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CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉUS: ODEBANCC OBRIGAÇÕES E DEVERES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA. ME 
(IBRASPE) e outros
SENTENÇA TIPO “A” (Resolução CJF, nº. 535/2006)

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se  Ação Civil  Pública  promovida pelo Ministério  Público  Federal  em 

face de ODEBANCC OBRIGAÇÕES E DEVERES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA – ME 

(Instituto  Brasileiro  Acadêmico  Social  de  Pesquisas  &  Ensino  –  IBRASPE),  SILVIO 

ROBERTO DE FIGUEIREDO e MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA, na qual se 

pleiteia  que IBRASPE  (i) suspenda temporariamente suas atividades referentes aos 

cursos  questionados  na  ação;  (ii) paralise  a  divulgação  de  todos  os  anúncios 

publicitários  oferecendo  cursos  de  graduação  nos  municípios  abrangidos  pela 

jurisdição  deste  Juízo;  (iii) que  seja  desconsiderada  a  personalidade  jurídica  das 

mencionadas  empresas  a  fim  de  que  sejam  ressarcidos  os  valores  pagos, 

individualmente, pelos alunos matriculados nos cursos objeto de controvérsia; e,  (iv) 

caso haja o deferimento da medida, que estas sejam compelidas a divulgar em seus 

sítios da internet a existência da demanda e da decisão. Com a inicial, juntou os autos 

do Procedimento Preparatório 1.23.002.000535/2015-03 (fls. 02-L/62).

Às fls. 64/65 foi analisada e concedida parcialmente a antecipação de tutela 

para  determinar  a  suspensão  das  atividades  da  instituição,  devendo,  da  mesma 

forma, cessar a divulgação de todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo cursos 

de graduação. A existência desta demanda e o extrato desta decisão deverão, ainda, 

constar dos sítios virtuais de tais instituições em destaque nas páginas iniciais.

Citados,  IBRASPE apresentou contestação às fls.  70/72,  oportunidade em 

que requereu a improcedência da demanda sob a alegação de que contratou dois 

consultores educacionais para orientar os alunos sobre a melhor forma de receberem 
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os seus certificados de conclusão de curso, o que foi aceito pelos discentes e, então, a 

partir  daí  a  responsabilidade  pela  expedição  do  diploma seria  da nova instituição 

apresentada pelos consultores, sendo inclusive os pagamentos das mensalidades a 

partir desse momento apresentados à nova instituição. Por sua vez, MARIA ROSINEIDE 

(às  fls.  97/99),  requereu  o  reconhecimento  da  sua  ilegitimidade  e,  no  mérito,  a 

improcedência  do  pedido,  sob  a  alegação de que  está  divorciada do correquerido 

SILVIO, com quem restou a administração do instituto também correquerido. Por outro 

lado,  SILVIO,  conquanto  regularmente  citado,  não  apresentou  defesa,  conforme 

analisado nos termos do despacho de fl. 131-v e ratificado por meio da decisão de fl. 

139. 

Intimadas as partes para especificarem as provas que ainda pretendessem 

produzir,  apenas  a  requerida  MARIA  ROSINEIDE  requereu  a  produção  de  prova 

testemunhal.  Deferida a produção da prova oral,  a testemunha não compareceu à 

audiência (fls. 148/148-v). Intimados para apresentar memoriais finais, o Parquet (fls. 

156/156-v)  ratificou  os  pedidos  inaugurais  e  os  requeridos  deixaram  o  prazo 

transcorrer sem manifestação (fl. 160-v).

Era o que importava relatar. Sentencio.

II – FUNDAMENTAÇÃO. 

2.1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO PARCIAL.

O  art.  134  do  CPC/2015  estabeleceu  que  a  desconsideração  da 

personalidade jurídica tem cabimento em qualquer fase do processo, dispensando-se 

a instauração do incidente se requerida na petição inicial (§ 2o). Como é cediço, a 

pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física que a representa e, via de regra, 

“os  bens  particulares  dos  sócios  não  respondem  pelas  dívidas  da  sociedade” 

(CPC/2015, art. 795), e vice-versa. No entanto, verificadas as peculiaridades do caso, 

em determinadas situações previstas em lei, é possível que o magistrado aplique a 
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teoria da desconsideração da personalidade jurídica (CDC, art. 28; CC/2002, arts. 50 e 

1.024), caso comprovado o abuso de direito, simulação, desvio de finalidade, fraude 

cometida pelos sócios da pessoa jurídica ou quando a personalidade da sociedade 

empresária  configurar  impeditivo  ao  ressarcimento  dos  prejuízos  causados  ao 

consumidor.

