
EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  JUÍZA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE PARAGOMINAS-PA. 

Processo nº 1433-39.2013.4.01.3906

ICP: 1.23.006.000023/2013-37

O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República

signatária,  vem  PROMOVER  EMENDA  à  INICIAL,  conforme  decisão  das  fls.

400/401.

Passa este órgão, assim, a adequar o rito, com a inclusão do Conselho

Regional de Educação Física do Pará – CREF8 - no pólo passivo da demanda.

Requer, pois, o recebimento da presente como AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

COM PEDIDO LIMINAR, em face de:

INSTITUTO  DE  EDUCAÇÃO  E  TECNOLOGIA  DE

PARAGOMINAS LTDA – ME (IETEP), pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.854.914/0001-24, situada

na Rua Magalhães Barata, 190, Centro, Paragominas-PA, com

funcionamento no prédio da FACESP (colégio), na PA 256, km

01,  Nova  Conquista,  localizado  ao  lado  da  rodoviária  de

Paragominas-PA.

JERRI ADRIANO ZANELLA, brasileiro, casado, empresário, CI

, CPF , ,

com  endereço  na  

Paragominas-PA.
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MARIA  MIRIAM  SANTOS  FERREIRA,  brasileira,  casada,

comerciante, residente na 

,  Paragominas-PA,  

, CNH , CPF .

EDIMARIA DE JESUS REIS COSTA, brasileira, solteira, 

,  CPF, ,  com residência na 

,  Paragominas-PA,

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PARAGOMINAS

LTDA – ME (FACESP), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ

13.637.716/0001-46,  com endereço na Rodovia PA 256,  nº  1,

Km 01, Ouro Verde, bairro Nova Conquista,  CEP 68.625-970,

Paragominas-PA, com funcionamento ao lado da rodoviária de

Paragominas-PA. 

CILENE MARIA GIRARD ZANELLA, brasileira, casada, natural

de  Belém-PA,  ,  RG  ,  CPF

,  com  endereço  na  

, Paragominas-PA.

MERCIANA EDNELMA VENTORIM  CERETTA,  coordenadora

pedagógica do IETEP, com endereço profissional na na PA 256,

km  01,  Nova  Conquista,  localizado  ao  lado  da  rodoviária  de

Paragominas-PA.

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO (IESM), CNPJ

05.379.062/0001-70, com sede na Av. Boa Vista, 700, Pq São

Francisco, CEP 65631-430, Timon-MA.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PARÁ –

CREF8,  com  endereço  na  Rua  Generalíssimo  Deodoro,  877,

sala 15, Galeria João e Maria – Bairro: Nazaré CEP: 66040-140 

Belém – PA
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A investigação civil  que lastreia  a presente  pretensão recai  sobre a

oferta  irregular  de  ensino  superior  pelo  INSTITUTO  DE  EDUCAÇÃO  E

TECNOLOGIA DE PARAGOMINAS LTDA – ME, doravante denominado IETEP, sob

o  rótulo de curso livre, em Paragominas-PA e em Mãe do Rio-PA. 

Como se verá adiante, no entender do MPF, o IETEP – que  não é

Instituição de Educação Superior – atua em Paragominas desde 2012 na oferta

irregular  de  ensino  superior,  sob  as  vestes  de  “cursos  livres”,  sucedendo  as

atividades ilegais até então perpetradas pela Faculdade Teológica do Pará – FATEP,

e  proscritas  em  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  firmado  com  este  Parquet

Federal, em fevereiro de 2012.

O modo de atuação dos demandados consiste  no  encaminhamento

velado  (isto  é,  não  declarado  ao  público)  de  seus  alunos  para  Instituições  de

Educação Superior (IES) credenciadas e coniventes com a “lavagem” de diplomas.

Este é, em resumo, o objeto da presente ação.

Os  fatos  apurados  apontam  grande  confusão  interinstitucional  com

faculdades, cursos livres, institutos, etc., além de muitas siglas que mais confundem

que auxiliam na compreensão dos fatos.

Por  este  motivo,  o  MPF  traçará,  detalhadamente,  um  resumo  da

investigação, seguido de uma breve explicação dos vários agentes econômicos do

mercado  ilegal  de  cursos  superiores,  para,  após,  narrar  as  condutas  ilegais

perpetradas pelos requeridos. 

I.A – Do resumo da investigação.

A investigação  teve  início  em razão  de  documentação  aportada  na

Procuradoria  da  República  em  Paragominas-PA  a  respeito  de  alguns  cursos

ministrados na cidade de Paragominas-PA.

Após  análise  da  documentação,  o  Ministério  Público  Federal

desmembrou o feito, para concentrar o presente inquérito civil público apenas nas

condutas do IETEP. 

Num primeiro momento, o MPF requisitou ao IETEP a prestação de

informações, após ter diligenciado na unidade sobre o funcionamento de um “curso

livre”, localizado ao lado da Rodoviária de Paragominas-PA, no mesmo prédio onde

funciona a FACESP (colégio).
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De posse da documentação encaminhada pelo IETEP, na pessoa de

seu sócio gerente, JERRI ADRIANO ZANELLA, o MPF passou a ouvir vários alunos.

Foram  ouvidos,  primeiramente,  alguns  alunos  dos  cursos  livres  de

Administração. Após, o MPF enviou requisição a várias academias de ginástica de

Paragominas-PA, para que encaminhassem a lista  de Profissionais de Educação

Física  e  estagiários.  Identificados,  foram  ouvidos  alguns  alunos  dos  cursos  de

Educação Física.

Alguns investigados foram ouvidos por este Parquet Federal, a saber:

CILENE MARIA GIRARD ZANELLA,  e  seu  marido,  JERRI  ADRIANO ZANELLA,

além  de  MARIA  MIRIAM  SANTOS  FERREIRA.  Foram  ouvidos  também  alguns

professores do IETEP. A investigada EDIMARIA, embora notificada pessoalmente,

não compareceu para ser ouvida. 

Constatado aparente problema com a presença de alunos de “cursos

livres”  de  Educação  Física  trabalhando  em  várias  academias  de  ginástica  de

Paragominas-PA (ora  como  professores,  ora  como  estagiários),  foi  instaurado  o

Procedimento Administrativo (ou Preparatório) 1.23.006.000067/2013-67, para aferir

se o Conselho Regional de Educação Física está exercendo seu poder de polícia na

região.

Para compreensão dos fatos, o Parquet Federal ressalta a identificação

de dois grandes grupos de alunos do IETEP:  a) o primeiro abriga alunos que

iniciaram seus cursos em 2012, já sob os auspícios do IETEP (que, formalmente,

começou a funcionar com este nome em 2012);  b) o segundo abriga alunos que

iniciaram seus cursos em 2009 e, com a interrupção da FATEP, foram absorvidos

pelo IETEP, e concluíram os “cursos livres” em 2012, aguardando a expedição de

diplomas pelo IESM e/ou outras IES coniventes. 

I.B – Dos demandados

Com  o  fim  de  facilitar  a  compreensão  das  diversas  entidades

envolvidas no caso e do emaranhado de siglas, o Ministério Público Federal pede

vênia para fazer um breve resumo de cada ator social envolvido na investigação:

IETEP  –  INSTITUTO  DE  EDUCAÇÃO  E  TECNOLOGIA  DE

PARAGOMINAS LTDA – ME: trata-se de aparente “curso livre”, fisicamente situado

nos fundos do Colégio FACESP. Seus sócios atuais são: JERRI ADRIANO ZANELLA

e MARIA MIRIAM SANTOS FERREIRA. O IETEP sustenta que não oferece curso
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superior,  nem  promete  diploma  aos  alunos.  Alega,  também,  que  funciona  em

Paragominas-PA desde 2012 e, por isto, não chegou a concluir nenhum “curso livre”.

O IETEP nega peremptoriamente qualquer ligação com a FATEP, cujo papel será

descrito  a  seguir. Documentos existentes nos autos evidenciam que o IETEP se

apresentou  à  sociedade,  em  determinado  momento,  sob  outra  denominação:

Instituto  de  Educação  da  Amazônia  –  IEAM.  Porém,  a  esmagadora  maioria  dos

documentos colhidos indica que o nome mais utilizado é IETEP.

FACESP  –  FACULDADE  DE  EDUCAÇÃO  SUPERIOR  DE

PARAGOMINAS  LTDA  –  ME:  colégio  situado  ao  lado  da  Rodoviária  de

Paragominas-PA. O acesso ao IETEP se dá pela mesma entrada. A sócia majoritária

é CILENE MARIA GIRARD ZANELLA, esposa de JERRI ADRIANO ZANELLA. Além

dela,  compõe  o  quadro  societário  EDIMARIA  DE  JESUS  REIS  COSTA,  sócia

fundadora do IETEP, que trabalhava na antiga FATEP. A FACESP alega que possui

pedido de credenciamento pendente de análise no MEC. O alvará de funcionamento

ostensivamente apresentado nas dependências do IETEP é em nome da FACESP.

FATEP – FACULDADE TEOLÓGICA DO PARÁ: entidade com sede em

Abaetetuba-PA e  atuação  em  todo  o  Estado,  que,  se  passando  por  faculdade,

oferecia  cursos  irregulares,  sob  a  promessa  de  aproveitamento  extraordinário,

coletivo e indiscriminado em outras IES. A FATEP, na pessoa de seu representante

legal  (RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS)  firmou Termo de Ajustamento  de

Conduta com o Ministério Público Federal1,  para interromper tais atividades, sem

prejuízo da possibilidade de os alunos buscarem, individualmente, a possibilidade de

aproveitamento extraordinário perante IES credenciadas.

