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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

GABINETE DO MINISTRO 

 

DESPACHO DO MINISTRO 

 

DESPACHOS DE 23 DE JANEIRO DE 2018 

 

Processo nº: 00432.002207/2016-12 (Ref. 0035707-96.2016.4.01.3300) 

Interessadas: União, por intermédio do Ministério da Educação, e empresa Torre 

Empreendimentos Rural e Construção Ltda. 

Assunto: Autorização para celebração de acordo extrajudicial para pagamento do 

débito de que trata a Execução de Título Extrajudicial no 35707-96.2016.401.3300, em 

trâmite na 19a Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, em sessenta parcelas 

mensais, resultante do Acórdão no 395/2012 - TCU - 2a Câmara, proferido pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU, no Processo TC no 019.283/2007-6. 

DECISÃO: Vistos os autos do Processo em referência, em consonância com a 

competência prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, bem 

como no art. 7º, § 1º, do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, e nos termos 

das manifestações jurídicas exaradas pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Educação, pela Procuradoria-Geral da União e pela Procuradoria da União no Estado 

da Bahia, cujas razões fáticas e jurídicas passam a integrar a presente decisão, 

autorizo a celebração do indigitado acordo. 

 

Processo nº: 23123.001042/2017-23 

Interessado: Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT 

Assunto: Denúncia acerca de possíveis irregularidades perpetradas no âmbito da 

UFMT 

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

01926/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Educação - CONJUR-MEC, cujos fundamentos e recomendações adoto, nos termos 

do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determino o arquivamento 

da presente denúncia, por ausência de indícios da prática de infração funcional por 

parte do dirigente máximo da UFMT, encaminhando, na sequência, os autos àquela 

Instituição, para que, em relação aos demais servidores, exerça o juízo de 

admissibilidade disciplinar que lhe compete. 
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Processo nº: 23123.002951/2014-36 

Interessado: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar 

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

01888/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 13 de dezembro de 2017, da Consultoria 

Jurídica junto ao Ministério da Educação, cujos fundamentos e recomendações adoto, 

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

instauração de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar a fim de apurar as 

supostas irregularidades no âmbito da UFRJ, relativas a atos praticados na área de 

recursos humanos da Instituição, especialmente referentes à folha de pagamento de 

servidores aposentados e ativos, constatadas no Relatório de Auditoria Operacional nº 

2/2010, da Auditoria de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como outras 

irregularidades que porventura surjam no curso de seu trabalho e guardem conexão 

com os objetos descritos no parecer acima mencionado. 

 

Processo nº: 23000.020269/2017-64 

Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM 

RONDÔNIA 

Assunto: Denúncia apócrifa de supostas irregularidades praticadas no âmbito do IFRO 

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

01939/2017/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Educação - CONJUR-MEC, cujos fundamentos e recomendações adoto, nos termos 

do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determino o arquivamento 

da presente denúncia, com fundamento no parágrafo único do art. 144 da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990. 

 

 

 

 

 

MENDONÇA FILHO 

 (Publicação no DOU n.º 17, de 24.01.2018, Seção 1, página 8). 