2.1.1.  DESVIO  DE  FINALIDADE  E  ATOS  ABUSIVOS  NA  GESTÃO  DA  ODEBANC. 

COMPROVAÇÃO.

No caso destes autos, restou comprovado o preenchimento dos requisitos 

para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica demandada, na medida 

em que foi declarado pelos correqueridos que o ente moral encontra-se inativo desde 

2009, já tendo sido possivelmente vendido e/ou incorporado por outra pessoa jurídica. 

Está-se, portanto, diante de dissolução irregular da empresa. Outrossim, a atuação da 

ODEBANC sempre se viu envolta em golpes e ilegalidades, o que se comprova a partir 

do diploma falso por ela expedido e juntado às fls. 12/14. 

2.1.2.  PARTICIPAÇÃO  DIRETA  E  PESSOAL  DOS  SÓCIOS  NOS  ATOS  ABUSIVOS. 

DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. 

A propósito das fraudes e mesmo da dissolução irregular em que envolvida 

a  pessoa  jurídica  ODEBANC,  vários  elementos  militam no  sentido  da  participação 

direta e pessoal do réu Sílvio Roberto de Figueiredo. Nesse sentido, ele não só é quem 

figura na demanda como representante da empresa,  a  ponto de outorgar  em seu 

nome poderes ao patrono judicial, como também foi quem assinou a Declaração em 

favor de Marcilena Caldeira Silva (fls.  50/51),  na qual conta seu pretenso histórico 

escolar. 

De outro lado, a respeito da sócia Maria Rosineide Oliveira da Silva nada 

consta  nos  autos  que  torne  possível  imputar-lhe  os  atos  que  induzirão  à 
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desconsideração da personalidade  jurídica. Não há documentos, declarações por elas 

assinadas ou atos de constituição que a mencionam. Trata-se, na verdade, apenas da 

ex-esposa do réu Sílvio Roberto, de quem se encontrava separada de fato desde, pelo 

menos,  2008,  de acordo com a inicial  da ação de divórcio proposta em 2011 (fls. 

103/106).  No  momento  da  prática  dos  atos  abusivos,  portanto,  até  mesmo  a 

sociedade conjugal já estava diluída. 

Destarte,  defiro em parte o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica de ODEBANCC OBRIGAÇÕES E DEVERES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA – ME 

(Instituto  Brasileiro  Acadêmico  Social  de  Pesquisas  &  Ensino  –  IBRASPE),  devendo 

eventual  constrição  patrimonial  atingir  além  de  bens  da  pessoa  jurídica,  atingir 

também, subsidiariamente, bens do réu Sílvio Roberto de Figueiredo. 

2.2. SUSPENSÃO DA OFERTA DE CURSOS IRREGULARES DE GRADUAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  INDIVIDUAIS.  PROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 

No mérito, verifica-se que a controvérsia da demanda quanto à regularidade 

ou  não  da  oferta  de  cursos  de  graduação  pelo  IBRASPE,  referentes  aos  cursos 

oferecidos nas cidades abrangidas pela jurisdição deste Juízo Federal, notadamente no 

município de Monte Alegre.

Nessa esteira, tem-se que a educação é atividade que pode ser exercida 

livremente pela iniciativa privada, desde que autorizada e acompanhada pelo Poder 

Público, nos termos do art. 209 da Constituição Federal. No plano infraconstitucional, a 

matéria é disciplinada pela Lei n. 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases para a 

educação nacional. Da leitura das normas, depreende-se que todas as instituições que 

pretendam  ministrar  ensino  superior  devem  ser  AUTORIZADAS,  RECONHECIDAS, 

CREDENCIADAS, SUPERVISIONADAS e AVALIADAS pela União, por meio do Ministério 
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da Educação e Cultura (MEC), responsável por garantir e fiscalizar a qualidade das 

instituições de ensino pátrias (art. 9o, IX).

