
ESCOL.A SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA 6' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÊMO PÚBLICO DA UNIÃO.

Aos cinco dias do mês de agosto de 2002, às 14:00 horas, na Escola Superior do Míústério
Público da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho

Administrativo: MPF - Doutor Luas Alberto D'Azevedo Aurvalle, MPT - Doutor Jonhson Moira

Santos; MPM - Doutor Edmar Jorre de Almeida. Ausente inyustifícadamente o representante do

MPDFT. Nesta ocasião, foi designada a Secretária do Conselho Administrativo, Lucílneire Cameiro

Tavares, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabaUlos, foram tratados os seguintes

assuntos: 1. Foi realizado o sorteio de 01 das vagas do curso "96' Internaüonal Military Course

on the Law of Armed Conflict", de 16 a 27/9/2002, em San Remo - ltália, sendo contemplado o
Procurador da Justiça Militar, Giovanni Rattacaso. 2. A Diretora-Geral fez relatório circunstanciado

sobre sua participação na reunião do Colégio de Diretores das Escolas Superiores dos
Ministérios Públicos do Brasil, dias 3 e 4/8/2002, em Gramado-RS. 3. Registrada a nomeação da

Conselheira Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida para o cargo de Desembargador Federal do

TRF 3' Região. O Conselllo registra voto de louvor pelo profícuo desempenho nas funções de

Conselheira da ESMPU, parabenizando-a pela investidura. 4. Oficio enviado por José Manuel Chozas

Alonso, Subdiretor-Geral Chefe de Estudos do Centro de Estudos Jurídicos de Administração de Justiça do

Ministério de Justiça da Espanha. Seminário a ser realizado nos dias 1 6 a 1 8/10/2002, em Madre-Espanta. O

Conselho decidiu indicar para representar a Escola um Membro do MPDFT, tendo em vista que o tema do
seminário é "Violência Doméstica, maus tratos em família, delitos contra a liberdade sexual na família.

Especial referência aos menores como vítimas dos maus tratos familiares. Situação no Direito
Compai'ado lbei'o-americano". A indicação deverá recair sobre Membro do MPDFT com atuação
específica na área. 5. Treinamento em Direito de Patentes, aprovada a realização mediante apresentação e

aprovação do conteúdo programático. 6. Seminário "0 Direito dos Estrangeiros e os estrangeiros sem
direitos", a ser realizado pelo Núcleo Estadual MPF/SP, nos dias 4 e 5 de setembro de 2002, em São

Paulo/SP (Oficio n' 1 1 .693/2002 PR/SP) ratificado o repasse de R$ 2.500,00 para a confecção de folder,

cartazes e banner do evento e o pagamento de OI passagem aérea BSB/SP/BSB para um palestrante eo

envio de 150 kits. 7. Curso "Direito Internacional Ambiental", de 2 a 4/9/2002, em Piracicaba-SP

Ratificada a autorização para o pagamento de parte das despesas com o professor italiano Tullio Scovazzi. O

Conselho decidiu oficiar os Procuradores-Gerais dos Ramos para manifestarem interesse na participação no

evento, arcando com o pagamento de passagens aéreas e diárias para os Membros indicados. 8. Curso

"Comércio de Animais", dia 30/8/2002, no auditório da PR/RJ (ofício PR/RJ/AC n' 1447/02) -- aprovado o

Projeto, condicionado à discriminação dos custos, autorizada a Diretora-Geral a praticar os ates de execução.

9. Seminário "0 Ministério Público na Tutela dos Grupos Vulneráveis: Idosos e Portadores de
Deficiência", a ser realizado nos dias 26 e 27/9/2002, pelo MPF, MPE e MPT autorizado o envio de R$



Escola Superior do Xlinistério Público da União

2.500,00 sob a condição de expressa menção do patrocínio pela ESMPU e não pelos Ramos. 10. Curso

"Educação e Direitos Humanos" - alterada a data de realização, passando a ser em duas etapas sendo a
primeira nos dias 13 e 14/8/2002 e a segunda em setembro/2002. O Conselho ratificou a autorização para o
pagamento de horas/aulas no valor de R$ 3.700,00, bem como a disponibilizou salas no edifício-sede da

ESMPU, quadro com pincéis, tela e projetor multimédia, computador com acesso permanente à Intemet. l l.

"VJI Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho", de 10 a 12/10/2002, em Curitiba/PR
autorizado o remanejamento das verbas aprovadas no Plano Anual de 2002 para os eventos: Workshop

"Inquérito Civil Público e Termo de Ajustes de Conduta", no valor de R$ 2.200,00 e Seminário
"Atuação Paralela do i\'TPT e MPF: Conhecer para somar", no valor de R$ 2.000,00, totalizando o valor

de R$ 4.200,00. 12. Publicação do 2' Número do Boletim Científico da ESMPU. O Conselho reqistrou

voto de louvor ao Conselho Editorial e aos colaboradores pela publicação. 13. Curso de Cerimonial e
Protocolo de Eventos, aprovada a realização com a participação de 01 servidor de cada Núcleo Estadual e

serüdores da ESMPU. 14. Registrado o recebimento de of'ido acompanhado do material utilizado na

realização do seminário "Instrumentos para defesa da tutela coletiva", realizado pelo Núcleo Estadual da

PR/MT. O Conselho registrou elogio pelo detaihamento do relatório. Próxima reunião da Escola: dia

09 de setembro de 2002, às 14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a

reunião, às 17:10 horas, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária,

e todos os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Luas Alberto D'Azevedo Aurvalle, Jonhson
Meh-a Santos,Edmar Jorre de Almeida