IESM – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIO MÚLTIPLO: IES localizada

em Timon-MA,  próximo a  Teresina-PI.  Trata-se  de  IES receptora  dos  alunos  da

antiga  FATEP,  atual  IETEP,  com  aparente  finalidade  de  promover  o  irrestrito

“aproveitamento extraordinário”, de que resultou ou poderá resultar a “diplomação”

de  vários  acadêmicos  que  nunca  fizeram  parte  de  seu  quadro  discente  e  que

sempre estudaram em “cursos livres”. 

II – IETEP: UM PRETENSO CURSO SUPERIOR SOB AS VESTES DE “CURSO LIVRE”

O ponto nodal da investigação civil diz respeito à utilização, pelo IETEP,

da estampa  de  “curso  livre”  para  absorver  alunos  que  buscam  cursos

superiores. Como se verá a seguir, o IETEP é, da porta para fora, apenas um curso

1 O TAC foi formulado no bojo do inquérito civil público nº 1.23.000.002385/2010-70.
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livre;  da  porta  para  dentro,  especialmente  perante  os  alunos,  o  IETEP promete

diplomas que serão aviados junto a IES parceiras (notadamente a IESM).

Na visão do MPF, o IETEP possui três artifícios para burlar a exigência

de  credenciamento  prévio:  a) intitula-se  um  “curso  livre”  que  ministra   grades

curriculares  praticamente  idênticas  a  cursos  superiores;  b) evoca  a  possível

aplicação do  aproveitamento extraordinário dos estudos previsto no art. 50, da Lei

9.394/96  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação)2;  c) utiliza-se  do  alegado

credenciamento em andamento no MEC da FACESP (e não do IETEP, frise-se),

para dar aparência de que a situação do curso está em vias de regularização.

Este é, em resumo o discurso com base no qual o IETEP leva a efeito

suas ilicitudes. Dizem aos alunos que são apenas cursos livres, mas garantem, ao

final, a obtenção dos diplomas. 

Não  por  outro  motivo,  praticamente  todos  os  alunos  ouvidos  pela

Procuradoria da República em Paragominas afirmaram que entraram no IETEP com

o exclusivo  propósito  de  obter  diploma de  curso  superior.  Pede-se  licença  para

transcrever alguns depoimentos de alunos que ingressaram no IETEP em 2012:

 –  aluno  do  IETEP que

ingressou em 2012:  “Que, ao ingressar no IETEP buscou uma

faculdade,  e  obtenção de  registro  no  Conselho de Educação

Física; Que, o IETEP, inicialmente, não mencionou nada sobre

diploma,  mas  chegaram  a  comentar,  posteriormente,  que

haveria expedição de diploma; Que, chegaram a comentar que a

faculdade expedidora do diploma seria uma faculdade situada

no  Maranhão  a  partir  de  instituição  com  sigla  parecida  com

“IESM”. 

Frise-se,  JERRI  alegou  que  não  possuía  instituições  parceiras

(fl.75-84). Não é o que se depreende dos depoimentos dos alunos. 

Vale  destacar  que  o  IETEP  apresentou  contratos  firmados  com  os

alunos. Neles, fica expresso que não há oferta de curso superior. Porém, a cláusula

fazendo referência à possibilidade de aproveitamento extraordinário perante outras

2 Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus
cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito,  mediante  processo seletivo
prévio. 
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instituições de ensino superior é o instrumento de manipulação dos consumidores.

Tal prática é considerada ilícita pelo Ministério Público Federal, por se

considerada  um mecanismo velado de atração de alunos,  que veem naquele

curso livre a possibilidade de cursar uma faculdade.  É o que se depreende dos

motivos que ensejaram o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a FATEP,

em 20123, e também da Recomendação 83/2011.

Apesar da menção a aproveitamento extraordinário, os depoimentos de

quase  todos  os  alunos  mostram  que  havia  promessa  de  diplomas,  e  um

direcionamento para “aproveitamentos extraordinários” de legalidade duvidosa

junto a “instituições parceiras”. 

A  promessa  de  diplomas  pode  ser  inferida  dos  depoimentos  de

. 

Neste  passo,  o  IETEP  diz,  ainda,  que  a  instituição  está  quase

regularizada, ponderando que há credenciamento pendente junto ao MEC. Ocorre

que, segundo o próprio IETEP, não há sequer pedido de credenciamento. Quem,

aparentemente,  possui  pedido  de  credenciamento  pendente  é  a  FACESP,  de

propriedade de CILENE, esposa de JERRI. 

Todas  estas  afirmações  podem  ser  extraídas  dos  depoimentos  dos

alunos e das próprias afirmações do IETEP. Embora neguem peremptoriamente que

os alunos do IETEP serão absorvidos pela FACESP, é nítida a relação entre as duas

instituições, geridas pelo casal JERRI e CILENE.  Relembre-se, IETEP e FACESP

funcionam no mesmo local.

Os contratos, além de não conferirem legalidade à atuação do IETEP,

podem ter sido artificialmente confeccionados com datas retroativas, em razão das

investigações do MPF. Algumas evidencias apontam que o  IETEP teria fabricado

vários  contratos  após  o  início  da  investigação,  convocando  os  alunos  a

assinarem. É o que se depreende, por exemplo, do relevante depoimento a seguir:

3 “Considerando que após a constatação da irregularidade praticada pela FATEP, o Ministério Público Federal expediu a
Recomendação nº 83/2011, na qual recomendou: a retirada dos termos que induziam o aluno a erro como licenciatura e
graduação, do contrato de prestação de serviços da FATEP ou de qualquer documento da instituição, vez que a FATEP
somente tem autorização para ofertar cursos livres; a retirada da cláusula quinta do referido contrato que previa a utilização
indevida do aproveitamento extraordinário de estudos, entre outras determinações feitas pelo MPF, com o objetivo de evitar
que os alunos fossem ludibriados pela FATEP.” 
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 –  aluno  que  ingressou  em

2012:  Que,  estuda  no  IETEP  e,  desde  o  início,  quando  se

matriculou na instituição, foi informado que não era curso livre, e

que tinha pendência de registro no MEC; Que, trouxe cópia do

contrato  entregue  recentemente  pelo  IETEP;  Que,  esse

contrato  nunca  foi  assinado  pelo  declarante,  pois  esses

contratos foram confeccionados recentemente; (…) Que, o

IETEP, na matrícula, informou que a única pendência era o

registro  no  MEC,  mas  que  estavam  aguardando  esse

credenciamento;  (…)  Que,  o  IETEP, recentemente,  informou

que  estava  se  conveniando  com  instituição  de  ensino

situada em Teresina-PI  [que fica a 5km de Timon], os quais

iriam se responsabilizar pelos alunos, e que isso não iria gerar

transtorno nas mensalidades e garantiram que todos os alunos

iriam  ter  aproveitamento  extraordinário;  (…)  Que,  não  tem

interesse em estudar no IETEP se não for para obter diploma de

curso superior; 

A utilização  indevida  do  aproveitamento  extraordinário  é  o  mote  do

IETEP para atrair os alunos, que ficam  esperançosos com diplomas de cursos

superiores. 

Nesta empreitada, o IETEP passou a orientar os alunos no que tange à

prestação de esclarecimentos junto ao MPF. O IETEP tem induzido os alunos a

afirmar perante a Procuradoria que a instituição é apenas um curso livre, de

modo a criar barreiras à investigação do Parquet Federal. Pede-se vênia para

transcrever trechos do depoimento a seguir:

 Que, o IETEP, por meio de

NELMA,  CILENE,  tentavam  direcionar  a  opinião  dos  alunos,

fazendo-os  crer  que  o  IETEP estava  certo;  Que,  era  comum

falarem que, se os alunos não mencionassem que o IETEP é

curso livre, os alunos iriam se prejudicar;  Que, houve, então,

orientação sobre o que os alunos deveriam falar no MPF;

Que,  o  IETEP fala  que,  se  os  alunos  não  contribuíssem,  os
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alunos  seriam os  maiores  prejudicados;  (…)  Que,  durante  a

orientação  aos  alunos,  estavam  presentes  JERRI,  NELMA e

CILENE; Que, sabe de outros alunos que também se sentem

prejudicados  pelo  IETEP;  Que,  JERRI  foi  procurado  pelo

declarante,  porquanto  buscou  seu  ressarcimento  dos  valores

pagos ao IETEP, oportunidade em que foi  informado que não

devolverá valores e que, caso o declarante queira, pode buscar

o ressarcimento por via judicial; OBS: 

Verifica-se que o IETEP, sob as vestes  de um “curso livre”,  exerce

clandestinamente atividades próprias de uma faculdade. Mais que isto, o IETEP,

por diversas vezes, manifestou seu intento de ludibriar o Ministério Público Federal,

com depoimentos francamente incoerentes,  com orientação aos alunos para que

omitissem  informações  importantes  ao  Parquet  Federal,  colocando  os  alunos

contra o MPF. 

Com o início das investigações, o IETEP pediu paciência aos alunos,

para conclusão do processo de credenciamento – o que, evidentemente, não lhes

traria  nenhum  alento,  já  que  não  é  possível  dar  efeitos  retroativos  ao

credenciamento. Nos autos da investigação civil, o IETEP afirmou que não possui

pedido de credenciamento no MEC, o que se mostra incoerente com as informações

passadas  aos  alunos  no  curso  da  apuração  ministerial.  Cita-se  o  seguinte

depoimento:

 Que,  o  advogado  Tibério,

recentemente, há 20 dias, foi no IETEP falar que o IETEP é um

instituto  e  pediu  prazo  de  algum  tempo  para  o  IETEP  ser

legalizado como faculdade; Que, nessa oportunidade disseram

que há pedido de credenciamento junto ao MEC pela FACESP.

