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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Processo nº: 23000.003561/2015-51 

Interessado: FADERGS - FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE 

DO SUL S.A. - CÓDIGO E_MEC: 1913 

Assunto: Cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Ação Judicial nº 

5070638-39.2015.4.04.7100 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, com fulcro na Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 1999, e com fundamento no art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 

1995, na Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005, na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, e no Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, e em vista da decisão judicial 

proferida pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, da 3ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação nº 5070638-

39.2015.4.04.7100/RS, que determinou à União que aceite como válida a certidão 

negativa de débitos fiscais apresentada pela FADERGS, bem como que a mantenha 

vinculada ao Programa Universidade para Todos - Prouni, para todos os efeitos, 

considerando sua vinculação originária, caso preenchidos os demais requisitos legais, 

decido: 

 

I - reformar a Decisão de 6 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 7 

de junho de 2017, que negou provimento ao recurso interposto pela FADERG, nos 

autos do Processo Administrativo nº 23000.003561/2015-51; 

 

II - revogar, em face da reforma da decisão mencionada, os efeitos da Decisão 

SESu/MEC nº 1/2015, de 22 de maio de 2015, da Secretaria de Educação Superior - 

SESu, publicada no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2015 e retificada em 27 

de maio de 2015, que determinou a desvinculação da instituição em referência; e 

 

III - declarar, para todos os efeitos legais, que a FADERGS nunca esteve desvinculada 

do Prouni, em razão de irregularidade formal. 
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Processo nº: 23000.019201/2012-28 

Interessado: AÇÃO COMUNITÁRIA TODOS IRMÃOS 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

00001/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 9 de fevereiro de 2018, 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 312, de 28 de abril de 2015, da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no Diário Oficial 

da União de 29 de abril de 2015, que indeferiu o pedido de concessão de CEBAS. 

 

Processo nº: 23123.003895/2010-23 

Interessado: FUNDAÇÃO EMBARÉ 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01948/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 9 de fevereiro de 2018, 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 183, de 12 de maio de 2016, Item 15 do Anexo, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 16 de maio de 2016, que indeferiu o pedido de concessão 

de CEBAS. 

 

Processo nº: 23000.018890/2013-34 

Interessado: Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar para apurar irregularidades na UFMA. 

Irregularidades praticadas por servidores no Projeto de Extensão "Memórias de um 

Palácio: Palácio Cristo Rei - Um Passeio Pela História". 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

00133/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica deste Ministério, 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 no relatório da comissão de 

inquérito e, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e 

o art. 128 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determino: 

 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria31228042015.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria18312052016.pdf
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I - declarar culpado FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES RAMOS, por transgressão 

aos incisos IX e XVII do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990, e por cometimento do ilícito 

constante do caput do art. 9º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; 

 

II - declarar culpada MARIA GORETTI FERREIRA LEITE, por violação do inciso IX do 

art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990, e por cometimento do ilícito constante do caput do 

art. 9º da Lei nº 8.429, de 1992; 

 

III - declarar culpado JOSE AMÉRICO DA COSTA BARROQUEIRO, por transgressão 

ao inciso III do art. 116 da Lei nº 8.112, de 1990; 

 

IV - aplicar a penalidade de CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA ao servidor 

FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES RAMOS, em observância aos incisos IV 

(improbidade administrativa), VIII (aplicação irregular de dinheiros públicos) e XIII do 

art. 132, com restrição de retorno ao serviço público federal, nos moldes do parágrafo 

único do art. 137, ambos da Lei nº 8.112, de 1990; 

 

V - aplicar a penalidade de demissão à servidora MARIA GORETTI FERREIRA LEITE, 

em observância aos incisos IV (improbidade administrativa), VIII (aplicação irregular de 

dinheiros públicos) e XIII do art. 132, com restrição de retorno ao serviço público 

federal, nos moldes do parágrafo único do art. 137, ambos da Lei nº 8.112, de 1990; 

 

VI - declarar prescrita (prescrição retroativa) a pretensão punitiva da Administração 

com relação a JOSE AMÉRICO DA COSTA BARROQUEIRO, nos termos do inciso II 

do art. 142 da Lei nº 8.112, de 1990, e da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, razão pela qual não será aplicada a penalidade de suspensão ao servidor, 

nem será registrado tal fato em seus assentos funcionais, em obediência ao Parecer 

Vinculante da Advocacia-Geral da União - AGU (GMF nº 03); 

 

VII - o encaminhamento de cópia dos autos para a: 

 

a) Procuradoria da República em São Luís do Maranhão; 

 

b) Controladoria-Geral da União, atual Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União, recomendando que realize auditorias na Fundação Sousândrade e na 

UFMA; 
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c) Reitoria da UFMA, sugerindo que determine a apuração e cobrança dos valores 

desviados pelos servidores infratores; e 

 

d) defesa técnica dos réus. 

 

Processo nº: 71000.094830/2011-07 

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01971/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 9 de fevereiro de 2018, 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 380, de 17 de agosto de 2016, Item 20 do Anexo I, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 18 de agosto de 2016, que indeferiu o pedido de renovação 

de CEBAS. 

