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TIPO DA SENTENÇA: D

                      

 

 

O  Ministério  Público  Federal  denunciou  MARLENE  CATARINA  DE 

OLIVEIRA LOPES MELO,  brasileira,  nascida  aos  02.07.1949,  natural  de  Pará  de 

Minas/MG, filha de Maria Gabriela de Oliveira Lopes e Ramiro Lopes Tirone, portadora 

da identidade n. M-955.831-SSP/MG e do CPF n. 141.457.236-00, residente na Rua 

Alvarenga Peixoto, 876/1.101, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, por violação dos 

arts. 312 e 171, §3º, na forma dos art. 29 e 71, todos do Código Penal, bem como 

Alfredo Alves de Oliveira Melo; Miria Miranda de Freitas Oleto; Antonio Luiz 

Marques; Hudson Fernandes Amaral; Antonio Maestro Filho; Marcio Augusto 

Gonçalves;  João  Eduardo  de  Faria  Neto;  Gustavo  Moreira  Mamão;  Allan 

Claudios  Queiroz  Barbosa;  Fernando  Coutinho  Garcia;  Francisco  Vidal 

Barbosa;  José Edson Lara;  Lúcio  Flavio  Renault  de  Moraes;  Suzana Braga 

Rodrigues; Zélia Miranda Kilimnik; Clea Martha Quaresma dos Santos; Edna 

Lúcia Pereira de Souza; Aurea Helena Puga Ribeiro; Carlos Alberto Gonçalves; 

Luciano Zille Pereira; Maria Regina de Carvalho Teixeira de Oliveira; Marcus 

Vinicius Gonçalves da Cruz; Ivan Beck Ckagnazaroff; Reynaldo Maia Muniz; 

Ricardo Teixeira Veiga; João Carlos Neves de Paiva; e Wagner Saleme,  por 
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violação do art. 312, na forma dos arts. 29 e 71, todos do Código Penal. 

De acordo com a narrativa fática exposta na peça acusatória, no dia 

06.05.2005 foi instaurado inquérito policial para apurar irregularidades referentes à 

concessão de valores  percebidos a título  de “ajuda de custo”  e  “gratificação”  aos 

professores e servidores do Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade 

de Ciências Econômicas da UFMG, com recursos arrecadados através do Centro de 

Pós- Graduação e Pesquisa em Administração – CEPAED/UFMG, no qual se constatou 

também a pratica do delito previsto no art. 171, §3º, CP, praticado pela denunciada 

Marlene  Catarina  de  Oliveira  Lopes  Melo,  uma  vez  que,  submetida  ao  regime de 

prestação de serviço em regime de dedicação exclusiva na UFMG, teria ela participado 

da composição de instituição de ensino privada e atuado na administração desta. 

Narra a denúncia que, em 10.04.1997, foi realizada uma reunião da 

Câmara  Departamental  de  Ciências  Administrativas  da  Faculdade  de  Ciências 

Econômicas da UFMG, na qual os integrantes deliberaram por instituir uma “ajuda de 

custo” em favor dos professores que desempenhavam atividades de chefia, subchefia, 

coordenação e subcoordenação, inclusive de estágios e área específicas; que, no ano 

seguinte, em uma nova reunião da Câmara, realizada  em 25.03.1998, o benefício foi 

estendido aos servidores técnico-administrativos e que, a partir de 01.04.98, a ajuda 

de custo passou a ser denominada gratificação, deixando de ter caráter temporário e 

passando a ser permanente, admitindo-se inclusive o seu reajuste, que ocorreu de 

2001 a 2002, consoante atas de reunião. 

A denúncia  segue narrando que a  investigação originou-se  de  uma 

representação,  subscrita  por  André  Torres  Urban;  que  os  fatos  narrados  foram 

analisados em princípio por meio de um processo administrativo instaurado por uma 

Comissão Processante da UFMG, que concluiu pela sua regularidade; que a seguir o 
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fato foi encaminhado ao Ministério da Educação, que não conheceu da nulidade do 

feito;  que  posteriormente  foram submetidos  à  Controladoria  Geral  da  União,  que 

concluiu que o processo instaurado no âmbito da UFMG encontrava-se maculado por 

inobservância do devido processo legal e emitiu parecer reconhecendo a ilegalidade 

da gratificação.