Em praticamente todos os depoimentos é salientada a  promessa de

diplomas por  meio de outras instituições;  a  pendência  de regularização,  que

estaria  em vias  de ser  finalizada;  a  menção a instituições parceiras situadas no

Maranhão-MA (IESM); o aproveitamento extraordinário e coletivo de todos os seus

alunos perante estas IES. 

A  prática  do  IETEP  é  mecanismo  um  tanto  sofisticado  de  oferta

clandestina de cursos superiores, por utilizar aparentes brechas legais, com o fim de

burlar a exigência de prévio credenciamento, enquanto a FACESP não finaliza seu

processo perante o MEC. 
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O curso livre existe com o único propósito de burlar o direito. Trata-

se  de  atividade  aparentemente  lícita,  exercida,  porém,  absolutamente  fora  dos

limites  materiais  relativos  à  função  social  da  empresa,  aos  direitos  dos

consumidores, à educação enquanto direito de todos.

Destarte,  o IETEP, conquanto exerça atividade lícita sob o ponto de

vista  formal,  transborda os limites da boa-fé  e incide em  abuso de direito,  nos

termos do art. 187, do CC, que assim dispõe:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

A figura do abuso de direito foi inserida no Código Civil de 2002 como

mecanismo de romper com o dogma oitocentista, que pregava a ampla e irrestrita

liberdade econômica, com base na qual se propugnava que tudo seria lícito se não

fosse expressamente proibido.

O  caso  em tela  demonstra  exatamente  a  incidência  do  instituto  do

abuso  de  direito. Conquanto  lícita  a  oferta  de  cursos  livres,  ilícito  é  o  seu

exercício  quando  dissimula  a  oferta  de  cursos  de  faculdade  clandestinos,

devendo, portanto, sofrer interdição do Poder Judiciário.

O  caso  em  tela  é  axiomático  e,  rompendo  com  a  tradicional  (e

superada) divisão meridional entre o direito público e o direito privado, reclama a

paralisação de atividades do agente econômico infrator. 

Sobre o assunto, vale destacar que o aproveitamento extraordinário,

na forma como preconizada pelo IETEP, é ilícito. O Ministério da Educação, por

meio  de  sua  Secretaria  de  Regulação  e  Supervisão  da  Educação  Superior

(MEC/SERES), lançou a Nota Técnica 149/2011-CGSUP/SERES/MEC, apreciando

caso semelhante no Estado do Pará. O caso envolvia a FACETE. Pede-se vênia

para transcrever alguns excertos:

“No entendimento da entidade, os alunos egressos dos cursos

livres  podem  se  submeter,  com  fulcro  no  art.  47  da  LDB,  a

provas com vistas ao aproveitamento dos estudos, podendo ter

abreviada  a  duração  dos  seus  cursos  em  Instituições  de
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Educação  Superior  regularmente  credenciadas  e  cursos

legalmente  autorizados,  sejam  os  conhecimentos  anteriores

adquiridos de forma livre ou não. (…)

Excepcionada a situação agora referida dos cursos superiores

de  Teologia,  compreende-se  que  o  aproveitamento  de

conhecimento  a  que  se  refere  o  §2º  do  art.  47  da  Lei  nº

9.394/96,  somente  poderá  ser  realizado  de  forma

individualizada, mediante realização de prova. Não há previsão

legal  para o aproveitamento de conteúdo de cursos livres, de

forma  coletiva,  para  redução  de  carga  horária  de  cursos  de

graduação,  bacharelado  ou  licenciatura,  muito  menos  para

obtenção  de  diploma,  registrado  por  IES  credenciada  e  em

situação  regular,  após  realização  de  prova  que  reconheça  o

saber. (…)

A FACETE, como ficou demonstrado, fez uso mercadológico

do expediente, prometendo a uma coletividade de alunos de

cursos  livres  que,  em  razão  de  convênio  supostamente

assinados  com  Instituições  de  Educação  Superior

regularmente  credenciadas,  validaria  os  conteúdos

cursados  anteriormente  para  fins  de  concessão  de

certificado de conclusão de curso superior ou diploma de

curso superior. (…)

Pelos  relatos  constantes  do  Procedimento  de  Supervisão,

vislumbra-se que os alunos não teriam contato algum com essas

IES supostamente conveniadas com a FACETE.  Nesse ponto,

deve-se  minimamente  questionar  se  há  segurança  que  o

conteúdo dos cursos livres foi ministrado de forma correta,

ou  seja,  atendendo  a  um  calendário  pedagógico  ou  se,  pelo

contrário, foi ofertado de forma vaga, com periodicidade semanal

ou mensal, o que contrariaria a previsão do caput do art. 47 da

LDB. [grifamos]

Relembre-se, o IETEP oferece aulas apenas 4 (quatro) dias por mês.

As aulas de Administração são realizadas em uma semana do mês, de segunda a

quinta-feira, por aproximadamente três horas. 

Nos cursos de Educação Física as aulas são ministradas apenas nos
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fins  de  semana,  a  cada  15  dias  (isto  é,  2  fins  de  semana  por  mês,

aproximadamente). 

A carga horária já demonstra a falta de seriedade do IETEP em relação

ao  ensino,  induzindo  os  alunos  a  acharem  que  poderão  aproveitar  estes

conhecimentos de forma lícita para fins de graduação.

Como  se  verá  adiante,  a  cadeia  econômica  do  ensino  superior

clandestino começa, de um modo geral, com a oferta de cursos livres, para posterior

aproveitamento extraordinário coletivo, irrestrito e sem critérios, em IES conveniadas

que,  por  serem  credenciadas,  conseguem  expedir  os  diplomas  que  serão

posteriormente  registrados.  A  IES  conivente,  no  uso  da  discricionariedade  na

apreciação  do  aproveitamento  extraordinário,  não  raras  vezes,  utiliza-se

formalmente deste instituto. A lesão se consolida com a inscrição destes alunos nos

conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas. 

No caso em tela, como se verá, já há risco de consolidação da lesão

à sociedade,  ante  os  indícios  de que alunos da antiga  FATEP, absorvidos pelo

IETEP, se “diplomaram” pela IESM e já obtiveram diplomas, ou estão aguardando a

expedição deles em breve. 

Por certo, o aproveitamento extraordinário não é, de per si, ilícito. Tanto

é assim que no TAC formulado com a FATEP houve a proposta de aproveitamento

extraordinário, como forma de minimizar os danos aos alunos. Isto não significa que

o aproveitamento extraordinário possa ser feito sem critérios, tampouco de forma

coletiva. 

De mais a mais, o aproveitamento extraordinário foi adotado, naquele

TAC, como mecanismo de suavizar os danos aos alunos.  O presente caso não

envolve a FATEP de Abaetetuba, nem seu sócio majoritário.  De outro lado, o

TAC não legitima o aproveitamento extraordinário nos moldes propostos pelo

IETEP,  que  está  usando  exatamente  a  prática  que  o  MPF  intentou  coibir

naquele caso. 

Vale frisar que anteriormente ao TAC, a FATEP-Abaetetuba – que, em

Paragominas-PA, cedeu seu espaço no mercado ao IETEP – disse que acataria

a Recomendação 83/2011, expedida em dezembro de 2011, justamente a retirar a

cláusula contratual que previa a existência de um “curso livre” passível  de

aproveitamento  extraordinário.  Íntegra  da  Recomendação  83/2011  instrui  o

presente inquérito civil. 

Sublinhe-se, depoimentos de alunos dão conta de que, com o início

(91) 3739-0813 e (91) 3739-0809 - www.prpa.mpf.gov.br
Rua Nagib Demaschik, s/n, Bairro Parque das Américas - CEP 68.627-692 – Paragominas-PA                          12

http://www.prpa.mpf.gov.br/


das investigações e diante do intenso questionamento por parte dos alunos, JERRI

foi até Teresina-PI para “resolver” a situação. Teresina-PI fica ao lado de Timon-MA

– trata-se de uma conurbação interestadual (5 km de distância) – sede da IESM.

Em verdade, Timon-MA faz parte da região metropolitana de Teresina-PI.

Assim,  abusando  do  direito  de  ofertar  cursos  livres,  o  IETEP  está

violando o  art.  209,  II,  da CR e também as exigências da  Lei 9.394/96 (Lei  de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação),  que,  em seu arts.  9º,  XI  e  46,  estabelece  o

seguinte:

Art.  9º  A União  incumbir-se-á  de:  IX  -  autorizar,  reconhecer,
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos
das instituições de educação superior e os estabelecimentos do
seu sistema de ensino. 

(...)

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como
o  credenciamento de instituições de educação superior, terão
prazos  limitados,  sendo  renovados,  periodicamente,  após
processo regular de avaliação. 

O  funcionamento  de  uma  Instituição  de  Ensino  Superior  (IES)

depende de prévio  credenciamento perante  o  Poder  Público,  ao  passo que a

oferta dos cursos depende de autorização. É o que determina, também, o Decreto

5.773/2006, que regulamenta a matéria:

Art. 10. O funcionamento de instituição de educação superior e a
oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do Poder
Público, nos termos deste Decreto. 

