
ESCOLA SUPERIOR DO MiNiSTéRiO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA 7' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMnqiSTRATivo DA ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Aos três dias do mês de setembro 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: MPF - Doutora Fátima Aparecida de Souza Borghi, MPT - Doutor Jonhson Medra
Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida, MPDFT -- Doutora Olinda Elizabeth Cestari
Gonçalves, com a presença da Desembargadora Federal, Doutora Consuelo Yatsuda Moromizato

Yoshida. Nesta ocasião, foi designada a Secretária do Conselho Administrativo, Lucimeire Cameiro

Tavares, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram tratados os seguintes
assuntos: 1. Curso de Direito Internacional Ambiental, de 2 a 4/9/2002, em Piracicaba/SP,
autorizado o pagamento de honorários no valor de R$ 1 .250,00 ao Professor Túllio Scovazzi, com a
conseqüente isenção de taxa de inscrição aos Membros do MPU. 2. Curso «Narcotráfico e

Lavagem de Dinheiro", de 9 a 13/9/2002, em Pauis-França, aprovada mais 01 vaga. 3. Audiência

Pública para Instalação do Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho, dia 29/8/2002, no

auditório do TRT da 14' Região/RO, O Conselho decidiu contrariamente por não se incluir a
Audiência Pública nos objetivos legais da Escola. 4. Encontro do Núcleo Criminal na PR/MG.
dias 29 e 30/8/2002, em Belo Horizonte/MG, autorizado o envio de 50 Kit's, bem como o
pagamento de 02 passagens aéreas (RJ/BH/RJ e SP/BH/SP) e hospedagem pma 01 palestrante. 5.

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, autorizado o
pagamento de 02 passagens aéreas (BSB/SP/BSB e RJ/SP/RJ) para palestrantes. 6. Evento "Vll
Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho", de 10 a 12/10/2002, em Curitiba/PR,
solicita o pagamento de mais R$ 5.557,60 para cobrir os gastos totais do evento, que foram
estimados em no mínimo R$ 9.757,60, aprovado. 7. 11' Congresso Goiano de Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho, de 19 a 21/9/2002, em Goiânia/GO, aprovado o co-patrocínio
no valor de R$ 2.500,00, conforme parecer da CE/MPT. 8. ll Seminário sobre o Trabalho do
Adolescente -- Aprendizagem, dias 21 a 23/10/2002, em Curitiba/PR, aprovada a liberação dos

recursos no valor de R$ 2.280,00. 9. Seminário "Constituição e Crise", de 1 1 a 13/1 1/2002, em
Belo Horizonte/MG, aprovado o envio de R$ 8.000,00 para o pagamento de passagens aéreas e
hospedagem com alimentação aos palestrantes convidados. O Conselho decidiu oficiar ao PGR

solicitando a participação de 20 Membros do MPF com o pagamento de diárias e passagens. lO.
Ciclo de Palestras sobre "Biodireito e Manipulações Genéticas", dias 23 e 24/9/2002, em São

Paulo/SP, autorizado o pagamento de 02 passagens (RJ/SP/RJ), 02 diárias para 02 pessoas, 80 kit's,

certificados. O Conselho decidiu oficiar ao PGR para a participação de 20 Membros do MPF, com o
pagamento de passagens e diárias. 11. Curso "Qualidade na Administração Pública", de 9 a

12/1?#R021,âem ];gllR Alga?JÕ/RS, o Conselho decidiu encaminhar yCRSA/MPF. 12. 1 Concurso
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Nacional de Monografias sobre o tema "Direito à Informação e Publicação Opressiva",
realizado pela Fundação Pedro Jorre com o apoio institucional da ESMPU, autorizado o apoio
financeiro da ESMPU no valor de R$ 1.000,00, condicionado à divulgação do nome da Escola em
todo material promocional. 13. O Conselho aprovou a indicação do servidor João Pavanelli Neto

para secretário da Coordenadora de Ensino do MPDFT. 14. Congresso de Direito Eleitoral, de 9 a

1 1/9/2002, em São Paulo/SP, o Conselho tomou conhecimento e decidiu divulgar. 15. Ciclo de
Palestras "Temas Modernos de Direito Civil no Novo Código Civil", de 4 a 6/9/2002, em
Brasília/DF, o Conselho tomou conhecimento e decidiu divu]gar. ]6. O Conselheiro Jonhson fez

relatório circunstanciado sobre reunião com o Coordenador-Geral da Área de Direito junto à
CAPES, Professor Fumando Facury Staff , realizada em 3/9/2002, na sede da ESMPU. 17. O

Conselho decidiu conceder um prazo até o dia 15/10/2002, para que os Coordenadores de Ensino

apresentem prometo de curso de Pós-Graduação Lato Sensu. 18. Simpósio Internacional
"Crime Organizado: Ameaça ao Estado Democrático", o Conselho decidiu suspender a
realização do evento, até posterior deliberação. 19. O Conselho prestou homenagem à Dra.
Consuelo, entregando-lhe uma placa, agradecendo a sua contribuição para a Escola. A Dra.
Consuelo assim se manifestou em sua despedida: "Não poderia deixar de comparecer a esta
reunião do Conselho Administrativo que, com muita honra, integrei até minha recente posse no
Tribunal, para, em primeiro lugar, deixar registrada minha satisfação e orgulho por ter participado
da fase inicial de estruturação da Escola e vê-la, em tão pouco tempo, crescer e se firmar como uma

importante e séria instituição de ensino, com múltiplas atribuições acadêmicas e institucionais. Os

méritos, sem dúvida, devem ser partilhados entre muitos, a começar pelo Procurador-Geral, Dr.
Geraldo Brindeiro, que nunca faltou com o apoio institucional e Hlnanceiro às iniciativas da Escola e

pela atuação competente, firme, diligente e sensata da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, no

comando da administração e representação da Escola, sem prquízo de suas atribuições como
Subprocuradora. A ambos, Dr. Brindeiro e Dra. Sandra, reitero meus agradecimentos pela
oportunidade e pelo privilégio de ter sido escolhida representante do MPF no Conselho.

Contribuíram e contribuem decisivamente para o êxito da Escola meus competentes colegas
Conselheiros, Dra. Olinda, Dr. Jonhson e Dr. Edmar, que com maturidade e discemimento

permitiram que as reuniões e deliberações colegiadas desenvolvessem em clima de serenidade e

voltadas para os interesses maiores da Instituição. De igual modo os diligentes Coordenadores de

Ensino e Coordenadores de Núcleo dos diversos ramos, bem como os dedicados e empenhados

servidores da Escola, prestaram e prestam sua importante colaboração. A todos, sem exceção, quero

extemar minha gratidão, minha admiração e respeito, e, embora não mais integrante da carreira e da

Escola, afirmo meu propósito de continuar a prestar, sempre que solicitada, minha modesta ajuda e
apoio ao profícuo trabalho propagado por esta renomada e querida Escola". Próxima reunião da

Escola: dia I' de outubro de 2002, às 14:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi
7:30 horas, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta

e todos os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Fátima Aparecida de

Jorre de Almeida, Olinda Elizabeth Cestari


