
 

Subseção Judiciária de Santarém-PA 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA

PROCESSO: 1000158-74.2018.4.01.3902
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)

RÉU: ADIELSON TELES DOS SANTOS, IESB - INSTITUTO DE ENSINO SABIOS DE BEREIA LTDA - ME, CECAM -
CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DA AMAZONIA - EPP, OCELIO NAUAR DE ARAUJO JUNIOR

 

DECISÃO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de
ADIELSON TELES DOS SANTOS, INSTITUTO DE ENSINO SÁBIOS DE BEREIA LTDA – IESB,
FACULDADE DE TEOLOGIA, FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS GAMALIEL – FATEFIG e
OCÉLIO NAUAR DE ARAÚJO JÚNIOR, na qual alega que os requeridos ofertam cursos de graduação e
pós-graduação, na modalidade a distância, sem a devida autorização do Ministério da Educação.

Relata que a Faculdade de Educação Integrada do Brasil – FAEIB, em parceria com a FATEFIG,
celebrou contrato para oferta de cursos de pós-graduação, obrigando-se a primeira a chancelar os certificados
emitidos. Após expedição de recomendação, a FAEIB, representada por Adielson Teles, teria acatado o
exposto pelo MPF, no sentido de parar a divulgação e oferta dos cursos. Porém, em 2014, sobreveio a
informação de que a FAEIB mudou seu nome para Instituto Sábios de Bereia, continuando a ofertar cursos de
pós-graduação.

Quanto à FATEFIG, que é representada por Océlio Nauar de Araújo, informa que, consoante
consulta ao MEC, há autorização apenas para se ministrar cursos na modalidade presencial, não havendo
credenciamento para oferta de cursos à distância.

Requer, liminarmente:

a) que FAEIB/IESB e FATEFIG/GAMALIEL paralisem imediatamente a divulgação de todo e
qualquer anúncio publicitário oferecendo os cursos de graduação nos municípios abrangidos
pela subseção judiciária de Santarém, bem como a divulgação de que seus cursos, no Pará,
são reconhecidos pelo MEC;

b) que FAEIB/IESB e FATEFIG/GAMALIEL suspendam temporariamente suas atividades
referentes aos cursos ora questionados, nos termos do art. 56, VII, do CDC, compelindo-os a
imediatamente interromper as matrículas nos seus cursos e ainda a não iniciar as aulas dos
referidos cursos sem o ato de credenciamento, autorização e reconhecimento junto ao MEC,
conforme cada caso requer;
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c) que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, e, consequentemente, os
requeridos sejam responsáveis pelo ressarcimento de todos os valores pagos, individualmente,
pelos alunos matriculados, referentes à matrícula, taxas e mensalidades, com correção
monetária;

d) que, sendo deferida a liminar, FAEIB/IESB e FATEFIG/GAMALIEL sejam compelidas a
divulgar em seus sítios na internet, na página inicial e em destaque, a existência da presente
demanda contra si movida por este Ministério Público Federal e extrato da decisão proferida
pela Justiça Federal, com a indicação de seu objeto, bem como os motivos da presente
demanda;

e) a cominação de penalidade administrativa, civil e penal em caso de descumprimento de
quaisquer das medidas judiciais determinadas por este r. Juízo referente ao presente caso, a
critério de V. Exa., atento às circunstâncias do caso.

Relatados. Decido.

A educação é atividade que pode ser exercida livremente pela iniciativa privada, desde que
autorizada e acompanhada pelo Poder Público. Nesse sentido, o art. 209 da Constituição:

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

  No plano infraconstitucional, a matéria é disciplinada pela Lei n. 9.394/1996, que estabelece
diretrizes e bases para a educação nacional. No seu art. 9º, IX, prevê que os cursos de nível superior
oferecidos por instituições privadas devem ser autorizados, reconhecidos, credenciados, supervisionados e
avaliados pela União:

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. 16. O sistema federal de ensino compreende:       

I - as instituições de ensino mantidas pela União;

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;

III - os órgãos federais de educação.

Ainda quanto à definição dos cursos superiores e da necessidade de autorização estatal para seu
funcionamento, dispõe a norma:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:      
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I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007).

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso
pelas instituições de ensino.

Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo
serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação
da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do
cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento
das vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006)

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou
privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.

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.

Quanto ao ensino à distância, expressamente a norma prevê a necessidade de credenciamento por
parte da União:

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.
           

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por
instituições especificamente credenciadas pela União.

