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SENTENÇA 

I — RELATÓRIO 

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

face de DJANIRA L. DOS S. BRAGA EPP (1E50), DJANIRA LÚCIA DOS SANTOS BRAGA, 

CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA. ME (FACIBRA/CENEBRA), 

FABIANO TEIXEIRA DA CRUZ, ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO OESTE DO PARA LTDA. 

EPP (ESPA), ARARI MARAJÓ ROCHA, SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO AUGUSTO LTDA. 

ME (FAISA), FABRiCIA KADMILLY PEREIRA DA ROCHA, na qual se pleiteia que FACIBRA, 

IESO, ESPA e FAISA (i) suspendam temporariamente suas atividades referentes aos 

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

publicitários oferecendo cursos de graduação nos municípios abrangidos pela 

jurisdição deste Juizo; (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 intemet a existência da demanda e da decisão. Com a inicial, juntou os autos 

do Inquérito Civil 1.23.000.002125/2013-47 e do Procedimento Preparatório 

1.23.002.000023/2015-39 (fls. 31/191). 

As fls. 194/197-v foi analisada e concedida parcialmente a antecipação de 

tutela para determinar a suspensão das atividades das instituições FACIBRA, FAISA, 

ESPA e IESO referentes aos cursos oferecidos nas cidades abrangidas pela jurisdição 

deste Juizo Federal (Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Gurupá, Juruti, Monte 

Alegre, Óbidos, Orixinniná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa), devendo, 
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da mesma forma, cessar a divulgação de todo e qualquer anúncio publicitário 
oferecendo cursos de graduação ou pós-graduação ou divulgando que estes são 
reconhecidos pelo MEC nestes municípios. A existência desta demanda e o extrato 
desta decisão deverão, ainda, constar dos sítios virtuais de tais instituições em 
destaque nas páginas iniciais. 

Citados, FAISA apresentou contestação às fls. 292/309, oportunidade em 
que requereu e alegou (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) impossibilidade de 
aplicação das normas do CDC em razão da inexistência de oferta de cursos de 
graduação pela demandada; (iii) legalidade do convênio de intercâmbio firmado entre 
FAISA, ESPA e IESO; (iv) regularidade da oferta de cursos de pós-graduação latu sensu 
na modalidade à distância; (v) inexistência do dever de indenizar em razão da falta de 
nexo de causalidade; (vi) inexistência de ato ilicio; (vii) inexistência de dano moral; 
(viii) arbitramento de indenização atento aos princípios da proporcionalidade, 
razoabilidade e não enriquecimento sem justa causa; juntou os documentos de fls. 

310/326. Em sua contestação, FABRiCIA (fls. 330/341) requereu e alegou (i) preliminar 
de ilegitimidade passiva; (ii) impossibilidade de aplicação das normas do CDC em 

razão da inexistência de oferta de cursos de graduação pela demandada; (iii) 

arbitramento de indenização atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade 

e não enriquecimento sem justa causa; juntou os documentos de fls.344/348. Por sua 

vez, FABIANO apresentou contestação às fls. 350/369, oportunidade em que requereu 

e alegou (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) impossibilidade de aplicação das 

normas do CDC em razão da inexistência de oferta de cursos de graduação pela 

demandada; (iii) inexistência do dever de indenizar em razão da falta de nexo de 

causalidade; (iv) inexistência de ato ilicio; (v) inexistência de dano moral; (vi) 

arbitramento de indenização atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade 

e não enriquecimento sem justa causa; juntou os documentos de fls. 370/386. 

FACIBRA contestou o feito (fls. 388/410), quando requereu e alegou (I) preliminar de 
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ilegitimidade passiva; (ii) impossibilidade de aplicação das normas do CDC em razão 

da inexistência de oferta de cursos de graduação pela demandada; (iii) regularidade 

da oferta de cursos de pós-graduação latu sensu na modalidade à distância; (iv) 

inexistência do dever de indenizar em razão da falta de nexo de causalidade; (v) 

inexistência de ato ilicio; (vi) inexistência de dano moral; (vii) arbitramento de 

indenização atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não 

enriquecimento sem justa causa; juntou os documentos de fls. 411/433. ESPA e Arari 

apresentaram contestação as fls. 515/522, oportunidade em que alegaram que não 

havia oferecimento de curso de graduação, senão de extensão universitária, por isso, 

requereu a improcedência do pedido inicial. Por outro lado, Djanira e IESO, embora 

regularmente citados, não apresentaram contestação (certidão a fl. 577). 0 MPF 

apresentou réplica as contestações as fls. 575/576-v. 