Art.  13. O início do funcionamento de instituição de educação
superior  é  condicionado  à  edição  prévia de  ato  de
credenciamento pelo Ministério da Educação. 

Não é lícito  usar  a  imagem de curso  livre  para  acolher  alunos que

pretendem cursas faculdades,  sob a promessa de aproveitamento extraordinário,

que é excepcional. 

Observe-se,  a atividade principal do IETEP na Receita Federal do

Brasil é a oferta de Educação Superior, cursos de graduação e pós-graduação.
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Passa-se, agora, a demonstrar que o IETEP sucedeu a FATEP.

III – IETEP: SUCESSOR DA FATEP

As investigações civis apontam que o IETEP sucedeu a FATEP, que,

por sua vez,  desapareceu do cenário local após a formalização do TAC. Com

isto,  trabalhadores, professores e coordenadores do antigo IETEP assumiram as

atividades  “acadêmicas”  sob  a  estampa  de  “curso  livre”,  com  o  fim  de  praticar

exatamente as condutas que se intentou interditar quando da formalização do Termo

de Ajustamento de Conduta.

Segundo  os  investigados,  o  IETEP teria  começado  suas  atividades

apenas no primeiro semestre de 2012 e, por isto, não teria havido a conclusão de

nenhum “curso livre”. O IETEP nega qualquer ligação com a antiga FATEP. 

Entretanto,  as  investigações  elucidaram  o  contrário.  A negativa  do

IETEP a respeito de qualquer relação institucional com os alunos do segundo grupo

–  egressos  da  FATEP  –  destoa  da  ampla  documentação  dos  autos  e  os

depoimentos. 

Isto posto, o Parquet Federal passa a discorrer sobre as inarredáveis

evidências  de  que  o  IETEP sucedeu  a  FATEP no  mercado  irregular  de  ensino

superior em Paragominas-PA, com extensão de atividades em Mãe do Rio-PA. 

III.A – Depoimentos dos alunos sobre a confusão IETEP/FATEP

Os  depoimentos  de  vários  alunos  interrogados  na  Procuradoria  da

República  em  Paragominas-PA denotam  que,  mesmo  para  os  estudantes  que

ingressaram já em 2012, o IETEP nada mais é do que a antiga FATEP. É o que se

depreende, por exemplo, do depoimento de fl. 113. 

Ainda mais relevantes são os depoimentos dos alunos de Educação

Física que iniciaram os cursos em 2009 e concluíram em 2012, através do IETEP.

Estes alunos asseveram que,  com a eclosão dos problemas com a FATEP, no

início  de  2012,  continuaram  seus  “cursos  livres”  com  o  IETEP,  que  os

encaminhou, posteriormente, ao IESM. 

Os depoimentos desse grupo de alunos deixa evidente que não houve

solução de continuidade nas atividades, tampouco uma transferência formal da

FATEP para o IETEP. Tais alunos atualmente portam “certificados de conclusão de
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curso” e aguardam a expedição dos diplomas pela IESM, onde não estudaram. 

As tratativas desses alunos a respeito da expedição dos diplomas são

feitas perante os prepostos/proprietários do IETEP, a evidenciar que, ao contrário do

que eles afirmam, houve uma absorção destes consumidores. 

As  avaliações  para  o  suposto  “aproveitamento  extraordinário”  dos

egressos da FATEP foram feitas com o apoio do IETEP, sendo que o contato desses

alunos era feito com JERRI e CILENE. Como se disse, tais afirmação não condiz

com a versão de JERRI e CILENE.

Não seria possível que o IETEP, cujas aulas alegadamente se iniciaram

em 2012,  já estivesse a providenciar o “aproveitamento extraordinário” coletivo e

obscuro junto à IESM, para alunos que se formaram em 2012. Se todos os alunos

do  IETEP  fossem  de  2012,  não  haveria  necessidade  de  que  JERRI  buscasse

aproveitamento extraordinário em outras instituições.

Em alguns casos, percebe-se que os alunos não são capazes sequer

de diferenciar a ruptura do curso na FATEP, pois apenas continuaram o mesmo

curso no IETEP, por vezes confundido com a FACESP (colégio que, como se verá,

alega ter pedido de credenciamento no MEC). Pede-se vênia para a transcrição de

excertos elucidativos das declarações destes alunos:

 –  aluna  da  antiga  FATEP, de

Educação Física: Que, começou a estudar educação física em

2009 primeiramente pelo instituto ÔMEGA/FATEP; que, concluiu

o curso pela IESM no Maranhão, cidade de Timon; Que, estudou

sempre em Paragominas; Que, ela fez 2 provas de qualificação,

daí  surgindo  vagas  pela  IESM;  Que,  os  diplomas  ainda  não

foram entregues à  declarante;  Que,  o  IESM informou que os

diplomas sairão no mês de abril;  Que, a declarante acha que

estudava  no  IETEP;  Que,  entretanto,  mudou  de  nome,  mas

continuava estudando no mesmo lugar; (…) Que, a declarante,

em 2012, estudava no prédio onde hoje é o IETEP; (…) Que,

estudou no mesmo lugar onde hoje é o IETEP; Que, era tudo a

mesma coisa – FATEP e IETEP; (…) Que, há aproximadamente

1  ano  passou  a  estudar  perto  da  rodoviária,  onde  hoje  é  o

IETEP; Que, quando trocou de lugar mudou também de nome –

de  FATEP  para  IETEP;  Que,  na  FATEP  era  coordenadora
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CILENE; Que, o diploma está sendo cobrado pelo IETEP; Que,

seus colegas alunos reclamam a entrega de diploma no IETEP a

partir de JERRI; Que, a FATEP ministrava curso livre; Que, acha

que o IETEP faz a mesma coisa; (…) Que, a avaliação da IESM

foi  bem antes  de  concluir  o  curso  em 2012  (…);  Que,  essa

avaliação ocorreu em 2012 no prédio do IETEP ao lado da

rodoviária; Que, essa avaliação nunca foi no IESM; (…) Que,

até 2011 estudava na FATEP, e depois passou a estudar no

IETEP,  não sabendo dizer a diferença entre FATEP e IETEP;

Que, não teve nenhum tipo de transferência de curso; Que, a

transferência do prédio da FATEP para onde hoje é o IETEP

ocorreu  após  polêmica  que  ocorreu  com  a  FATEP,  quando

falaram para a declarante que iriam abrir o curso IETEP; Que,

nessa época a CILENE falou para os alunos dessa transição

entre  FATEP e  IETEP;  Que,  foi  CILENE  quem  comentou  da

transferência de prédio. 

 –  aluna da antiga FATEP, de Educação

Física: Que, estudou no IETEP o curso de educação física em

julho de 2009; (…) Que, não sabe informar quando deixou de ser

FATEP;  Que,  começou  a  estudar  perto  da  rodoviária  ano

passado, mas não recorda a data; Que, nesse local ainda era

FATEP; (…) Que, já ouviu falar de pessoas que estudaram na

FATEP e receberam diploma da IESM; Que, seu primo recebeu

o diploma no começo desse ano, tendo cursado administração;

Que, seu primo estudou no IETEP, mas recebeu diploma pela

IESM; (…) Que, na FATEP os donos eram JERRI e CILENE,

pois eles estavam sempre a frente de tudo; Que, JERRI estava à

frente da FATEP desde 2009 e foi ele que promoveu a reunião

para  explicar  sobre  o  aproveitamento  na  IESM;  (…)  Que,  a

declarante não tem contato com a IESM e sim com o IETEP; (…)

Que  a  declarante  lembra  de  ter  contato  com  JERRI  quando

ainda era FATEP; (…) Que tem cobrado do IETEP a expedição

do diploma; Que, o IETEP informou que tem prazo de 1 ano para

entregar o diploma; Que, qualquer dúvida que a declarante tiver

se reporta  ao JERRI  e à CILENE; (…) Que,  tem cobrado do

IETEP a expedição do diploma; Que, o IETEP informou que tem

prazo de até 1 ano para entregar o diploma; (…) Que, CILENE,

após ter saído na mídia que a FATEP estava irregular, foi na sala
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de  aula  para  mostrar  no  site  do  MEC  que  há  processo  de

credenciamento. 

 –  aluna da  antiga  FATEP, de

Educação Física: Que, não estudou no IETEP; Que, estudou na

FATEP quando começou a cursas educação física; Que, com o

passar do tempo teve notícia que a FATEP não era confiável;

(…) Que, após sair da FATEP começou a estudar no prédio ao

lado da rodoviária cujo nome da instituição era FACESP; Que no

começo o boleto era da FATEP e depois do TAC passou a pagar

com dinheiro e o recibo era no nome de quem recebia – CILENE

ou JERRI; Que, o nome que aparecia no recibo era FACESP;

Que,  apenas  esteve  na  IESM  para  fazer  a  prova  de

aproveitamento. (…) Que, JERRI e CILENE deram previsão para

receber o diploma da IESM em março de 2013; Que, o JERRI

falou que viajaria hoje para saber acerca do diploma; (…) Que,

na  FATEP  sempre  tratou  com  CILENE  acerca  de  assuntos

acadêmicos; Que, a FATEP instruiu os alunos a aproveitarem o

curso no IESM.

Vale conferir também o depoimento de um dos professores do IETEP,

LIBENI MARQUES DE ARAÚJO, segundo o qual o IETEP existe há 3 ou 4 anos. 

Há outras evidências. 