A denúncia apresentou ainda uma planilha com o nome e os valores 

recebidos pelos beneficiários da gratificação na Faculdade de Ciências Econômicas da 

UFMG.  

Com relação à segunda imputação, a denúncia narra que, conquanto 

integrasse o Quadro  de Docentes  da UFMG,  com Regime de Dedicação Exclusiva, 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, em 17.11.1999, passou a integrar o quadro 

societário  do  Instituto  Novos  Horizontes  de  Ensino  Superior  de  Pesquisa  Ltda., 

conforme certidão oriunda do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, e, segundo 

informação  juntada  à  fl.  209  do  Apenso  I,  atuava  na  função  de  vice-diretora  da 

instituição, apesar de ter permanecido na UFMG até 24.11.2003, quando foi deferido o 

seu pedido de exoneração.  

A  denúncia  segue  narrando  que  o  fato  foi  submetido  ao  crivo  do 

Tribunal  de  Contas  da  União,  que  determinou  a  instauração  de  um  processo 

administrativo  no  âmbito  da  UFMG  para  ressarcimento  dos  valores  recebidos 

indevidamente pela ré Marlene Catarina, cuja conclusão ainda não havia sido juntada 

aos autos.

A denúncia arrolou oito testemunhas e veio acompanhada do Inquérito 

Policial n. 0668/2005 (fls. 02/612)

A denúncia foi rejeitada em 16.09.2010 (fls. 614/616).
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O  órgão  ministerial  interpôs  recurso  em  sentido  estrito,  que  foi 

arrazoado  e  contrarrazoado  e  parcialmente  provido  pelo  TRF-1ª  Região,  em 

10.11.2011, que reconheceu a atipicidade da conduta de peculato e determinou o 

prosseguimento do feito em face da acusada Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

pela  prática  da  conduta  de  estelionato,  prevista  no  art.  171,  §3º,  CP,  consoante 

acórdão de fl. 911. 

A defesa de Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo interpôs recursos 

especial  e  extraordinário  às  fls.  916  e  928,  que  restaram inadmitidos,  conforme 

decisões  de  fls.  951/956.  Das  decisões  a  defesa  interpôs  agravos,  que  foram 

improvidos (fls. 998, 1010 e 1021). 

Decisão de fl.  1027 determinou a redistribuição do feito à 35ª Vara 

Federal, em face da medida cautelar que teria sido distribuída àquele Juízo, tendo sido 

proferida  decisão  determinando  a  devolução  do  processo  à  9ª  Vara  Federal  (fls. 

1030/1032).

Suscitado o conflito negativo de competência às fls. 1034/1037, o TRF-

1ª Região decidiu pela competência deste Juízo. 

A  ré  Marlene  Catarina  foi  citada  às  fl.  1042  e  apresentou  defesa 

preliminar às fls. 1043/1050, com rol de três testemunhas, juntando documentos às 

fls. 1052/1276.

Em  face  do  tempo  decorrido  desde  o  oferecimento  da  denúncia, 

decisão  de  fl.  1277  determinou  a  intimação  do  MPF  para  se  manifestar  sobre  o 

interesse na oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, tendo o MPF manifestado 

interesse na oitiva de três das testemunhas anteriormente arroladas (fl. 1278).  

Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 03.05.2016, 
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foram  ouvidas  as  testemunhas  de  acusação,  por  videoconferência,  de  defesa  e 

interrogada a acusada, por meio audiovisual, juntadas as mídias às fls. 1323, 1346 e 

1347. 

Na audiência, em diligências complementares, o MPF nada requereu e 

a defesa requereu a juntada de documentos,  o que restou deferido, acostados os 

documentos às fls. 1325/1335.

O  MPF apresentou  alegações finais às fls.  1348/1351 e requereu a 

condenação da acusada nas sanções do art. 171, §3º, na forma do art. 71, do Código 

Penal, alegando que restou comprovada a materialidade e autoria do crime.