No decorrer do processo FACIBRA e FAISA interpuseram Agravo de 

Instrumento (cópias as fls. 240/265 e 266/290). Igualmente, FAISA interpôs Agravo 

Retido (fls. 484/490), o qual foi analisado na decisão de fl. 552. À fl. 474, foi majorado, 

em desfavor de FAISA e DJANIRA, o valor da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 

3.000,00; da mesma forma, as fls. 566/568, foi majorado, em desfavor de FABIANO e 

FACIBRA, o valor da multa imposta na decisão acerca da tutela de urgência de R$ 

1.000,00 para R$ 3.000,00 por dia de descumprimento. 

Intimadas para especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, o 

Parquet informou que não tem interesse em produzir nenhuma além das que já 

constam no caderno processual, enquanto os requeridos deixaram transcorrer in albis 

o prazo para manifestação. 

Era o que importava relatar. Sentencio. 

II— FUNDAMENTAÇÃO. 
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2.1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. 
CONSEQUENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS REQUERIDOS PESSOAS 
FÍSICAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS FAISA E FAC1BRA. REJEIÇÃO. 

Verifica-se que o MPF requer que todos os demandados, pessoas jurídicas e 
físicas, sejam condenados pelos danos materiais e morais individuais e coletivos (item 
3.2.5 dos pedidos). No entanto, o objeto da demanda gravita sobre a regularidade ou 
não de cursos 

principal é das 

somente pode 

superiores ofertados pelas IES requeridas, cuja responsabilidade 
pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da ação, a qual 
ser transferida ás pessoas físicas responsáveis mediante a 

desconsideração da personalidade jurídica e desde que preenchidos os requisitos 
necessários para tanto, o que não ocorreu no presente caso. 

0 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 (§ 2°). Ocorre que, nesse 
caso, o autor deve realizar dois pedidos, um direcionado à pessoa jurídica, referente 
pretensão inicial, e outro direcionado ao sócio, referente à extensão da 
responsabilidade patrimonial, com fundamento no preenchimento dos requisitos legais 
(CC, art. 50 ou CDC, art. 28), a fim de que reste claro que o sócio não é o devedor 
principal, mas o responsável patrimonial caso preenchidos os requisitos do direito 
material para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica'. 

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 
dividas 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 teoria da desconsideração da personalidade jurídica (CDC, art. 
28; CC/2002, arts. 50 e 1.024), caso comprovado o abuso de direito, simulação, desvio 

'GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. 14 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 226/227 
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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. 

No caso destes autos, entretanto, o Parquet Federal não comprovou o 

preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade das pessoas 

jurídicas demandadas, sequer quanto ã teoria menor aplicável aos casos de direito do 

consumidor; além de tudo, formulou apenas um pedido direcionado a todos os 

demandados, pessoas físicas e jurídicas, como se todos fossem responsáveis 

principais da obrigação. 

Destarte, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de 

FACIBRA, IESO, ESPA e FAISA e, consequentemente, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva de FABRICIA e FABIANO, a qual estendo a todas as pessoas 

físicas que compõem o polo passivo da presente demanda, para extinguir o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015, quanto a DJANIRA 

LUCIA DOS SANTOS BRAGA, FABIANO TEIXEIRA DA CRUZ, ARARI MARAJÓ ROCHA e 

FABRÍCIA KADMILLY PEREIRA DA ROCHA. 

Por outro lado, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada por 

FAISA e FACIBRA, haja vista que essas alegações de ilegitimidade se confundem com o 

mérito da demanda. 

2.2. SUSPENSÃO DA OFERTA DE CURSOS IRREGULARES DE GRADUAÇÃO E Kos-

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 IESO em parceria com a FACIBRA, pela 

ESPA e pela FAISA; e quanto à regularidade dos cursos de pós-graduação lato sensu, 
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fruto da colaboração entre FACIBRA e IESO, referentes aos cursos oferecidos nas 
cidades abrangidas pela jurisdição deste juizo Federal. 

Nessa esteira, como já analisado por este juizo quando da antecipação de 
tutela, 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 
da Educação e Cultura (MEC), responsável por garantir e fiscalizar a qualidade das 
instituições de ensino pátrias (art. 9°, 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. 
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As defesas de mérito das demandadas repousam nas alegações de que 

FAISA não ofertava cursos superiores nos municípios abrangidos pela jurisdição do 

Juizo Federal de Santarém, mas que possuía apenas convênio de intercâmbio entre 

professores e alunos com IESO e ESPA, bem como que os cursos ofertados em 

conjunto com a ESPA não seriam de graduação mas de extensão universitária, os 

quais não necessitam de autorização do MEC, podendo ser ministrados por qualquer 

IES devidamente credenciada no MEC. Da mesma forma, a defesa da FACIBRA é no 

sentido de que não oferta cursos de graduação nos municípios abrangidos pela 

jurisdição do juizo Federal de Santarém, bem como de que não firmou contrato com 

IESO se obrigando a chancelar certificados de pós-graduação. Contudo, as 

demandadas não apresentaram qualquer documentação capaz de ratificar as suas 

alegações. Por outro lado, a farta documentação acostada pelo Parquet à peça 

vestibular que evidenciou a verossimilhança das suas alegações inaugurais foi 

ratificada durante a instrução processual, bem como a defesa apresentada pelas 

requeridas não foi capaz de afastar as suas responsabilidades. 