III.B – Antigos trabalhadores da FATEP no comando do IETEP

Os depoimentos já mencionados deixam evidente que a FATEP era

gerida pelos mesmos personagens que hoje atuam no IETEP. Com efeito, CILENE

diz  que  trabalhava  como coordenadora  da  FATEP e  é,  hoje,  sócia  da  FACESP

(colégio que aparentemente aluga suas dependências para o IETEP). 

Embora  negue  atuação  no  IETEP4,  de  propriedade  de  seu  marido,

CILENE é amplamente citada pelos alunos como sendo uma das diretoras do curso

– tanto na FATEP quanto no IETEP. 

Neste sentido,  confira-se os depoimentos de 

4 CILENE afirma: “Que, não trabalha no IETEP, mas já trabalhou no local na abertura do IETEP (dezembro de 2011), até
maio de 2012;
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 – todos alunos

de  Administração  que  ingressaram em 2012.  Também neste  sentido  apontam o

depoimentos  de  

 – alunos dos cursos de Educação Física iniciados em 20125.

Outrossim,  os  depoimentos  dos  próprios  investigados  apontam  que

CILENE, além de ter trabalhado na FATEP, trabalha no IETEP, juntamente com seu

marido, JERRI e é proprietária da FACESP. É o que se depreende do depoimento de

MARIA MIRIAM, sócia do IETEP.

Destaque-se,  os  depoimentos  de marido  e mulher  divergem:  JERRI

afirmou que sua esposa teria se desligado do IETEP em fevereiro de 2012, ao passo

que ela própria afirma que se desligou de lá em maio de 2012. Para o MPF, ambas

as versões são falsas. 

Vale  citar  também  o  depoimento  do  professor  JOSÉ  GOMES  DE

OLIVEIRA, segundo o qual recebe os salários dos coordenadores, JERRI E CILENE.

Por  outro  lado,  JERRI,  sócio  majoritário  do  IETEP, também exercia

atividades junto à FATEP, embora negue tal  fato6.  Ficou evidente a este Parquet

Federal as investidas de JERRI no sentido de tentar confundir o órgão investigador,

por  meio  de  afirmações  evasivas  e  não  verdadeiras,  facilmente  desmentidas  ao

longo do inquérito civil. 

No mesmo passo, MARIA MIRIAN, sócia minoritária do IETEP, também

trabalhava na FATEP, o que se extrai do depoimento prestado na Procuradoria da

República  em  Paragominas-PA.  Ela  ressaltou,  ainda,  que  na  FATEP  trabalhava

juntamente com EDIMARIA, ex-sócia do IETEP, entre dezembro de 2011 e setembro

de  2012.  EDIMARIA,  que  não  quis  comparecer  à  Procuradoria  para  prestar

esclarecimentos, ainda exerce atividades no IETEP, segundo depoimentos, além de

ser sócia minoritária da FACESP.

É  dizer,  as  duas  sócias  iniciais  do  IETEP  trabalhavam  na  FATEP,

juntamente com JERRI e CILENE, além de MERCIANA EDNELMA – citada nos

depoimentos como NELMA. Rememore-se, o depoimento dos alunos do grupo mais

antigo (egressos da FATEP, sobretudo do curso de Educação Física) são assertivos

quanto à participação destas pessoas desde o início. 

5 “Que, CILENE trabalha no IETEP; Que, esse ano já viu CILENE no IETEP, ela sempre conversa com os alunos do IETEP;
(…) Que, os mais presente no IETEP são NELMA [MERCIANA EDNELMA] CILENE e JERRI”. 

6 JERRI afirma: “Que não sabe onde a FATEP funcionava até o fim do ano passado; Que, não tinha contato com pessoas da
FATEP.
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III.C – Identidade de local de funcionamento

Os  depoimentos  revelam  que  FATEP  e  IETEP,  no  ano  de  2012,

funcionavam no mesmo local. Quem diz isto é a própria CILENE, que, conquanto

negue qualquer  participação na FATEP, afirma que esta  instituição funcionou no

espaço  físico  da  FACESP,  a  título  de  sublocação  entabulada  com  o

locatário/sublocador IETEP. Eis alguns excertos:

Cilene Maria Girard Zanella:  Que, no espaço onde funciona o

IETEP  também  funcionou  para  a  FATEP;  Que,  a  FATEP

funcionou  até  o  final  de  2012  junto  com  o  IETEP, e  quem

ministrava aulas eram professores da cidade, mas JERRI não

ministrou aulas na FATEP; Que, o IETEP não recebeu alunos

remanescentes da FATEP; Que, de setembro de 2010 até o fim

do ano de 2012 a FATEP utilizou o espaço do IETEP.

Embora  o  MPF  tenha  solicitando,  por  ocasião  das  inquirições,  os

contratos locatícios, os investigados nada apresentaram à Procuradoria. 

Ainda sobre a confusão física e institucional entre FATEP e IETEP, vale

apontar o depoimento de um dos professores do IETEP:

 “Que,  o  professor  JERRI

comentou que a FATEP funcionava no centro e no ano passado

passou para onde funciona hoje o IETEP; Que, aparentemente,

fisicamente, a FATEP e o IETEP eram uma coisa só; Que, não

sabe informar se os professores eram diferentes; Que, as salas

da  FATEP  e  do  IETEP  eram  as  mesmas;  Que,  não  sabia

diferenciar, pois os dois grupos de professores – FATEP e IETEP

– frequentavam o mesmo lugar;”.

III.D – Da relação com a IESM

Os investigados negam que o IETEP mantenha ligações com o IESM –

que,  aparentemente,  está  providenciando  a  “diplomação”  de  alunos  da  antiga

FATEP. 

Ocorre  que  é  impossível  ofuscar  a  relação do  IESM com o  IETEP.

Pede-se  uma  vez  mais  licença  para  transcrição  de  trechos  de  depoimentos,
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especialmente de alunos do primeiro grupo:

 “Que,  foi  deixado  claro  em

reunião  recente  com  o  IETEP  e  a  sua  turma,  da  qual

participaram JERRI e o advogado Tibério, que outra instituição

iria fornecer o diploma; Que, falaram que, possivelmente, essa

instituição  seria  a  IESMA;  Que,  não  sabe  em qual  cidade  a

IESMA situa-se, mas sabe que é no Estado do Maranhão. (…)

Que,  o  professor  JERRI,  na  referida  reunião,  falou  que  o

diploma iria ser expedido pela IESMA”. 

 “Que,  o  IETEP,

inicialmente,  não  mencionou  nada  sobre  diploma,  mas

chegaram a comentar, posteriormente,  que haveria  expedição

de  diploma;  Que,  chegaram  a  comentar  que  a  faculdade

expedidora  do  diploma  seria  uma  faculdade  situada  no

Maranhão a partir de instituição com sigla parecida com 'IESM'.”

Os alunos cujos depoimentos foram acima transcritos são do primeiro

grupo mencionado pelo MPF – isto é, o grupo mais novo, cujas aulas se iniciaram no

ano passado.  O mecanismo adotado pelo IETEP para obter diplomas em prol

dos seus alunos mais recentes é o mesmo adotado em relação aos alunos

advindos da FATEP: parceria com a IESM. 

III.E – FATE-IETEP: uma sucessão registrada

Como  se  depreende  dos  depoimentos,  JERRI  e  CILENE  negam

categoricamente  relação  do  IETEP  com  a  antiga  FATEP. Negam,  por  isto,  que

alunos do IETEP tenham se formado. 

Quando  do  início  das  investigações,  o  MPF requisitou  ao  IETEP o

contrato  social  da  empresa.  Foi  encaminhado  à  Procuradoria  somente  a  2ª

Alteração Contratual aparentemente registrada na Junta Comercial. Depois disto,

nas  visitas  realizadas  pelo  patrono  do  IETEP, o  procurador  da  República  que

subscreve  esta  petição  solicitou  verbalmente  que  fosse  encaminhada  a  versão

integral do contrato social do IETEP. Tal pedido não foi atendido.

Pois  bem.  Compulsando o espelho do contrato  social  do  IETEP na

Junta  Comercial,  a  sucessão  aqui  narrada  –  e  corajosamente  negada  pelos

investigados – está registrada na Junta Comercial do Estado do Pará. 
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Com efeito, a empresa registrada sob o NIRE 15201230481 tinha o

seguinte nome empresarial: Faculdade de Educação e Tecnologia de Paragominas

Ltda – FATEP. O requerimento de inscrição foi subscrito por EDIMARIA DE JESUS

REIS COSTA e MARIA MIRIAM SANTOS FERREIRA –  ninguém menos que as

fundadoras do IETEP, uma das quais ainda permanece no seu quadro societário. 

O  contrato  social  levado  a  registro  tinha  como  sócias,  portanto,

EDIMARIA e  MARIA MIRIAM,  como se depreende de documentação dos autos.

Causa estranheza que o contrato social foi assinado em 22.12.2011. 

Aparentemente, trata-se de pessoa jurídica criada para atuar como filial

da FATEP (sediada em Abaetetuba-PA), em Paragominas-PA – tanto é que, embora

a sigla seja a mesma, há divergência no nome completo. Também não há identidade

de sócios e representantes legais. 

O que causa perplexidade é o fato de a FATEP-Paragominas ter sido

criada, com quadro societário distinto da FATEP-Abaetetuba, logo pós a expedição

da Recomendação 83/2011. 

Pouco  tempo  depois,  a  mesma  empresa  de  NIRE  15201230481

requereu a alteração do seu nome empresarial. Neste momento, ficou registrada a

transição: o Instituto de Educação e Tecnologia de Paragominas LTDA-ME consta

expressamente como sendo o “ANTERIOR = FATEP – Faculdade de Educação e

Tecnologia de Paragominas”. 