A  defesa apresentou  alegações finais às fls.  1354/1369. No mérito, 

requereu a  absolvição da acusada sustentando  atipicidade da conduta, por ausência 

de fraude,  uma vez que não havia,  na Lei  n.  8.112/90,  vedação para o  servidor 

público integrar sociedade e sim para o exercício da administração, o que não ocorreu 

posto que a instituição de ensino só foi credenciada em 23.02.2001, que a acusada foi 

exonerada  em  14.11.2003  da  UFMG  e  só  tomou  posse  como  Vice-Diretora  da 

instituição particular em 01.12.2003. 

Autos conclusos para sentença em 09.06.2016.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal  ajuizada pelo MPF em desfavor de   Marlene 

Catarina de Oliveira Lopes Melo, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 

171, §3º, CP, porquanto, apesar de submetida ao regime de prestação de serviço de 

dedicação exclusiva perante a UFMG, a ré passou a integrar o quadro societário da 

instituição privada de ensino Novos Horizontes e exercer cargo de diretoria.  

O  crime  de  estelionato  exige  a  presença  concomitante  de  três 
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características, a saber: o engano ou a burla, por meio de artifício, ardil ou qualquer 

outro  meio  fraudulento;  a  indução  ou  manutenção  da  vítima  em  erro;  o  duplo 

resultado, consubstanciado na vantagem ilícita para o autor ou terceiro e no prejuízo 

para a vítima.

Segundo a acusação, a fraude estaria consubstanciada no fato de a ré, 

enquanto professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais,  submetida ao regime de dedicação exclusiva,  ter  exercido cargo de 

direção  na  instituição  de  ensino  Novos  Horizontes,  mantendo  a  UFMG em erro  e 

obtendo vantagem indevida em prejuízo dos cofres públicos. 

Nos termos do Decreto n. 94.664/87, o regime de dedicação exclusiva 

dos Professores da carreira do Magistério Superior obriga a prestação de quarenta 

horas  semanais  de  trabalho  em dois  turnos  diários  completos  e  impedimento  do 

exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.

Da Relação de Docentes (fls.  209/210 do Apenso I),  expedida pela 

Seção de Pessoal da FACE em 20.11.2002, consta que a ré se submetia ao regime de 

dedicação exclusiva. 

De acordo com o contrato social de fls. 1052/1063, o Instituto Novos 

Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. foi constituído em 04.11.1999, sendo 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo detentora de 21 (vinte e uma) quotas, com 

participação de 5,25% do empreendimento.

Consoante Circular de fl. 1066, a instituição estava em funcionamento 

em 19.04.2001.

Ofício de fl. 129 do Apenso II, oriundo da Faculdade Novos Horizontes, 

informa que a  professora  Marlene  Catarina  foi  indicada para o  Cargo de Diretora 
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Acadêmica, acumulando o cargo de Vice-Diretora, em 01.12.2003.

Consta à fl. 1275 cópia de página do site da instituição de ensino, onde 

consta como Diretor o Professor Alfredo Alves de Oliveira Melo e como vice-diretora a 

ré, impressa em 2002.

Consta  ainda  que  ela  teria  recebido,  no  ano-calendário  de  2002, 

rendimentos da pessoa jurídica Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa (fl. 

138 do Apenso II). 

Ouvida perante a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, a ré 

declarou que em 18.01.2003 pediu licença na UFMG visando sua participação formal 

na Faculdade Novos Horizontes e, ante a negativa, pediu reconsideração, que também 

foi  negada,  pelo  que fez  o  pedido  de exoneração em 13.11.2003,  afirmando que 

“Durante esse período eu estava na Faculdade Novos Horizontes, no período da noite,  

que  é  horário  de  funcionamento  da  Faculdade,  e  eventualmente  eu  substituía  o  

Diretor da Faculdade, mas enquanto não saiu a minha exoneração da UFMG, eu não  

respondi  formalmente pela Diretoria da Faculdade Novos Horizontes”; (...)  “minha 

participação formal na Diretoria da Faculdade Novos Horizontes só se deu depois do  

meu  pedido  de  exoneração  da  UFMG.  Até  então,  exerci  assessoramento  sem 

formalização,  pois  à  época  estava  aguardando  decisão  do  pedido  de  licença  ao  

Departamento de Ciências Econômicas da FACE. Este assessoramento não resultou  

em  qualquer  pagamento”.  Acrescentou  que  “Não  existe,  ainda,  nenhum  ato  de 

Assembleia do Instituto Novos Horizontes que oficialize a Vice-Diretoria da mesma.  

