
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA 2' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMnqiSTRATivO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO.

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2002, às 09:00 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 Gomes Pereira, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os
seguintes assuntos: 1. Elogio. l Curso de Iniciação dos Novos Procuradores da República. O
Conselho registra elogio ao Coordenador de Ensino do MPF, Marcos Antonio da Salva Costa, aos
membros das comissões de apoio, aos instrutores e aos servidores da ESMPU pelo êxito do evento.
2. Cumprimentos ao Dr. Blal Yassine Dalloul. O Conselho registra os cumprimentos pelo
recebimento do IX Prêmio Marçal de Souza de Direitos Humanos, dia 15 de março de 2002. 3.
Ofício/CE n' 003/2002 - aprovada a publicação do segundo número do Boletim Científico da
ESMPU, aguardando envio de 03 propostas de orçamento. Aprovada a substituição anual do
Coordenador do Conselho Editorial, em sistema de rodízio, picando a indicação do novo
coordenador a cargo dos membros do Conselho Editorial. 4. Seminário de Integração
Institucional do Ministério Público da IJnião em Golas a ser realizado nos dias 22. 23. 24 e
25/05/2002, em Goiânia/GO. O Conselho tomou conhecimento da data do evento, aprovado em
2001 . 5. Ofício ESMPU/PRR4' n' 01/2002 -- encaminha teor da palestra, em inglês, proferida pelo
Prof. Stephen Legomsky no Seminário Intemacional "Garantias Constitucionais no Processo
Penal", realizado nos dias 28 a 30/10/01. O Conselho agradece e comunica aos interessados que o
texto original da palestra estará disponível no site da Escola. 6. Cursos da Escola Nacional de
Magistratura da trança -- ratificada a aprovação de mais 01 vaga, no curso "Investigação
Económica e Financeira". 7. Colóquio Internacional sobre Tráfico de Mulheres e Crianças --
ratiHlcada a aprovação de hospedagem com alimentação (meia pensão) para os 20 inscritos. O
Conselho decidiu desclassificar o candidato sorteado Oscar Costa Filho que não preenche os
requisitos do edital 03. 8. Seminário "Direito Ambiental: Río + 10" - a) ratificada a prorrogação
das inscrições e realizado o sorteio das vagas, que estará disponível no site da Escola. Aos membros
residentes no Rio de Janeiro será franqueada a participação sem sorteio. b) aprovada a cobrança de
taxa de inscrição para participação no evento, no valor de R$100,00 para proâlssionais do Direito e
R$50,00 para estudantes e estagiários, conforme autoriza o art. 172 do Decreto-Lei 200, de
25.02.67, com a redação dada pelo Decreto-Lei 900, de 29.09.69. Eventuais dispensas de
pagamento serão estudadas, caso a caso. c) as inscrições serão feitas na PR/RJ ou através de
formulário disponível no site da ESMPU, que deverá ser preenchido e encaminhado à ESMPU, via
fax, juntamente com cópia do comprovante de depósito bancário, em nome da Escola Superior do
Ministério Público da União, no Banco do Brasil S/A, Agência 3602-1, Conta Comente n' 170.500-
8 (depósito identiHlcado código-dv/finalidade 20023400001009-4). d) fica aprovado o evento
como 12 horas de atividades complementares. 9. Aprovado o texto final da Resolução do Conselho
Administrativo que estabelece normas para elaboração e apresentação de relatórios pelos
participantes de cursos, congressos, seminários, simpósios e pesquisas patrocinadas pela ESMPU
(Resolução 02, de 25.03.2002). 10. Autorizada a Coordenadora de Ensino do MPDFT, Dra. Arinda
Femandes, a iniciar tratativas para a realização do Simpósio Internacional "Crime Organizado --
Ameaça à Ordem Democrática", nos dias 24 a 27 de setembro de 2002, condicionada à
apresentação de prometo e à ljínjláção de custos da ordem de R$ 20.000,00. Designados os demai!
Coordenadores de Ensino a êttlãmem na organização do evenlp. 11. Aprovado o prometo de Curso dq
Pós-Graduação "Direito JdíNefnacional dosnConflitos Arejados", apresentado pelo Coordenador



Escola Superior do N'ministério Público da União

de Ensino do MPM, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Peneira, a ser realizado em convênio com a
Universidade de Brasília, consistindo o apoio da Escola no custeio de até 08 (oito) membros,
preferencialmente, lotados no Distrito Federal, devendo ser registrado no Plano de Atividades de
2002. 12. Registrado o início da discussão do Plano de Atividades 2002 da ESMPU, às 1 1:30h,
com a presença dos Coordenadores de Ensino dos 04 Ramos do MPU. Aprovado o Plano de
Atividades para o ano de 2002, conforme planilhas e justificativas apresentadas, em anexo, pelos
Coordenadores de Ensino dos ramos do MPU, consideradas as restrições orçamentárias e
diHlculdades existentes. Próxima reunião da Escola: dia 22 de abril de 2002, às 13:00 horas.
Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, às ,1 8:45 horas, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai assinada por esta Secretaria, MÜWet,\,Wy»úrÍt\i-c todos os Membros do
Conselho. Sandra Cureau, Consuelo Yatsuda Moromizato' Yoshidh, Jonhson Moira Santos, Edmar
Jorge de Almeida, e Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves.