Assim, com a 1ª alteração do contrato social  da FATEP, a empresa

passou  a  se  chamar  INSTITUTO  DE  EDUCAÇÃO  E  TECNOLOGIA  DE

PARAGOMINAS LTDA-ME. 

Por  estas  razões,  o  Ministério  Público  Federal  entende  que,  pelas

investigações, a eclosão da crise da FATEP deu ensejo à criação de outras pessoas

jurídicas,  capitaneadas  por  antigos  trabalhadores,  para  absorver  os  alunos  que

procuravam mecanismos de dar continuidade aos cursos já quase concluídos. 

IV – Questão de saúde pública

Ao interrogar os alunos, a Procuradoria da República em Paragominas-

PA pôde notar que, em relação aos alunos de Educação Física, alguns depoimentos

destoaram de declarações anteriores.

Dois dos alunos interrogados disseram que continuariam a estudar no
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IETEP  mesmo que do curso não pudesse resultar  a  expedição de qualquer

diploma. Informaram que estariam satisfeitos com o simples aprendizado.

A princípio,  tais  depoimentos  poderiam  apontar  para  a  licitude  das

atividades do IETEP. Todavia, as investigações demonstraram o contrário.

Verificou-se que muitos alunos dos “cursos livres” de Educação Física

trabalham  em  academias  de  ginástica  em  Paragominas-PA.  Os  alunos  do

primeiro grupo (que ingressaram em 2012), costumam trabalhar como estagiários.

Os alunos do segundo grupo (egressos da FATEP, que finalizaram os cursos livres

pelo IETEP em 2012) trabalham como professores ou como instrutores.

Diante  disto,  o  Parquet  Federal  enviou  requisição  a  diversas

academias,  para  que  apresentassem  a  lista  de  profissionais.  Os  documentos

encaminhados pelas academias que atenderam às requisições do MPF evidenciam

que  os  alunos  dos  “cursos  livres”  de  Educação  Física  são  amplamente

absorvidos pelo mercado do fitness de Paragominas-PA.

Ocorre  que,  aparentemente,  as  atividades exercidas nas academias

são  privativas de Profissional de Educação Física, devidamente formado (com

diploma, esclareça-se) e registrado no Conselho Regional de Educação Física, nos

termos do art. 1º, da Lei 9.696/98.

Os alunos do segundo grupo – que terminaram o curso livre em 2012 –

possuem apenas certificado de conclusão de curso expedido pela IESM,  em

Timon-MA, onde nunca estudaram, como já foi evidenciado. Todos os certificados

indicam a conclusão do curso em julho de 2012. 

Diante  deste  contexto,  foi  instaurado  procedimento  administrativo

paralelo, tombado sob o nº 1.23.006.000067/2013-67, com o fim de verificar se o

Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (Coordenação de Belém-PA),

estava executando devidamente seu poder de polícia.

Feito  isto,  uma  equipe  do  CREF/8  se  reuniu  com  o  MPF  em

Paragominas-PA,  onde  foram  expostos  os  indícios  de  irregularidades.  Após,  o

CREF/8  saiu  a  campo,  para  suas  atividades.  Segundo  informações  do  CREF/8,

praticamente todas as academias fiscalizadas possuíam alguma irregularidade. 

Para o que interessa no presente feito, foi percebido que pessoas que

não  possuem  registro  no  CREF/8  e  sequer  diploma de  Professor  de  Educação

Física são responsáveis pelas atividades nas academias de ginástica. 

Sobre o ponto, vale conferir a documentação juntada no inquérito civil
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público. Como exemplo, menciona-se a academia indicada à fl. 147, segundo a qual

os responsáveis pelas atividades são 

 (proprietária). 

 não  possui  diploma;  possui

apenas certidão de conclusão de curso expedida pela IESM, na mesma data em

que foram expedidas as certidões de todos os alunos da antiga FATEP, atual IETEP

 

No mesmo sentido,  a  academia  referida  à  fl.  171,  conta  com duas

profissionais formadas pelo IETEP: 

. Ambas possuem apenas certificados de conclusão de cursos  da

IESM(fl. 175 e 176) e são ex-alunas do IETEP/FATEP.

Não se pretende, neste processo, refutar a legalidade e a veracidade

da possível “diplomação” desses alunos pela IESM. É possível que tenha havido um

aproveitamento extraordinário lícito em tais casos.

Entretanto, vale salientar que estas alunos são oriundos do IETEP (que

assumiu as atividades ilícitas da FATEP em Paragominas-PA)  e,  aparentemente,

nunca estudaram na IESM, em Timon-PA. Vale lembrar que Timon-PA fica a 900km

de Paragominas-PA. Os depoimentos são evidentes no sentido de que a IESM vai

apenas providenciar a diplomação destes alunos.

Também é de se  destacar  a  situação  de  

, que também possui apenas certificado de conclusão de curso do IESM e,

segundo ela própria, nunca sequer compareceu a esta IES.  Ela afirma que fez a

prova  de  “aproveitamento  extraordinário”  em  Paragominas-PA,  nas

dependências do IETEP.

As alunas  afirmam que somente foram a Timon-MA

para a realizar esta prova. Sobre tais avaliações, elas não possuem sequer algum

tipo de resultado. Apenas aguardam a expedição dos respectivos diplomas.

Existem  contradições  entre  os  depoimentos  de  

, o que pode evidenciar o uso indiscriminado e ilegal do aproveitamento

extraordinário. 

Entre os estagiários das academias estão os alunos 

. Como já dito, eles são

alunos  do  IETEP. De  se  destacar  que  as  certidões  que  lastreiam as  atividades

destes  estagiários  perante  a  academia  foram  expedidas  em  15.3.2013,  por
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MERCIANA EDNELMA (NELMA). 

Estranhamente, o despacho do MPF que determinou a requisição das

listas  de  professores  e  estagiários  às  academias  foi  exarado  em  13.3.2013 –

lembrando, sempre, que o procedimento tramitou com publicidade.

Verifica-se que tais certidões foram criadas apenas para atender às

requisições  do MPF, de  modo que  tais  academias  absorvem os  alunos  de

“cursos livres” como estagiários sem qualquer  critério.  Decerto,  tal  questão

deve  ser  debatida  em  seara  processual  própria,  mas  indica,  de  todo  modo,  a

lesividade das práticas perpetradas pelo IETEP.  De se sublinhar que o aluno

 afirmou logo que entrou no IETEP, foi indicado a

determinada academia para ser “instrutor”.

Sobre o assunto, vale mencionar que o Conselho Federal de Educação

Física possui entendimento segundo o qual “o estágio é o ato educativo escolar

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, e visa à preparação

para o trabalho produtivo de estudantes de ensino regular em Instituições de

Educação Superior.” (Nota Técnica CONFEF nº 003/2012). 

Assim,  tem-se  que  o  mercado  do  fitness em Paragominas  absorve

estagiários  não  egressos  de  Instituições  de  Educação  Superior  e,  também

“professores”  não  inscritos  no  conselho  que,  com  respaldo  do  IETEP-IESM,

exercem,  à  míngua da titulação devida,  atividades privativas  de Profissionais  de

Educação Física. 

Se torna compreensível, assim, a postura de alguns alunos ao dizerem

que estudariam no IETEP ainda que de lá não resultasse nenhum diploma: eles

encontram respaldo no mercado,  mesmo que não sejam qualificados para tanto.

Não se mostra necessário, sob a ótica de alguns alunos, se qualificar em uma

IES credenciada se o mercado não exige tanto, mesmo que isto contrarie a

legislação.

Sobre  o  assunto,  vale  destacar  também  que  os  alunos  que  se

formaram em Educação Física em 2012 não tiveram disciplinas de anatomia no

IETEP, tampouco  na  FATEP. Obviamente,  o  IETEP não  possui  laboratório  de

anatomia. 

Em verdade, houve um aparente convênio com a UEPA, para utilização

dos laboratórios e cadáveres, durante uma semana, para que os alunos da então

FATEP pudessem ter algum contato com a disciplina. Sobre tais fatos, vale conferir

os depoimentos dos alunos que já concluíram os cursos livres. 
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Destarte,  as  atividades do  IETEP não se  circunscrevem à burla  ao

credenciamento. Há um risco iminente à saúde pública, porque se desconhece a

legalidade  dos  aproveitamentos  extraordinários  promovidos  pela  IESM;  se

desconhece a qualidade do ditos cursos de anatomia (de apenas uma semana); se

desconhece a legalidade dos diplomas eventualmente expedidos pela IESM.

Destaque-se,  a  legalidade  dos  aproveitamentos  extraordinários  dos

alunos pode ser até certificada no futuro. Porém, de início, há  firmes indícios de

ilegalidade.  A este respeito,  o  Ministério  Público Federal  afirma que,  através do

presente processo cautelar, pretende também  levantar elementos de convicção

suficientes  para  aferir  a  legalidade  da  relação  IETEP-IESM  e,  inclusive,  a

legitimidade dos diplomas. 

Os alunos esperam que a expedição dos diplomas saia ainda no mês

de abril deste ano, como se depreende dos vários depoimentos. Diante disto, o MPF

solicitou ao CREF informações sobre possíveis pedidos de registros advindos de

profissionais com diplomas da IESM.

No dia 23.4.2013, foi constatado que há vários pedidos pendentes da

longínqua IESM, em Timon-MA, de alunos paraenses, que, por isto, pretendem obter

registro neste Estado e não no Maranhão – embora, evidentemente, não seja ilícito o

registro em Estado distinto daquele em que houve a conclusão do curso.