Nesse sentido, o Procedimento Preparatório 1.23.002.000023/2015-39 (fls. 

111/191) trás diversas provas acerca do oferecimento de cursos de graduação nos 

municípios do baixo amazonas pelas demandadas ESPA e FAISA. Com efeito, a 

declaração da própria FAISA (fl. 150) ratifica as declarações prestadas por Ingrid 

Poliane Burlamaque de Siqueira e Claumir Marinho Gomes (fls. 142/144) e de Arari 

Marajó Rocha (fls. 158/161), que comprovam o efetivo funcionamento de ESPA e FAISA 

no município de Óbidos. Poliane declarou ser prestadora de serviços da ESPA e Claumir 

declarou ser prestador de serviços e bolsista do curso de Educação Física da ESPA e 

ambos declararam que havia expectativa de que no final de 2014 houvesse colação 

de grau dos alunos da ESPA nos cursos de Educação Física, Administração e 

Pedagogia, cujos diplomas seriam chancelados por FACIBRA e FAISA; por sua vez, Arari 

declarou que era professor da FAVIX e que quando esta faculdade interrompeu os 
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serviços, ele pagou a quantia de R$ 30.000,00 para que a FAISA passasse a prestar os 
serviços em Óbidos, assim, abriu a ESPA para oferecimento dos cursos de 
Administração, Pedagogia e Educação Física, cujos diplomas seriam emitidos pela 
FAI SA. 

No ponto, conquanto a defesa de ESPA e FAISA aleguem que nos municípios 
do baixo Amazonas havia somente cursos de extensão universitária, a documentação 
apresentada pela ESPA ao Ministério Público (fls. 162/169) com a relação dos 
professores que atuam na instituição e lista dos "acadêmicos por curso" ratifica que a 
oferta era de cursos de graduação e não de extensão. Ainda, à fl. 466 há informação 
de que FAISA iria realizar cerimônia de colação de outorga de grau das faculdades de 
Pedagogia e Educação Física, em 12/09/2015, no município de Monte Alegre. Todos 
esses fatos e documentos comprovam, definitivamente, que ESPA e FAISA não 
ofereciam simples cursos de extensão universitária, mas de graduação, ludibriando os 
alunos sobre a possibilidade de recebimento de diploma reconhecido pelo MEC, o que 
não condiz com a realidade. 

Além disso, não há controvérsia quanto ao fato de ESPA e FAISA não terem o 

credenciamento necessário para a oferta de cursos de graduação nos municípios da 
jurisdição desta SSJ de Santarém, haja vista as declarações em suas defesas, o que é 

ratificado pela informação do Ministério da Educação n. 256/2015 (fls. 179/189): 

52. No caso em tela, a IES Faculdade Santo Augusto — FAISA 

encontra-se devidamente credenciada pela Portaria MEC n° 

1097/2008 podendo atuar somente nos limites de sua sede, no 

município de Santo Augusto/RS e na modalidade presencial. 

(—) 

54. No caso da entidade ESPA — Escola de Educação Superior do 

Oeste do Pará verificou a inexistência de registros, nem como 

mantenedora tampouco como mantida. Esta entidade não é 
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Instituição de Ensino Superior - IES, tendo em vista não estar 

credenciada junto ao Sistema Federal de Ensino para a oferta de 

cursos superiores. Portanto, os cursos ofertados pela mesma são 

considerados cursos livres e não regidos pela LDB, mas pela 

legislação consumerista. (fl. 189) 

Igualmente, o Inquérito Civil 1.23.000.002125/2013-47 (fls. 32/110) 

comprova a irregularidade dos cursos ofertados por FACIBRA e IESO nos municípios 

abrangidos pela jurisdição deste juizo Federal de Santarém. Assim, o termo de 

declarações prestados por Cláudia Bentes Mota (fls. 67/68) ratificados pela declaração 

emitida pela FACIBRA de que Cláudia era aluna regular da faculdade, pelo contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado entre FACIBRA e Cláudia (fls. 84/86), o 

qual elege o foro de Monte Alegre/PA para resolver eventuais pendências judiciais, e 

pelos recibos de pagamento de mensalidades (fls. 71/81), é prova inarredável de que 

essa faculdade ofertava curso de graduação na comunidade de Muru Muru, em 

Santarém/PA. Ainda, às fls. 546/550, há termo de declarações do então secretario 

municipal de educação de Almeirim/PA relatando a constante apresentação de 

certificados/diplomas emitidos pela FACIBRA naquela municipalidade por pessoas que 

cursaram a graduação no interior do Pará. Ademais, não há controvérsia quanto 

impossibilidade jurídica da FACIBRA oferecer cursos superiores no Pará, o que inclusive 

foi confirmado em sua contestação. 