Ainda,  o  Superior  Tribunal  de Justiça já sumulou o entendimento de que 

eventuais danos decorrentes da realização de curso superior não reconhecido pelo 

MEC  são  presumidos,  devendo  a  instituição  de  ensino  provar  que  o  aluno  tinha 

conhecimento prévio e adequado da situação:

Súmula 595 STJ:  "As instituições de ensino superior respondem 

objetivamente  pelos  danos  suportados  pelo  aluno/consumidor 

pela  realização  de  curso  não  reconhecido  pelo  Ministério  da 

Educação,  sobre  o  qual  não  lhe  tenha  sido  dada  prévia  e 

adequada informação."

Destarte,  caberia  às  requeridas  a  prova  da  regular  inscrição  dos  cursos 

ofertados  junto  ao  MEC  e/ou  do  prévio  e  adequado  conhecimento  dos  discentes 

quanto ao não reconhecimento pelo Ministério da Educação, o que não foi comprovado 

nos autos. Ao contrário, o próprio IBRASPE confirma que não efetuou o requerimento 

de  credenciamento  junto  ao  MEC em razão do elevado  valor  que  a  regularização 

demandaria. A alegação da defesa de que não possuía responsabilidade para emissão 

dos diplomas de graduação não tem suporte fático ou jurídico, na medida em que não 

foi juntada qualquer prova acerca da assunção por terceiros da responsabilidade para 

a conclusão do curso dos alunos e expedição do diploma, mas há cópia de histórico 

escolar de uma antiga aluna no instituto comprovando que ela estudou durante todo o 

período da graduação do curso de administração no IBRASPE (fls. 50/51). Da mesma 

forma, a alegação de que o instituto foi vendido e não mais tem responsabilidade 

acerca das antigas contratações não merece guarida, já que o contrato de compra e 

venda  somente  foi  assinado  em 2016,  após,  inclusive,  o  início  da  presente  ação 

judicial.  Finalmente,  a  alegação  de  MARIA  ROSINEIDE  de  que  está  afastada  das 
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atividades  do IBRASPE  desde  2009 não  está  ratificada  pelos  documentos  que  ela 

apresentou, uma vez que o contrato de compra e venda juntado por ela (fls. 122/125), 

além de não estar assinado, está datado de 2011.

Diante de tudo isso, nota-se que os alunos do IBRASPE foram evidentemente 

prejudicados  com  a  realização  de  cursos  de  nível  superior  por  entidade  não 

credenciada no MEC, os quais terão, além do prejuízo financeiro com o pagamento das 

matrículas, taxas e mensalidades, frustradas suas expectativas da obtenção do grau 

superior de ensino. 

Assim, estando delimitada na petição inicial,  e  devidamente comprovada 

pelos documentos que a instruem, a atuaçao irregular dos requeridos, sem que eles se 

desincumbissem  de  provar  o  contrario  em juizo,  impõe-se  a  ratificação  da  tutela 

inicialmente concedida para a suspensão das atividades do IBRASPE, com fulcro no art. 

56, VII do CDC, em todos os municipios abrangidos pela jurisdiçao deste Juizo Federal 

(Alenquer,  Almeirim,  Belterra,  Curua,  Faro,  Gurupa,  Juruti,  Monte  Alegre,  Obidos, 

Oriximina, Placas, Prainha, Ruropolis, Santarem, Terra Santa e Uruara), devendo, da 

mesma forma, cessar a divulgaçao de todo e qualquer anuncio publicitario oferecendo 

cursos  de  graduaçao  ou  divulgando  que  estes  sao  reconhecidos  pelo  MEC nestes 

municipios. A existencia desta demanda e o extrato desta decisao deverao, ainda, 

constar dos sitios virtuais da instituiçao em destaque nas paginas iniciais.