Com efeito, o CREF/8, atendendo à solicitação deste Parquet Federal,

encaminhou  vários  pedidos  de  inscrição  pendentes  de  análise  de  alunos

formalmente oriundos da IESM.

Analisando  os  documentos,  verifica-se  que  eles  moram  em

Paragominas-PA ou  em  Mãe  do  Rio-PA –  cidade  que  também  conta  com  uma

unidade do IETEP. 

Os certificados de conclusão de cursos são idênticos aos apresentados

pelos alunos do IETEP de Paragominas (a exemplo dos certificados de 

).  São,  inclusive,  da  mesma  data  e  assinados  pela  mesma

pessoa: ROSILENE BORGES GASPAR DE MELO, Diretora da IESM. 

A  situação  dos  alunos  mencionados  pelo  CREF/8  é  deveras

semelhante à situação dos alunos interrogados na Procuradoria da República em

Paragominas-PA, de maneira que há o  risco de um derramamento de diplomas

ilegais no mercado. 
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V – DO DIREITO

As  investigações  do  Ministério  Público  Federal,  conforme  relatado,

descortinaram lesão a direitos dos consumidores e também à coletividade em geral,

com vários desdobramentos.

Houve publicidade enganosa, a qual gerou na população a aparência

de licitude, sobretudo porque as prepostas do IETEP davam a entender aos alunos

que estes obteriam a expedição de diplomas regulares. O réu buscou uma solução

“alternativa”  (leia-se,  ilícita),  para  levar  a  efeito  suas atividades.  Na condição de

fornecedor de serviços (art. 3º, da Lei 8.078/90)7, deve se submeter ao regime do

Direito do Consumidor, sobretudo ao que determina o art. 37, §1º, do CDC.

Agindo assim, violou não só o direito dos alunos lá matriculados, mas,

também, de toda  a população local,  que, mesmo não sendo contratante dos

serviços viciados, se submeteu a anúncios falaciosos.

A publicidade enganosa pode dar ensejo a lesão a direitos difusos. A

distinção  entre  direitos  difusos  e  individuais  homogêneos  não  é  temática.  É

equivocada a ideia de que, por exemplo, o meio ambiente é somente um direito

difuso e que o direito do consumidor é somente um direito individual homogêneo.

Conforme  salienta  a  melhor  doutrina8,  de  um  mesmo  fato  podem

resultar pretensões de reparação a direitos difusos, coletivos em sentido estrito e,

ainda,  individuais  homogêneos.  O  exemplo  clássico  do  critério  científico  de

Antônio Gidi para a diferenciação, não com base no fato, mas com base na

pretensão, diz respeito exatamente à publicidade enganosa. Pede-se vênia para

transcrever a lição de Fredie Diddier Jr. e Hermes Zaneti Jr.:

Supondo a hipótese de uma publicidade enganosa, onde o anunciante pratica
falsidade ideológica ao induzir o consumidor a confundir o seu produto com
outro de uma marca famosa, afirma que 'diversas pretensões podem surgir e
diversas ações (civis e criminais; individuais e coletivas) podem ser propostas
em função desse ato ilícito'. Para exemplificar aduz a ação criminal estatuída
no art.  66  do  CDC,  as  ações coletiva  para  defesa  de direitos  difusos  da
comunidade requerendo a retirada dos produtos, a contra-propaganda ou a
indenização  devida  pelo  dano  já  causado  (a  reverter  para  o  fundo  de
recomposição  criado  pela  LACP).  Havendo lesão  a  direitos  individuais  de
consumidores  que  já  adquiriram  o  produto  influenciados  pela  publicidade
ilícita, seria igualmente cabível ação para recompor esses prejuízos movida

7 “Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.” (Art. 3º, da Lei 8.078/90).  

8 “De um mesmo fato lesivo podem nascer 'pretensões difusas, coletivas, individuais homogeneas, e, mesmo, individuais
puras, ainda que nem todas sejam baseadas no mesmo ramo do direito material'.  DIDIER RJ,  Fredie e ZANETI JR,
Hermes. Curso de Direito Processoal Civil. Processo Coletivo. 1ª Edição. p. 82.
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molecularmente,  por  um  dos  legitimados  do  art.  82  do  CDC,  visando  a
condenação genérica, art. 95 do CDC.”9

Além disso, é de se ressaltar a lesão à sociedade local com anúncios

publicitários, inclusive por meios cibernéticos.

A lesão deve ser reparada de duas formas. 

Em primeiro lugar, através da contrapropaganda, prevista no art. 60, da

Lei 8.078/90, com o fim de diluir a nocividade da publicidade ilícita praticada. Impõe-

se a condenação na obrigação de fazer, no sentido de veicular esclarecimentos à

sociedade a respeito das regras do Ensino Superior, especialmente no que tange à

exigência de credenciamento prévio das instituições e autorização dos cursos, bem

como  da  ilegalidade  da  utilização  de  entidades  parceiras  para  “diplomação”  de

alunos advindos de ensinos irregulares. 

A segunda forma de reparação consiste na condenação à obrigação de

pagar, para que o montante seja revertido em prol do Fundo de Direitos Difusos, de

que  trata  o  art.  13,  da  Lei  7.347/1985.  Não  são  apenas  os  consumidores

contratantes os lesados. Há uma lesão difusa, que atinge o mercado,  potenciais

consumidores, investidores da região, etc. 

De outra banda, restou evidenciada a a lesão à credibilidade do Poder

Público na fiscalização das Instituições de Ensino Superior.

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo

que sua prestação deve ter por fim o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo

para o trabalho e o exercício da cidadania (art. 205, da CR/88). 

A exploração da atividade econômica  (tomada no seu sentido amplo)

no campo da educação é franqueada, no Brasil, à iniciativa privada. Entretanto, o

seu  exercício  não  tem  o  espectro  amplíssimo  do  livre  mercado,  eis  que  está

condicionado a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209, II,

da CR/88). Por este motivo, a oferta de serviços de educação, quando exercida por

particular,  é,  antes  de  uma  atividade  econômica,  uma  atividade  de  relevância

pública. 

O  funcionamento  das Instituições de  Ensino Superior  é  disciplinado

pela Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que, em seu arts. 9º, XI e

46, estabelece o seguinte:

9 DIDIER RJ, Fredie e ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processoal Civil. Processo Coletivo. 1ª Edição. p. 83.
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Art.  9º  A União  incumbir-se-á  de:  IX  -  autorizar,  reconhecer,  credenciar,
supervisionar  e  avaliar,  respectivamente,  os  cursos  das  instituições  de
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

(...)

Art.  46.  A  autorização e  o  reconhecimento  de  cursos,  bem  como  o
credenciamento de  instituições  de  educação  superior,  terão  prazos
limitados,  sendo  renovados,  periodicamente,  após  processo  regular  de
avaliação. 

Neste  sentido,  o  funcionamento  de  uma  Instituição  de  Ensino

Superior (IES) depende de prévio credenciamento perante o Poder Público, ao

passo  que  a  oferta  dos  cursos depende  de  autorização.  É  o  que  determina,

também, o Decreto 5.773/2006, que regulamenta a matéria:

Art. 10. O funcionamento de instituição de educação superior e a oferta de
curso superior dependem de ato autorizativo do Poder Público, nos termos
deste Decreto. 

Art.  13.  O início  do  funcionamento  de  instituição  de  educação  superior  é
condicionado à edição prévia de ato de credenciamento pelo Ministério da
Educação. 

Além da lesão aos alunos, isto gerou descrédito para as instituições

do Estado, notadamente do MEC, que foi ludibriado. 

Os  réus  devem  reparar  todos  os  danos  causados,  pelo  abalo

institucional que  o  funcionamento  de  instituições  clandestinas  de  educação

superior. O dano institucional é, sabidamente, um  consectário do dano moral, e

tem lugar quando afeta a imagem e a credibilidade de uma instituição, pública ou

privada, perante a sociedade. 

Entende, ainda, o Ministério Público Federal que a sociedade não foi

lesada apenas com a publicidade enganosa e com o abalo institucional do Estado.

Houve,  também,  dano  em  razão  da  irregular  formação,  ao  menos  parcial,  de

profissionais que atuam em áreas marcadamente regulamentadas pelo Estado, em

razão do interesse público que gravita em torno destas atividades.

A  sociedade  não  pode  ficar  sujeita  ao  ingresso  de  profissionais

desqualificados no mercado de trabalho, especialmente no que tange às profissões

cujo âmbito de proteção é marcadamente normativo, a exemplo de Enfermagem,

Educação Física, etc. 
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É patente,  aqui,  o  direito de indenização pelo  dano moral  coletivo

experimentado  pela  sociedade  com  as  práticas  espúrias  entabuladas  pelos

demandados.

V.A – Do dano material

A lesão é de ordem material e moral. No campo do direito material, fica

evidente que, ao pagarem as mensalidades, os alunos agiram iludidos, na crença da

obtenção de diplomas de curso superior. 

Assim,  sem  mais  delongas,  o  dano  material  é  aferido  pelas

mensalidades pelos alunos. O montante há de ser comprovado pelos consumidores

(ex-alunos) no momento da liquidação do feito.

Importa, para este momento, certificar, já que se trata de uma ação

coletiva, o direito de crédito dos alunos em relação aos montantes pagos por um

curso superior clandestino.

Ao  lado  disto,  fica  patente  o  enriquecimento  ilícito  da  instituição

fornecedora de “cursos livres”.

