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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

 

DESPACHOS DE 8 DE FEVEREIRO DE 2020 

Processo nº: 23123.003366/2020-00. 

Interessado: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

Assunto: Denúncia. Juízo de Admissibilidade Negativo. 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro na 

Nota Técnica de Juízo de Admissibilidade nº 16/ESAJ/CORREGEDORIA/GM/GM, de 14 de 

janeiro de 2021, e do Despacho nº 6/2021/JUÍZO/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, de 14 de 

janeiro de 2021, da Corregedoria, bem como no Despacho nº 468/2021/CGA/GAB/SE/SE-

MEC, de 1º/02/2021, da Secretaria-Executiva, ambas unidades deste Ministério, cujos 

fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

acolho as recomendações e determino o arquivamento do presente processo, com 

fundamento no parágrafo único do art. 144 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

Processo nº: 23000.010310/2012-80. 

Interessado: Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social. 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - Cebas. 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro no 

Parecer nº 00536/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 1º de setembro de 2020, da 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, cujos fundamentos adoto, nos termos 

do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, conheço do recurso interposto 

pela entidade e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão constante da Portaria 

nº 144, item 3 do Anexo, de 5 de março de 2018, da Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior - SERES, publicada no Diário Oficial da União de 6 de março de 

2018, que indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidades Beneficentes de 

Assistência Social - Cebas. 

 

Processo nº: 23123.005049/2020-10. 

Interessado: Ministério do Desenvolvimento Regional - Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. 

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar. Relatório Final da Comissão. Irregularidades 

em Processo Licitatório no extinto Ministério das Cidades. 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro no 

Parecer nº 01057/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 18 de outubro de 2020, da Consultoria 

Jurídica, bem como no Despacho nº 102/2021/CGA/GAB/SE/SE-MEC, de 8 de janeiro de 

2021, da Secretaria-Executiva, ambas deste Ministério da Educação, cujos fundamentos 

adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, acolho 

parcialmente o entendimento exposto pela Comissão de Inquérito no Relatório Final, nos 

termos do parágrafo único do art. 168 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 

levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e o art. 128 da 
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mesma Lei, acato as recomendações e declaro MAGDA OLIVEIRA DE MYRON CARDOSO 

culpada por violação dos incisos I e III do art. 116 da Lei nº 8.112, de 1990, e determino o 

registro dos fatos nos seus assentamentos funcionais. 

 

Processo nº: 23123.000386/2019-87. 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Assunto: Denúncia. Juízo de Admissibilidade Negativo. 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro na 

Nota Técnica de Juízo de Admissibilidade nº 96/JUÍZO/CORREGEDORIA/GM/GM, de 14 de 

dezembro de 2020, e no Despacho nº 310/2020/JUÍZO/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, de 

14 de dezembro de 2020, ambos da Corregedoria, bem como no Despacho nº 

3504/2020/CGA/GAB/SE/SE-MEC, de 8 de janeiro de 2021, da Secretaria-Executiva deste 

Ministério, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, acolho as recomendações e determino o arquivamento do presente 

processo, com fundamento no parágrafo único do art. 144 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. 

 

Processo nº: 23123.000078/2021-76 

Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

Assunto: Juízo de Admissibilidade Negativo. 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro na 

Nota Técnica de Juízo de Admissibilidade nº 1/CORREGEDORIA/GM/GM, de 12 de janeiro 

de 2021, e no Despacho nº 51/2021/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, de 12 de janeiro de 

2021, da Corregedoria, bem como no Despacho nº 480/2021/CGA/GAB/SE/SE-MEC, 2 de 

fevereiro de 2021, da Secretaria-Executiva, ambas deste Ministério, cujos fundamentos 

adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, acolho a 

recomendação e determino o arquivamento do presente processo, com fundamento no 

parágrafo único do artigo 144 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

Processo nº: 23123.005496/2020-79. 

Interessado: Universidade Federal de Lavras - UFLA. 

Assunto: Denúncia. Juízo de Admissibilidade Negativo. 

DECISÃO: Tendo em vista o disposto nos autos do processo em referência, e com fulcro na 

Nota Técnica de Juízo de Admissibilidade nº 34/ESAJ/CORREGEDORIA/GM/GM, de 15 de 

janeiro de 2021, e no Despacho nº 7/2021/JUÍZO/CORREGEDORIA/GM/GM-MEC, de 19 de 

janeiro de 2021, da Corregedoria, e no Despacho nº 506/2021/CGA/GAB/SE/SE-MEC, de 

02 de fevereiro de 2021, da Secretaria-Executiva, ambas unidades deste Ministério, cujos 

fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

acolho as recomendações e determino o arquivamento do presente processo, com 

fundamento no parágrafo único do art. 144 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

 

MILTON RIBEIRO  

(Publicação no DOU n.º 28 de 10.02.2021, Seção 1, página 35) 