Da mesma forma, impõe-se a procedencia da açao para que determinar que 

o IBRASPE, e subsidiariamente os correqueridos MARIA ROSINEIDE e SILVIO, promovam 

o ressarcimento de todos os valores pagos a titulo de matricula, taxas e mensalidades, 

a todos os alunos que se habilitarem nestes autos na fase de execuçao do julgado, tudo 

devidamente  corrigidos,  parcela  que  entendo  bem  atender  aos  danos  materiais, 

CONTANTO QUE FIQUE PROVADO QUE ESSES EVENTUAIS PREJUDICADOS NÃO TIVERAM 

ÊXITO EM CONCLUIR OS CRÉDITOS E OBTER O DIPLOMA EM OUTRA INSTITUIÇÃO. 
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Quanto aos danos de origem moral, verifica-se que sao inegaveis os reflexos 

negativos que a conduta adotada pelas requeridas provocou na esfera psiquica dos 

alunos diretamente afetados pela publicidade enganosa promovida pelos demandados 

que,  levados  pelo  anseio  de  obter  um  diploma  de  nivel  superior  e  ascender 

socialmente, tiveram suas expectativas frustradas ao final do curso ao nao ter acesso 

a  um documento legitimo de  conclusao de  curso  superior  fator  que,  sem duvida, 

transcende  o  conceito  de  mero  aborrecimento  para  atingir  a  esfera  psiquica  dos 

alunos, nao havendo como negar a esse grupo de alunos a defesa do seu patrimônio 

imaterial.  Assim,  fixo a indenizaçao pelos danos morais individuais em R$ 3.000,00 

(tres  mil  reais),  que  deverao  ser  pagos  a  cada  um  dos  alunos  afetados  que  se 

habilitarem nas liqiudações individuais, a ser arcado pelos requeridos.

Por outro lado, não verifico a existência de dano moral coletivo. Apesar da 

inegável negatividade da conduta das demandadas, seus efeitos danosos afetaram 

exclusivamente  o  universo  limitado  de  alunos  matriculados  que  almejavam  uma 

formação  superior,  não  sendo  essas  condutas  capazes  de  transcender  a  toda 

sociedade, faltando esse requisito para a configuração do prejuízo moral coletivo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto: 

3.1. RATIFICO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E  JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o feito para:

A)  DEFERIR parcialmente  o  pedido de  desconsideração da personalidade 

jurídica da requerida ODEBANCC OBRIGAÇÕES E DEVERES DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR LTDA – ME (Instituto Brasileiro Acadêmico Social de Pesquisas & 

Ensino  –  IBRASPE),  devendo  a  constrição  patrimonial  atingir  além  de 

eventuais bens da pessoa jurídica, atingir também, subsidiariamente, bens 

da pessoa de SILVIO ROBERTO DE FIGUEIREDO. 
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B) EXCLUUIR, por ilegitimidade, a ré Maria Rosineide da demanda.

B) DETERMINAR que IBRASPE se abstenha de ofertar cursos de graduação 

nos municípios abrangidos pela jurisdição deste Juízo Federal,  sem antes 

realizar o credenciamento, autorização e reconhecimento junto ao MEC;

C) CONDENAR o requerido IBRASPE e, subsidiariamente,  SILVIO ROBERTO 

DE FIGUEIREDO ao (i) ressarcimento de todos os valores pagos a título de 

matrícula,  taxas  e  mensalidades,  a  todos  os  alunos  que  se  habilitarem 

nestes  autos  na  fase  de  cumprimento  de  sentença  e  apresentarem  os 

respectivos  comprovantes  de  pagamento,  cujos  valores  deverão  ser 

atualizados  conforme  Manual  de  Cálculos  da  Justiça  Federal  vigentes  à 

época  liquidação;  (ii) pagamento  de  indenização  pelos  danos  morais 

individuais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor de cada um 

dos estudantes habilitados que comprovar tenha, no mínimo, matriculado-

se em alguma das entidades requeridas, cujo valor deverá ser atualizado a 

partir  da  data  desta  sentença,  conforme  Manual  de  Cálculos  da  Justiça 

Federal vigentes à época da liquidação;

3.2. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de danos 

morais coletivos.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santarém/PA, 22/08/2020.

DOMINGOS DANIEL MOUTINHO
JUIZ FEDERAL
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