A documentação trazida aos autos ratifica a informação. 

Destarte,  em relação ao dano material  experimentado pelos alunos,

não é possível fazer um pedido certo e determinado, no que tange à quantificação

do  dano.  Não  possível,  de  plano,  determinar  a  extensão  dos  danos  materiais.

Ademais, a quantificação do dano material depende, também, de ato a ser praticado

pelos  réus,  com  a  comprovação  dos   alunos  que  frequentaram  os  cursos

clandestinos. 

V.B – Do dano moral

O ordenamento garante a reparação por danos morais (art. 5º, V e X,

da CR/88). O dano moral é o resultado de uma conduta que atinge a dignidade da

pessoa,  valores  imateriais,  ligados  à  liberdade  e  à  integridade  psicofísica  do

indivíduo. 

A questão das faculdades clandestinas está  intimamente  ligada aos
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danos morais sofridos pelos alunos. A Procuradoria da República em Paragominas-

PA, ao interrogar alunos e ex-alunos de cursos clandestinos investigados, percebe

que a  maior  preocupação  das  pessoas lesadas não  se  liga  apenas ao  dinheiro

despendido  e,  também,  ao  tempo  de  estudo  perdido.  Os  interrogatórios  são

permeados de carga emotiva, em que os alunos manifestam muita decepção e se

emocionam diante do receio de que todo o tempo de estudo seja em vão. 

Por mais que se empreenda tentativa de reparação material, não será

possível, via de regra, reverter o tempo perdido por estes alunos, muitos dos quais

pagaram os cursos com o  comprometimento substancial de suas respectivas

rendas, na ilusão da obtenção de um diploma de curso superior. 

V.C – Do pedido liminar

Tendo em vista o entendimento da MM. Juíza, explicitado na decisão

das  fls.  401/402,  o  Ministério  Público  Federal  apresenta  os  pedidos  liminares

antecipatórios e cautelares, conforme art. 273, caput, inciso I e parágrafos 3º e 6º.

Trata-se de medidas que se impõem a fim de sustar os efeitos das

ilegalidade  apontadas,  bem  como  evitar  maiores  danos  aos  consumidores  e  à

sociedade. 

Saliente-se  que  o  CREF/8  encaminhou,  no  dia  23.4.2013,  ao  MPF

informações  sobre  pedidos  de  inscrição  de  alunos  da  IESM  que  residem  em

Paragominas e região, o que denota o risco da consolidação dos danos, ante à

aparente ilegalidade nos aproveitamentos extraordinários. É que, após a conclusão

dos  cursos  livres,  há  uma  pulverização  dos  rastros  da  ilicitude,  de  maneira  a

ocasionar a consolidação das ilicitudes e dos prejuízos apontados. 

VI – DOS PEDIDOS

VI.A – DOS PEDIDOS LIMINARES

Em razão do exposto, dada urgência que o caso merece, o Ministério

Público Federal formula pedidos requer os seguintes provimentos liminares:

1)  concessão  de  liminar  sem a oitiva  da  outra  parte para  que o

IETEP e seus sócios e prepostos  suspendam imediatamente suas atividades,

mesmo  aquelas  que  tenham  rótulo  de  cursos  livres,  até  a  conclusão  das
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investigações, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

2)  concessão  de  liminar  sem a oitiva  da  outra  parte para  que o

IETEP e a FACESP divulguem, às suas expensas, em jornal de grande circulação

em Paragominas-PA, na parte externa sua sede, e nos perfis do Facebook dos réus

(especialmente  de  JERRI  e  CILENE)  esclarecimentos  sobre  a  legalidade  das

atividades de Educação Superior, abordando especificamente os seguintes pontos:

a)  É  ilegal  o  início  de  atividades  de  Educação  Superior  sem  o  prévio

credenciamento; b) O aproveitamento extraordinário é medida excepcional prevista

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que deve ser efetivado a título individual;

c) Não há previsão legal para o aproveitamento de conteúdo de cursos livres, de

forma coletiva, para redução de carga horária de cursos de graduação, bacharelado

ou  licenciatura,  muito  menos  para  obtenção  de  diploma,  registrado  por  IES

credenciada  e  em  situação  regular,  após  realização  de  prova  que  reconheça  o

saber;  d)  É  vedado  o  uso  mercadológico  do  aproveitamento  extraordinário  por

cursos  livres;  e)  O  estágio  na  Educação  Física  é  “ato  educativo  escolar

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, e visa à preparação para o

trabalho produtivo de estudantes do ensino regular em  Instituições de Educação

Superior,”  nos  termos  da  Nota  Técnica  CONFEF nº  003/2012,  o  que  pressupõe

atividade acadêmica perante IES credenciada;  f) As atividades de educação física

são privativas do Profissional de Educação Física, com inscrição no Conselho de

Educação Física, nos termos da Lei 9.686/98; g) O exercício habitual de atividades

privativas de Profissional  de Educação Física por quem não ostenta qualificação

profissional para tanto configura, em tese, contravenção penal prevista no  art. 47,

do  Decreto-lei  3.688/1941;  h)  o  IETEP  não  possui  pedido  de  credenciamento

pendente no MEC; 

3) Liminar de busca e apreensão nas sedes do IETEP e da FACESP e

nas residências de todos os requeridos, com o fim de coletar computadores, mídias,

documentos,  papeis,  instrumentos  e  quaisquer  outros  objetos  que  evidenciem a

parceria do IETEP com outras instituições, especialmente com o IESM;

4) Liminar para que a IESM apresente, em 10 dias, sob pena de multa

diária de R$ 10.000,00, a lista de todos os alunos que concluíram cursos nos anos

de 2011, 2012 e 2013, além dos respectivos diplomas e certificados de conclusão

de  curso,  documentos sobre  eventual  aproveitamento  extraordinário  de  alunos,

especialmente  dos  alunos  mencionados  nestes  autos.  Requer-se  que  a  ordem

judicial conste a necessidade de a IESM discriminar, entre os formandos, aqueles

que cursaram toda a faculdade em suas dependências e aqueles oriundos de outras

instituições, indicando o período parcial junto à IESM.
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5) Liminar para que a IESM se abstenha – até a elucidação dos fatos,

mormente  da  legalidade  dos  “aproveitamentos  extraordinários”  –  de  expedir

diplomas ou certificados de conclusão de cursos de alunos oriundos do IETEP, sob

pena de multa de R$ 50.000,00 por diploma/certificado, sem prejuízo da declaração

de nulidade do ato. 

6) Ordem judicial liminar para que o Conselho Regional de Educação

Física (i) se abstenha de deferir inscrições de alunos oriundos do IESM, até que se

possa  verificar  a  licitude  do  diploma  apresentado  (ii) apresente  as  inscrições

deferidas em 2012 e 2013 para egressos da IESM.

VI.B – PEDIDOS DEFINITIVOS

1) Condenação do IETEP e da FACESP, e seus respectivos sócios

e  prepostos,  a  que  se  abstenham  de  ofertar  cursos  livres  sob  a  promessa  de

aproveitamento extraordinário.

2) Condenação  do  IESM  para  que  se  abstenha  de  expedir

certificados de conclusão de cursos de alunos oriundos do IETEP.

3) Condenação do Conselho Regional  de  Educação Física  para

que  se abstenha de deferir inscrições de alunos oriundos do IESM no caso das

ilicitudes demonstradas neste feito.

4) Condenação definitiva solidária de todos os réus – com exceção do

CREF -  ao  pagamento  de  indenização  pelos  danos  a  direitos  difusos

experimentados  pela  sociedade,  em  patamar  a  ser  fixado  por  este  juízo,  em

montante não inferior a R$ 500.000,00, a ser revertido em prol do Fundo de Direitos

Difusos, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/1985. 

5) Condenação definitiva e solidária de todos os réus ao pagamento de

indenização  pelos  danos  a  direitos  individuais  homogêneos experimentados

pelos alunos que estudaram no IETEP/FATEP, para posterior liquidação e execução

individual dos créditos, nos termos do  art.  97, da Lei 8.078/90,  sem prejuízo da

eventual destinação a título de reparação fluida (fluid recovery), na hipótese do art.

100, da Lei 8.078/90. 

6) Condenação definitiva e solidária de todos os réus à divulgação de
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contrapropaganda em jornais de grande circulação, nos seus sítios eletrônicos e no

Facebook, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, com cominação de multa diária de R$

10.000,00 pelo descumprimento. 

7)  A desconsideração  das  personalidades  jurídicas  do  IETEP e  da

FACESP, para que os sócios e prepostos, também réus, possam ser alcançados

pelos provimentos jurisdicionais.

8) Condenação na obrigação de não fazer, para que todos os réus

se  abstenham  de  veicular  anúncios  publicitários  sobre  cursos  superiores  não

credenciados, ou mesmo sobre cursos livres a serem aproveitados perante outras

instituições de ensino superior.

Requer-se a citação de todos os demandados, na forma do CPC. 

Requer-se,  também, a  intimação da União,  para  que manifeste  seu

interesse em ingressar no feito.

O MPF dá à causa o valor  de  R$ 200.000,00,  para fins tributários.

Pugna-se pela  produção de todos os  meios  de prova admitidos,  além da prova

documental que já lastreia a petição inicial.

Requer-se a publicação de edital, para convocação dos interessados,

nos termos do art. 94, da Lei 8.078/90, sem prejuízo da divulgação institucional por

parte do Ministério Público Federal. 

Paragominas-PA , 13 de maio de 2013.

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA
Procuradora da República
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