Existe apenas um ato interno do Diretor, feito logo após meu pedido de exoneração,  

quando também meu nome foi incluído no corpo docente da Instituição” (fls. 108/109 

do Apenso II).  

Em juízo, a ré sustentou que era professora aposentada da UFMG e 
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que  prestou  novo  concurso  quando  da  implantação  dos  cursos  de  Mestrado  e 

Doutorado  na  Faculdade  de  Ciências  Econômicas  da  UFMG;  que  não  atuou 

formalmente na instituição de ensino Novos Horizontes enquanto exercia cargo de 

professora em regime de dedicação exclusiva na UFMG, mas eventualmente prestava 

assessoramento informal ao seu esposo, na época o presidente da instituição, e às 

vezes  comparecia  lá  à  noite;  que  até  então  a  estrutura  da  instituição  era  muito 

pequena; que tinha pleno conhecimento da impossibilidade do exercício simultâneo 

das  atividades,  por  ser  especialista  em administração;  que  quando  vislumbrou  a 

perspectiva de crescimento da Faculdade Novos Horizontes requereu uma licença para 

interesse particular, que foi negada; que requereu a reconsideração da decisão, que 

foi  igualmente  negada;  que  diante  da  negativa  pediu  exoneração;  que  o  valor 

recebido  da  instituição  privada  no  ano-calendário  de  2002  foi  decorrente  da 

distribuição  de  lucros  a  todos  os  cotistas,  o  que  de  fato  não  ocorreu,  sendo 

meramente contábil (mídia à fl. 1323). 

A testemunha de acusação Alden Mangueira declarou que atuou na 

supervisão da elaboração do voto simplificado do Ministro Guilherme Palmeira, mas 

declarou que não analisou documentos (mídia à fl. 1346).

A testemunha André Torres Urdan declarou que a ré exerceu atividades 

administrativas na Faculdade Novos Horizontes antes de seu desligamento da UFMG, o 

que pode ser comprovado pelas atas de gestão fornecidas pelo Cartório de Registro 

das Pessoas Jurídicas, que apresentou à UFMG e ao Tribunal de Contas da União; que 

a  comissão  de  investigação  no  âmbito  da  UFMG  foi  formada  por  pessoas  sem 

conhecimento técnico, a saber um violoncelista, um bioquímco, um farmacêutico e um 

biólogo; que o processo restou arquivado, apesar de um longo embate da UFMG com 

a Controladoria Geral da União; que o Ministro Relator do processo no TCU determinou 
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o ressarcimento do percentual de cinquenta e cinco por cento do valor recebido pela 

ré no período, relativo à dedicação exclusiva; que a ré inicialmente atuou como Vice-

Diretora  Acadêmica  e  depois  como  Diretora  Acadêmica  da  Faculdade  Novos 

Horizontes;  que  ela  era,  sem  dúvida,  a  mais  qualificada  de  todos  os  sócios  da 

faculdade (mídia à fl. 1347).

As testemunhas de defesa, cotistas e professores da Faculdade Novos 

Horizontes (Gustavo Rodrigues Cunha, Maurício Antonio de Castro e Talita Ribeiro), 

foram unânimes em afirmar que a ré só passou a atuar na instituição após a sua 

exoneração dos quadros da UFMG (mídia à fl. 1323).   

De acordo com a prova documental  e testemunhal,  bem como dos 

depoimentos da ré, resta claro que ela atuou na administração da Faculdade Novos 

Horizontes quando ainda era professora da UFMG, submetida ao regime de dedicação 

exclusiva.  