Finalmente, além do IESO estar revel neste processo, há documentação nos 

autos suficiente para comprovar a oferta irregular de cursos de graduação e Os-

graduação por essa pessoa jurídica. Nessa esteira, o contrato supostamente celebrado 

com a FACIBRA (fls. 44/46), o qual, na realidade, não foi implementado, conforme 

declarações das partes, e o oficio de fl. 92 expedido pela representante da IESO e a 
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tela do e-MEC (fl. 36) fazem prova de que IESO não é uma IES com curso cadastrado 
no Ministério da Educação, logo não poderia ofertar cursos superiores. 

Diante de tudo isso, nota-se que os alunos das referidas instituições foram 
evidentemente prejudicados com a realização de cursos de nível superior por entidade 
não credenciada no MEC e/ou em localidade onde a IES não possuía autorização do 
poder público para funcionar, os quais terão, além do prejuízo financeiro com o 
pagamento das matriculas, 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 atuação irregular das requeridas, sem que elas se 
desincumbissem de provar o contrário em juizo, impõe-se a ratificação da tutela 
inicialmente concedida para a suspensão das atividades da ESPA, FAISA, IESO e 
FACIBRA, com fulcro no art. 56, VII do CDC, em todos os municípios abrangidos pela 
jurisdição deste juizo Federal (Alenquer, Almeirinn, Belterra, Curuá, Faro, Gurupá, 
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra 
Santa e Uruará), devendo, da mesma forma, cessar a divulgação de todo e qualquer 
anúncio publicitário oferecendo cursos de graduação ou pós-graduação ou divulgando 
que estes são reconhecidos pelo MEC nestes municípios. A existência desta demanda 
e o extrato desta decisão deverão, ainda, constar dos sítios virtuais de tais instituições 
em destaque nas páginas iniciais. 

Da mesma forma, impõe-se a procedência da ação para que determinar que 
ESPA, FAISA, IESO e FACIBRA promovam o ressarcimento de todos os valores pagos a 
tftulo de matricula, taxas e mensalidades, a todos os alunos que se habilitarem nestes 
autos na fase de execução do julgado, tudo devidamente corrigidos, parcela que 
entendo bem atender aos danos materiais. 

Quanto aos danos de origem moral, verifica-se que são inegáveis os reflexos 

negativos que a conduta adotada pelas requeridas provocou na esfera psíquica dos 
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alunos diretamente afetados pela publicidade enganosa promovida pelas demandadas 

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

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

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

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

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

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

(três mil reais), que deverão ser pagos a cada um dos alunos afetados que se 

habilitarem na fase de execução, 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. 

Ill — DISPOSITIVO 

Ante o exposto: 

3.1. EXTINGO 0 FEITO, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos 

DJANIRA LUCIA DOS SANTOS BRAGA, FABIANO TEIXEIRA DA CRUZ, ARARI MARAJÓ 

ROCHA e FABRÍCIA KADMILLY PEREIRA DA ROCHA, em razão da ilegitimidade passiva, 

com fulcro nos art. 485, VI do NCPC; 

3.2. RATIFICO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o feito para: 

A) DETERMINAR que ESPA, FAISA, IESO e FACIBRA se abstenham de ofertar 

cursos de graduação nos municípios abrangidos pela jurisdição deste Juizo 

Federal, sem antes realizar o credenciamento, autorização e 

reconhecimento junto ao MEC; 
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B) DETERMINAR que IESO se abstenha de ofertar cursos de pós-graduação 
nos municípios abrangidos pela jurisdição deste Juizo Federal, sem antes 
realizar o credenciamento, autorização e reconhecimento junto ao MEC; 
C) CONDENAR as requeridas ESPA, FAISA, IESO e FACIBRA ao (i) 
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 
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; OD 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 minim, 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 ã época da liquidação; 
3.3. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de desconsideração da 

personalidade jurídica e de condenação ao pagamento de danos morais coletivos. 
Sem custas e honorários, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85. 

Comuniquem-se os relatores dos Agravos de Instrumentos interpostos a 
partir destes autos acerca da prolação da presente sentença. 

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

Santarém/PA, 23/08/2020. 

DOMINGOS DANIEL MOUTINHO 
JUIZ FEDERAL 
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