 

No caso dos autos, o MPF trouxe elementos indicativos de ilegalidade, por oferta de cursos de
graduação e pós-graduação sem credenciamento e autorização por parte do Ministério da Educação:

- Adielson Teles informou ao MPF que a FAEIB possuiria parceria com a “FACIBRA” e
“GAMALIEL VIRTUAL para oferta de cursos de pós-graduação” (Num. 6203390 - Pág. 29), apresentando o
contrato de credenciamento no item Num. 6203390 - Pág. 30 a 38. Contrato assinado por Océlio Nauar de
Araújo Júnior, pela “Gamaliel Virtual” e Adielson Teles dos Santos, pela IESB;

- Foi expedida recomendação pelo MPF, a fim de paralisar a oferta e realização dos cursos (Num.
6203390 - Pág. 56 a 60), sendo que, em resposta, Adielson informou que a acataria (Num. 6203390 - Pág. 65
e 66);
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- Há notícia de que a FAEIB mudou de nome para Instituto Sábios de Bereia, sendo que estaria
atuando na oferta de cursos de graduação na área de pedagogia, matemática e biologia, sem autorização legal
(Num. 6203390 - Pág. 78 a 80);

- O Ministério da Educação informou que a FAEIB não é considerada como instituição de ensino
superior, pois não estaria credenciada junto ao sistema federal de ensino; não haveria registros para
“Gamaliel Virtual”, mas a FATEFIG estaria recredenciada para oferta de cursos, mas não haveria
credenciamento para cursos a distância; esclareceu que parcerias entre instituições de ensino superior e outras
apenas é possível para atividades de caráter operacional e logístico, sendo que atividades de caráter
acadêmico não podem ser objeto deste tipo de ajuste (Num. 6203390 - Pág. 105 a 109);

- A Promotoria de Justiça da Comarca de Prainha encaminhou, ao MPF, termos de declarações de
alunos, contratos, atestados e recibos de pagamento, indicando a oferta de cursos de graduação pela FAEIB,
dirigida por Adielson Teles (Num. 6203797).

Os elementos deixam evidente a oferta irregular de cursos de graduação e pós-graduação por parte
da FAIEB. Porém, não há elementos suficientes, no momento, para se concluir o mesmo em relação ao
“Gamaliel Virtual”.

Verifico que o contrato firmado entre o Gamaliel e a FAEIB não especifica o tipo de curso que é
objeto de ajuste. Em um primeiro momento, a FAEIB informou que o contrato era para oferta de cursos de
pós-graduação; porém, posteriormente, informou que o Gamaliel ofertaria apenas cursos livres (Num.
6203390 - Pág. 64). Cursos de tal natureza não demandam autorização do Ministério da Educação (Num.
6203390 - Pág. 105 a 109).Os demais elementos não permitem inferir se o Gamaliel Virtual atuou
concretamente na oferta de cursos de graduação e pós-graduação por parte da FAEIB, sendo necessária
dilação probatória a respeito.

Por fim, em consulta ao sistema e-MEC, nesta data (emec.mec.gov.br), verifico inexistir registros
em nome da FAIEB ou do Instituto Sábios de Bereia.

Assim, há verossimilhança das alegações, no que concerne à oferta irregular de cursos superiores
pela FAIEB.

Também há o risco da demora, a possibilitar a concessão da liminar, eis que a continuidade da oferta
e funcionamento dos cursos trará maiores prejuízos aos alunos (efetivos e potenciais), que empregam tempo e
recursos financeiros em curso que não ensejará, ao final, a emissão do almejado certificado de conclusão com
validade.

O pleito liminar, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica e ressarcimento de
valores, será apreciado oportunamente, em vista do art. 300, §3º, CPC (potencial irreversibilidade da
medida).

Pelo exposto, , para determinar que os réus INSTITUTOCONCEDO EM PARTE A LIMINAR
DE ENSINO SÁBIOS DE BEREIA LTDA (Faculdade de Educação Integrada do Brasil – FAEIB) e
ADIELSON TELES DOS SANTOS:

a) paralisem imediatamente a divulgação de todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo os
cursos de graduação e pós-graduação nos municípios abrangidos pela subseção judiciária de Santarém, bem
como a divulgação de que seus cursos, no Pará, são reconhecidos pelo MEC;
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b) suspendam temporariamente suas atividades referentes aos cursos ora questionados,
interrompendo as matrículas nos seus cursos e não iniciando suas aulas sem o ato de credenciamento,
autorização e reconhecimento junto ao MEC, conforme cada caso requer;

c) divulguem em seus sítios na internet, na página inicial e em destaque, a existência da presente
demanda contra si movida por este Ministério Público Federal e extrato da decisão proferida pela Justiça
Federal, com a indicação de seu objeto, bem como os motivos da presente demanda.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da liminar, sob pena de multa diária que arbitro
em R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de responsabilidade penal.

Citem-se. Esclareça-se que, em contestação, os réus deverão desde logo especificar
fundamentadamente as provas que pretendem produzir, justificando suas finalidades, sendo que pleito
genérico será rejeitado.

Em seguida, vista dos autos ao MPF, devendo, em réplica, especificar provas nos moldes acima.

Intime-se a UNIÃO para manifestar interesse em integrar a lide. Intime-se o MPF acerca desta
decisão.

SANTARÉM, 17 de outubro de 2018.

Érico Rodrigo Freitas Pinheiro

Juiz Federal
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