,
MPDFT -- Doutora Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, ausente justificadamente o Conselheiro do
MPF - Doutor Luas Alberto D'Azevedo Aurvalle. Nesta ocasião, foi designada a Secretária do
Conselho Administrativo, Lucimeire Carneiro Tavares, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os
trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Memorando n' 233/2002 - PDIJ, de 20/1 1/2002

e Ofício n' 59/2002 -- CETJ, de 4/12/2002 -- encaminha cópia do Certiâcado de participação e
relatório das atividades desenvolvidas pelo Promotor de Justiça Anderson Pereira de Andrade.
indicado para representar o Brasil no curso .4Zaws-/ra/os /am//lares. .De///os co /ra a//herdade
sexual na família. Especial referência à criança e ao adolescente como vítimas de maus tratos
/a#z///ares. S//waçãa /zo Z)ire//o Cb/aparado /mero-amerfcafzo, realizado em Madre, Espanha, de 16
e 1 8 de outubro de 2002. Registrado o recebimento. 2. Ofício/SECOJI/N' 001/2002, de 02/12/2002
-- encaminha cópia das atam das duas primeiras reuniões que registram o andamento do trabalho da
Subcomissão de Estudos sobre Cooperação Judicial Intemacional do Ministério Público Federal --

iE.COl\, \unlameitxe com os "Comentários e Sugestões para o Projeto de Lei sobre Cooperação
Internacional a ser encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo" pala c\ência. e
arquivamento junto à Comissão de Estudos -- Medidas de Combate ao Crime Organizado e à
Violência, da qual a SECOJI faz parte. Registrado o recebimento. 3. Carta 186/2002 -- FPJ, de
04/12/2002: a) Programa de Atividades para 2003 - foi encaminhado para que a ESMPU
conhecesse as atividades da Fundação Procurador Pedro Jorge de Meio e Silva, e tivesse a

possibilidade de manifestar interesse em desenvolver parceria em outros projetos além dos já
indicados pela Fundação; b) Curso sobre Investigação Antitruste e Curso sobre Execução do
Orçamento Social -- a Fundação solicita apoio para o deslocamento e estadia dos participantes,
limitados a 30 pessoas, o Conselho decidiu examinar o pedido em época oportuna. 4. Encontro

Regional Criminal, dias 2 e 3/12/2002, em Porto Alegre/R.S -- autorizada a complementação de
verba no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para pagamento de materiais necessários para a
realização do encontro. 5. X Seminário de Direito Agrário, a realizar-se no período de 9 a 13 de
dezembro de 2002, em Brasília, autorizada a participação do Dr. Cláudio Alberto Gusmão Cunha
com o pagamento de passagens aéreas e diárias. 6. "Temas Controvertidos à Luz do Século

XXl", em 11/12/2002 no Rio de Janeiro, autorizadas, conforme Parecer CE/MPM s/n', de
2/12/2002, as seguintes despesas: a) Gravação e edição de 04 fitas de vídeo com entrega do material
em VHS/NTSC -- aproximadamente R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) incluído o ISS; b)
.Banner -- condicionado à apresentação de custo; c) Faixa para mesa -- condicionada à apresentação
de custo; d) Emissão de passagem aérea para deslocamento de l (um) palestrante, no trecho São
Paulo/Rio de Janeiro/São Paulo; e) Disponibilização de 200 (duzentos) k//s da ESMPU. f) ViagelÁtl

do Coordenador de Ensino -- MPmF. 7. Cartilha: Considerações sobre os Direitos das PessoasX.
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Portadoras de Deficiência, autorizado o valor estimativo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos

reais) para confecção de 5.000 cartilhas. 8. Ciclo de Debates: O Direito dos Estrangeiros no
Brasil -- Situação Atual e Perspectivas, autorizado o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
para depravação de altas. 9. Boletins Científicos da Escola Superior do MPU n's 3 e 4, autorizado
o valor de R$ 4.530,00 (quatro mil, quinhentos e trinta reais), para pagamento dos gastos com a
remessa, pelo Correio, dos referidos exemplares. O Conselho registrou elogio aos Membros do
Conselho Editorial pelo trabalho realizado. 10. Cursos na Escola Nacional da Magistratura
Francesa: a) Investigação Económico-Financeira, de 24/03 a 04/04/2003 -- autorizadas 2 (duas)
vagas para Membros com proficiência em francês; b) Crimes pela Internet, de 24 a 28/1 1/2003 --

autorizadas 2 (duas) vagas para Membro! com proficiência em francês ou espanhol; c) Formação
de Formadores, de 24/02 a 06/03/2001. -- autorizada l (uma) vaga para a Administração da
ESMPU, tendo o Conselho indicado a Diretora-Geral para participar do referido curso. ll.
Congresso Internacional de Ministérios Públicos Militares, autorizada a participação da Escola,
6lcando o apoio financeiro condicionado à apresentação de prometo de custos na época oportuna. 12.
27' Congresso Internacional de Saúde do Trabalho, a ser realizado em Foz do lguaçu, de 23 a 28
de fevereiro de 2003, autorizada a participação de l (um) servidor do MPT, que será escolhido
mediante sorteio entre os interessados e :gqyerá apresentar relatório 30 dias após a conclusão do

congresso e valores estimados em R$ 1 .7Õ0,00 (um mil, setecentos e dez reais) para inscrição; RS
750,00 (setecentos e cinqüenta reais) para diária; e R$ 1 .000,00 (um mil reais) para passagem aérea,
o que totaliza R$ 3.460,00 ( três mil, quatrocentos e sessenta reais). 13. Plano de Eventos do
Núcleo da ESMPU/PRR4 para o ano de 2003: a) Palestra: A persecução penal nos Estados
Unidos da América: possibilidade e limites, autorizado o pagamento dos custos estimados para a
participação de palestrante estrangeiro: U$ 2.598,00 (dois mil, quinhentos e noventa e oito dólares)
de l (uma) passagem aérea; R$ 500,00 (quinhentos reais) para 2 (dois ) dias de hospedagem em

hotel 4 estrelas ou superior; R$ 500,00 (quinhentos reais) para alimentação -- 5 (cinco) refeições,
condicionado à ida do professor a São Paulo ou Rio de Janeiro para proferir a mesma palestra; b)
Congresso Internacional de Direito Penal, a ser realizado de 26 a 28 de março de 2003,
autorizado o apoio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em passagens aéreas. 14. Direito Internacional
dos Conflitos Armados, o Conselho decidiu não patrocinar o pagamento de tradução simultânea
para o referido curso em face do elevado valor. 15. Registrado o recebimento dos Relatórios de

Participação do Procurador da Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso e da Promotora de Justiça
Militar, Dra. melena Mercês Claret da Mota, no 96' Internacional Military Course on de of Law
of Armed Conflict, realizado em San Remo -- ltália. 16. Registrado o recebimento do Relatório
Final do Seminário "Inovações da Lei Civil e Processual -- Suas implicações no âmbito
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