As atas da 2ª Reunião dos Colegiados dos Cursos de Administração e 

Ciências  Contábeis,  datadas  de  19  e  20  de  dezembro  de  2002,  na  qual  foram 

discutidos  diversos  temas de gestão e acadêmicas,  registram a presença da ré  e 

foram assinadas pelo Diretor da instituição de ensino, Alfredo Alves de Oliveira Melo, 

esposo da ré à época dos fatos (fls. 1085/1089).

A cópia da página inicial do site da instituição à fl. 1275, com data de 

impressão em 18.11.2002, registra a foto da ré e a legenda de Vice-Diretora, não 

merecendo acolhida, a meu ver, a tese de autodefesa no sentido de que seria apenas 

uma ação de efeito mercadológico, porquanto em consonância com outras provas. 

O depoimento da testemunha André Urdan é bastante esclarecedor e 

remete às atas de gestão e à conclusão do Tribunal de Contas da União, que tem 

respaldo técnico.  
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O Tribunal de Contas da União concluiu que Marlene Catarina exerceu 

o cargo de Vice-Diretora da instituição de ensino Novos Horizontes, desde data não 

especificada, passando a acumulá-lo com o cargo de Diretora Acadêmica a partir de 

01.12.2003, e determinou a instauração de processo administrativo para cobrança dos 

valores recebidos indevidamente (Relatório de Inspeção de fls. 422/462, itens XV e 

XIX, subitem 189 e Acórdão de fls. 507/511).

A  Controladoria  Geral  da  União  concluiu  pela  irregularidade  do 

Processo Administrativo instaurado em desfavor da ré (fl. 597).

Por outro lado, ofício oriundo da Controladoria Geral da União noticia 

que, não obstante a conclusão do Tribunal de Contas no sentido de anulação do PAD 

relativo a Marlene Catarina, a UFMG não acatou as determinações, com fundamento 

nos  pareceres  do  MEC  e  da  Procuradoria  Jurídica  da  própria  instituição  (fls. 

537/556).       

Em  face  do  todo  o  exposto,  entendo  que  foram  devidamente 

comprovadas a materialidade e a autoria do delito. 

O dolo se comprovou de todo o apurado. A ré tinha larga experiência 

acadêmica e em Administração, conforme ela mesma declarou, titulada como Doutora 

em Ciências  das  Organizações.  Tinha pleno conhecimento da incompatibilidade do 

exercício concomitante das funções, tanto que, após a negativa do requerimento para 

gozo de licença para tratar de interesse particular, requereu a exoneração da UFMG. 

Logo, vê-se que ela tinha plena condição de conhecer a legislação pertinente e com a 

sua atitude, no mínimo, assumiu o risco do resultado. 

Logo, sendo a conduta atribuída à ré típica, antijurídica e culpável e 

não concorrendo quaisquer  causas  excludentes  da  ilicitude  ou da  culpabilidade,  o 

veredicto condenatório se impõe.
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Anoto que o Ministério Público Federal invocou, em alegações finais, a 

regra disposta no art. 71 do Código Penal, visando ao reconhecimento do instituto da 

continuidade delitiva. 

Na espécie, contudo, entendo ser inadequada a pretensão ministerial, 

posto que a ofensa ao patrimônio público não decorreu de uma pluralidade de ações 

típicas, não obstante tenha ocorrido o recebimento das parcelas indevidas do salário 

no período de 12.2002 (data da participação nas reuniões de gestão) a 12.2003 (data 

do  último  pagamento,  em  face  da  exoneração  retroativa  a  14.11.2003).  A 

consumação do crime único de estelionato, que se prolongou no tempo, ocorreu na 

data do último pagamento. O pagamento em parcelas mensais sucessivas não implica 

a  definição  da  continuidade  delitiva  (crime  de  concurso,  cuja  unidade  delituosa 

decorre da lei). 

Nesse  sentido,  a  jurisprudência,  consoante  o  julgado  a  seguir 

colacionado, a título exemplificativo: 

Direito Processual Penal. Art. 171, § 3º, do CP. Prescrição. Inocorrência. Crime 
permanente.  Nova  orientação  jurisprudencial.  Dosimetria  da  pena. 
Adequação. Continuidade delitiva. Afastamento. Multa. Prestação pecuniária. 
Critérios.  Parcelamento.  Possibilidade.  Entidade beneficiada.  AJG. Juízo  das 
Execuções Criminais. 

