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ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimi-
dade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: ingresso
de clandestino a bordo do N/M "BULK JUPITER" quando atracado
no porto em Lomé, Togo, encontrado pela tripulação do navio durante
a singradura para o porto de Paranaguá, PR, expondo a riscos a
incolumidade e segurança das vidas e fazendas de bordo, sem registro
de danos pessoais, materiais e nem ambientais; b) quanto à causa
determinante: falha de segurança, vigilância e inspeção do navio
quanto ao ingresso de pessoas estranhas a bordo; e c) decisão: julgar
o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea "e", da Lei nº
2.180/54, como decorrente de negligência do Representado, respon-
sabilizando Reynaldo Santiago Cataulim, condenando-o à pena de
multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 121, inciso
VII e §5º, todos da mesma lei. Custas na forma da lei. Publique-se.
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 12 de dezembro
de 2011.

Proc. no 24.544/2009
Relator : Juiz Sergio Bezerra de Matos
EMENTA : N/M "GRANDE BRASILE". Fato da Nave-

gação. Ingresso de clandestino em navio mercante estrangeiro em
porto estrangeiro e desembarcado em porto brasileiro, sem registro de
danos pessoais e nem ambientais. Porto de Conakry, Guiné. Con-
denação.

Autora : A Procuradoria.
Representado: Mathias Klasson (Comandante) (Adva. Dra.

Suzana de Queiroz Alves - DPU/RJ).
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimi-

dade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: ingresso
de clandestino a bordo do N/M "GRANDE BRASILE" quando atra-
cado no porto de Conacry, Guiné, encontrado pela tripulação durante
a singradura para o porto do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ,
expondo a risco a incolumidade e segurança das vidas e fazendas de
bordo, sem registro de danos pessoais e nem ambientais; b) quanto à
causa determinante: falha de segurança, vigilância e inspeção do
navio quanto ao ingresso e permanência de pessoas estranhas a bordo;
e c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea
"e", da Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência do Re-
presentado, responsabilizando Mathias Klasson, condenando-o à pena
de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 121, VII
e § 5º e art. 127, § 2º, todos da mesma lei. Custas na forma da lei.
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 20 de
dezembro de 2011.

Proc. no 2 5 . 9 6 4 / 2 0 11
Relator : Juiz Sergio Bezerra de Matos
EMENTA : N/M "NAVAJO PRINCESS". Fato da Nave-

gação. Queda no porão e morte de tripulante estrangeiro a bordo de
navio estrangeiro em águas interiores, sem registro de danos materiais
e nem ambientais. Baía da ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de
Janeiro. Arquivamento.

Com pedido de arquivamento.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimi-

dade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: queda no
porão e morte do tripulante Noly Divera Bandolon, embarcado no
N/M "NAVAJO PRINCESS" que estava fundeado nas proximidades
da enseada do Bananal, baía da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, sem
registro de danos materiais e nem ambientais; b) quanto à causa
determinante: falta de atenção da vítima fatal; e c) decisão: julgar o
fato da navegação capitulado no art. 15, alínea "e", da Lei nº
2.180/54, como decorrente de provável imprudência da vítima, cuja
punibilidade está extinta por óbito, mandando arquivar os Autos,
conforme a promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-
se. Rio de Janeiro, RJ, em 29 de novembro de 2011.

Proc. no 23.985/2009 - Agravo nº 88/2012.
Relator : Juiz Fernando Alves Ladeiras
EMENTA : N/M "NAMIBIA". Recurso de Agravo. Agra-

vante: Viktor Prokhorov, Comandante, ucraniano, patrocinado pela
Defensoria Pública da União. Agravada: Procuradoria Especial da
Marinha. Decisão agravada de fl. 164, dos Autos do Processo nº
23.985/2009. Recurso intempestivo. Excepcionalmente, receber para
lhe negar provimento, acolhendo as contrarrazões de mérito da Agra-
vada. Manter, na íntegra, a decisão atracada, julgando válida a citação
por Edital, no presente caso, por ter cumprido o previsto no RIPTM
e na Lei nº 2.180/54.

Agravante: Viktor Prokhorov (Comandante) (Adva. Dra. Pa-
trícia Soares H. Py - DPU/RJ).

Agravada: Procuradoria Especial da Marinha.
Decisão agravada: Despacho de 08NOV2011 do Juiz-Relator

do Processo nº 23.985/2009.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimi-

dade: a) quanto à natureza e extensão do fato da navegação: XXX; b)
quanto à causa determinante: XXX; c) decisão: excepcionalmente,
afastar a preliminar de intempestividade, por se tratar de matéria de
ordem pública, e conhecer do recurso de Agravo, acolhendo, na
íntegra, as contrarrazões, de mérito, apresentadas pela Agravada, Pro-
curadoria Especial da Marinha, mantendo, a decisão de fl. 164, de 8
de novembro de 2011, nos Autos do Processo nº 23.985/2009, jul-
gando válida a citação por Edital, no presente caso, por ter cumprido
o previsto no RIPTM e na Lei nº 2.180/54. Publique-se. Comunique-
se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 24 de abril de 2012.