 

Processo nº: 23123.002101/2011-95 

Interessada: Associação Educacional Inovação - São Paulo 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01851/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 2 de fevereiro de 2018, 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 332, de 22 de julho de 2016, Item 19 do Anexo, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 25 de julho de 2016, que indeferiu o pedido de concessão 

de CEBAS. 

 

Processo nº: 23123.001224/2011-17 

Interessado: ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DOS SAGRADOS CORAÇÕES 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01875/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 7 de fevereiro de 2018, 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 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria38017082016.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria33222072016.pdf


 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 5 de 8  

decisão constante da Portaria nº 351, de 2 de agosto de 2016, item 20 do Anexo, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 3 de agosto de 2016, que indeferiu o pedido de renovação 

de CEBAS.  

 

Processo nº: 23123.003116/2010-90 

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MADRE CAMILA 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01874/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 6 de fevereiro de 2018, 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 857, de 29 de outubro de 2015, da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior SERES, publicada no Diário Oficial da 

União de 6 de novembro de 2015, que indeferiu o pedido de renovação de CEBAS. 

 

Processo nº: 71010.003733/2010-13 

Interessado: SOCIEDADE ESPÍRITA TEREZINHA DE JESUS 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

00003/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 9 de fevereiro de 2018, cujos fundamentos 

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

conheço do recurso interposto pela entidade, mantendo na íntegra a decisão 

constante da Portaria nº 53, de 7 de março de 2016, Item 8 do Anexo, da Secretaria 

de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no Diário 

Oficial da União de 8 de março de 2016, que indeferiu o pedido de renovação de 

CEBAS. 

 

Processo nº: 23123.003840/2010-13 

Interessado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LANA 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01882/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 7 de fevereiro de 2018, 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 53, de 7 de março de 2016, item 12 do Anexo, da 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria35102082016.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria85729102015.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria5307032016.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria5307032016.pdf
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Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 8 de março de 2016, que indeferiu o pedido de renovação 

de CEBAS. 

 

Processo no: 71000.061750/2010-86 

Interessada: Creche Berçário João XXIII 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

00015/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 9 de fevereiro de 2018, 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 183, de 12 de maio de 2016, Item 13 do Anexo, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 16 de maio de 2016, que indeferiu o pedido de renovação de 

CEBAS. 

 

Processo nº: 71000.034072/2011-60 

Interessado: AÇAO SOCIAL E EDUCACIONAL CRECHE WALTER FIGUEIREDO 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

00024/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 14 de fevereiro de 2018, 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 418, de 30 de agosto de 2016, Item 8 do 

Anexo, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, 

publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2016, que indeferiu o pedido 

de renovação de CEBAS. 

 

Processo nº: 23123.001521/2011-54 

Interessado: CRECHE DOM BOSCO 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

00023/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 14 de fevereiro de 2018, 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 380, de 17 de agosto de 2016, Item 17 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria18312052016.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria41830082016.pdf
http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria38017082016.pdf
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do Anexo I, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, 

publicada no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 2016, que indeferiu o pedido 

de renovação de CEBAS. 

 

Processo nº: 71000.064343/2010-21 

Interessado: NÚCLEO BATUÍRA SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FA M Í L I A 

Assunto: Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS 

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com fulcro no Parecer nº 

01889/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 8 de fevereiro de 2018, 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 53, de 7 de março de 2016, Item 3 do Anexo, da 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, publicada no 

Diário Oficial da União de 8 de março de 2016, que indeferiu o pedido de renovação 

de CEBAS. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 587/2017, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que, com fulcro no art. 6º, 

inciso VIII, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, conheceu do recurso interposto 

pela Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC para, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior – SERES expressa no Despacho nº 11, de 24 de fevereiro de 

2016, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 25 de fevereiro de 2016, que 

determinou a redução de vagas de 120 (cento e vinte) para 94 (noventa e quatro) 

vagas anuais totais do curso de Medicina, bacharelado, da UNIPAC, que possui sede 

na Avenida Juiz de Fora, nº 1.100, bairro Granja Bethânia, município de Juiz de Fora, 

no estado de Minas Gerais, mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos 

FUPAC, com sede no munícipio de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, 

conforme consta do Processo nº 23000.017028/201142. 

 

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de 

Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer CNE/CES nº 583/2017, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que, em resposta à consulta 

formulada, votou favoravelmente à convalidação dos estudos realizados pelos alunos 

http://www.santosjunior.com.br/Legislacao/portaria5307032016.pdf
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Jhonny Antonio Vasquez Ochoa, RNE V594666-X e CPF 233.603.028-42, no curso de 

Sistemas da Informação, bacharelado; e Natali Festa, RG 47.902.772-9 e CPF 

392.744.528-29, no curso de Direito, bacharelado, ministrados pela Faculdades 

Integradas Rio Branco, sediada no município de São Paulo, no estado de São Paulo, 

mantida pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, sediada no mesmo município e 

estado, conferindo validade aos respectivos diplomas de bacharel em Sistemas de 

Informação e em Direito, conforme consta do Processo nº 23001.000244/2017-34. 

 

 

 

 

 

 

MENDONÇA FILHO 

 (Publicação no DOU n.º 35, de 21.02.2018, Seção 1, páginas 19 e 20). 