1. O estelionato praticado para a obtenção de benefício previdenciário de trato 
sucessivo,  segundo assentado pelo  Pretório  Excelso,  tem natureza binária, 
constituindo  crime  permanente  em  relação  ao  beneficiário  que  recebe 
mensalmente a prestação previdenciária irregular.

2. Dessa forma, afasta-se a continuidade delitiva e o termo inicial do prazo 
prescricional se dá com a cessação do recebimento do benefício, nos termos 
do art. 111, inciso III do Código Penal (...). 

(TRF-4 -  ACR: 7115 RS 5001009-06.2010.404.7115, Relator:  JOSÉ PAULO 
BALTAZAR JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2011, SÉTIMA TURMA, Data 
de Publicação: D.E. 25/11/2011). (grifos meus)
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Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

para  condenar Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo pela prática do crime 

tipificado no artigo 171 do Código Penal.  

Passo à dosimetria das penas, nos termos do art. 68, CP. 

A acusada agiu com grau de culpabilidade elevado, considerando-se 

tratar  de  profissional  experiente  e  muito  qualificada,  especialmente  nas  áreas 

acadêmicas e de administração. Não há registro de antecedentes criminais em seu 

desfavor.  Inexistem  informações  sobre  sua  personalidade.  As  testemunhas 

abonaram a sua  conduta social  e profissional. A  motivação do crime não lhe é 

desfavorável. As circunstâncias do delito em nada lhe oneram. As consequências 

produzidas pela infração penal foram graves, em face do valor recebido indevidamente 

e do período de mais de um ano, o que justifica uma valoração desfavorável. Não há 

que se falar em comportamento da vítima no presente caso.

Assim,  presente  duas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  fixo  a 

pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e 

sete) dias-multa.

Sem atenuantes, agravantes ou causas de diminuição de pena. 

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no §3º do 

art. 171, CP, pelo que aumento a pena acima fixada em 1/3 (um terço), resultando 

em uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 129 

(cento e vinte e nove) dias-multa.

Em face da condição financeira da ré, professora aposentada e sócia de 

faculdade privada, fixo o  valor do  dia-multa em  1/2 (metade) do maior salário 
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mínimo vigente no país à época dos fatos, a ser devidamente corrigido quando da 

execução. 

Conforme o  art.  33,  §1°,  “c”,  §2°,  “c”,  e  §3º,  do  Código  Penal,  o 

regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Considerando o quantum da pena aplicada e nos termos dos arts. 43 e 

seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito, consistentes em  1. prestação pecuniária no valor de  20 

(vinte) salários mínimos, a ser destinada pelo Juízo da Execução, nos termos do 

art.  45, §1º, CP;  2. prestação de serviços à comunidade  a ser executada em 

entidade designada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 46 do Código Penal. 

Por aplicação do art. 55 do mesmo Código, a prestação de serviços será cumprida 

pelo mesmo período em que seria cumprida a pena privativa de liberdade, com a 

ressalva do que dispõe o §4º do art. 46, CP.

Tendo em vista a substituição efetuada, deixo de analisar o cabimento 

do sursis.

Incabível adotar-se a providência determinada pelo art. 387, IV, CPP, 

tendo  em vista  que  os  crimes  foram praticados  em data  anterior  à  inserção  do 

dispositivo no Código de Processo Penal. 

Reconheço à  condenada  o  direito de  recorrer desta  sentença  em 

liberdade, posto que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Custas, pela condenada.

Após o trânsito em julgado final:

- lance-se o nome da condenada no rol dos culpados;
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- oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

- oficie-se à UFMG, Tribunal de Contas da União e Controladoria 

Geral da União com cópia desta sentença para ciência;

- proceda-se às demais anotações devidas.  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2018. 

                       

-assinado digitalmente-
RAQUEL VASCONCELOS ALVES DE LIMA

Juíza Federal Substituta da 9ª Vara
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