Tribunal Marítimo, em 17 de maio de 2012

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 619, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 374/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-
MEC no 200913437, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional, com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica credenciada a Faculdade de Tecnologia SENAI
Curitiba, a ser instalada na Avenida Comendador Franco, nº 1.341,
Bairro Jardim Botânico, no Município de Curitiba, no Estado do
Paraná, mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) Departamento Regional do Paraná, sediado na Avenida Can-
dido Abreu, nº 200, Bairro Centro Cívico, no mesmo Município e
Estado, observados tanto o prazo máximo de 3 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773, de
09 de maio de 2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo
avaliativo seguinte.

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput venha
a ocorrer interstício superior a 3 (três) anos, a instituição deverá
solicitar seu recredenciamento, observadas as disposições processuais
pertinentes, tendo em vista o prazo máximo do primeiro creden-
ciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

PORTARIA No 620, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 9
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 527/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-
MEC no 200913825, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica credenciada a Faculdade de Tecnologia do Ipê, a
ser instalada na Av. Presidente Artur Bernardes, no 398, Bairro Duque
de Caxias, no Município de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso,
mantida pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Ltda. - ME, com sede no
mesmo Município, observado o prazo máximo de 3 (três) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo se-
guinte.

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput trans-
corra prazo superior a 3 (três) anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento es-
tabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

PORTARIA No- 621, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 475/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo e-
MEC no 200812047, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica recredenciada a Faculdade Dom Luis de Orleans
e Bragança - FARRP, com sede na Rodovia BR 110, km 7, Bairro
Pombalzinho, no Município de Ribeira do Pombal, no Estado da
Bahia, mantida pela Sociedade de Educação Superior do Semi-Árido
Ltda. - SESSA, com sede no mesmo endereço, pelo prazo máximo de
5 (cinco) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo se-
guinte.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

PORTARIA No- 622, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 484/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo e-
MEC no 200812338, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica recredenciada a Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo - PUC-SP, com sede na Rua Monte Alegre, no 984,
Bairro Perdizes, no Município São Paulo, no Estado São Paulo, man-
tida pela Fundação São Paulo, com sede na Rua João Ramalho, no

182, no mesmo Município e Estado, pelo prazo máximo de 10 (dez)
anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo se-
guinte.

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput trans-
corra prazo superior a dez anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento es-
tabelecido no art. 13, § 4º, do Decreto 5.773, de 2006.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

PORTARIA No- 623, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 489/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo e-
MEC no 20076963, e diante da conformidade do Regimento da Ins-
tituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional
com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica recredenciado o Centro Universitário Ampa-
rense, com sede à Rodovia SP 95, Km 46,5, bairro Martírio, no
Município de Amparo, no Estado de São Paulo, mantido pela União
das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda., localizada no
mesmo Município, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo se-
guinte.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

PORTARIA No- 624, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 491/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo e-
MEC no 200712897, e diante da conformidade do Regimento da
Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institu-
cional com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica recredenciada a Universidade Católica de Bra-
sília - UCB, com sede na Rodovia EPCT, QS 7, Lote 1, na Região
Administrativa XX - Águas Claras, no Distrito Federal, mantida pela
União Brasiliense de Educação e Cultura, com sede na Avenida Dom
Bosco, no 2.139, bairro Centro, no Município de Silvânia, Estado de
Goiás, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo se-
guinte.

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o
calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput trans-
corra prazo superior a dez anos, a instituição deverá solicitar seu
recredenciamento, observadas as disposições processuais pertinentes,
tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento es-
tabelecido no art. 13, § 4º, do Decreto 5.773, de 2006.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

PORTARIA No- 625, DE 17 DE MAIO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto no 5.773, de 09
de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de
2007 e no Parecer no 493/2011, da Câmara de Educação Superior, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo e-
MEC no 20076320, e diante da conformidade do Regimento da Ins-
tituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional
com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1o Fica recredenciado o Centro Universitário Curitiba -
Unicuritiba, com sede na Rua Chile, no 1.678, bairro Rebouças, no

Município de Curitiba, Estado do Paraná, mantida pela Adminis-
tradora Educacional Novo Ateneu S/S Ltda., com sede na Rua Emi-
liano Perneta, no 268, Centro, Município de Curitiba, Estado do Pa-
raná, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7o do Decreto no 5.773, de
2006, os atos autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo se-
guinte.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

Ministério da Educação.




