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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

1. O  ajuizou a presente Ação Civil Pública em face da empresa MPF Saberes Ensino Superior
 e  objetivando a condenação dos promovidos em razão daEIRELI Jéssica Santana Araújo

oferta irregular, no município de Guarabira/PB, do curso de Psicologia pela Instituição Saberes
Ensino Superior - EIRELI-ME (nome de fantasia Saberes Assessoria Educacional), numa
parceria com as Faculdades Montentegro da Bahia e Faculdade da Amazônia.

2. Segundo relata a inicial:

a) O MPF autuou o Inquérito Civil n. 1.24.005.000029/2018-91, a partir da representação do
Conselho Regional de Psicologia-CRP 13-PB, noticiando que obteve informações sobre a
oferta irregular do curso de Psicologia pela instituição Saberes Ensino Superior Eireli-ME em
parceria com as Faculdades   Montenegro da Bahia e Faculdade da Amazônia, no município de
Guarabira/PB;

b) O CRP-13 esteve em Guarabira, na Escola Estadual John Kennedy e constatou que no local
estava sendo desenvolvido um curso de Psicologia por uma instituição de ensino não
credenciada para o ensino superior, com cerca de 40 estudantes  matriculados, com aulas aos
sábados e domingos;

c) O CRP-13 PB enviou Ofício à Direção da FAMA- Faculdade da Amazônia e à Faculdade
Montenegro, a fim de colher mais informações;

d) A Faculdade Montenegro respondeu ao ofício nos seguintes termos: "jamais  ofertou  o
curso  de Psicologia,  visto  não  ser  credenciada  para  oferecer  este  curso. Que jamais
desenvolveu trabalho no município de Guarabira/PB e não possuí qualquer vínculo ou parceria
coma Consultoria SABERES, sendo esta totalmente desconhecida".

e) Durante a instrução do Inquérito Civil foi providenciada consulta na internet,   em que foram
identificadas notícias veiculadas em um blog local sobre o funcionamento do curso de
Psicologia no município de Guarabira-PB;

f) O MPF também realizou visita  no Colégio Betesta (indicado na notícia encontradain loco
como o local onde estavam sendo ministradas as aulas do curso de Psicologia), entre os dias
30 de maio e 04 de junho de 2019, contatando-se que funcionou  um curso de psicologia
naquela escola no ano de 2017 vinculado à instituição de ensino "Saberes" e após deixar a
Escola Betesda, o curso passou a ser ministrado no espaço físico da escola estadual John
Kennedy e, logo em seguida, no Colégio e Curso GEO;



g) Foram solicitadas informações ao Ministério da Educação sobre a existência de autorização
deferida à Saberes Ensino Superior Eireli, para desenvolver cursos de graduação em ensino
superior no Município de Guarabira e, em resposta, o MEC informou que " não foram
localizados registros relacionados à instituição denominada SABERES ENSINO SUPERIOR
EIRELI, nem como mantenedora e tampouco como mantida. Portanto, conclui-se que a

 ";entidade não é Instituição de Ensino Superior

h) Ainda durante a instrução foram ouvidos alunos que se matricularam no curso ofertado pela
Saberes, os quais alegaram, no geral, que tiveram conhecimento do curso por intermédio das
mídias ou de amigos e que alguns chegaram a terminar o curso, mas outros interromperam
após a visita do Conselho Regional de Psicologia, que os informou de que a empresa Saberes
Ensino Superior EIRELI não possuía autorização para ofertar cursos de ensino superior;

i) A própria representante da empresa Saberes, Jéssica Santana Araújo, foi ouvida pelo MPF e
confirmou ter ofertado o curso de psicologia no município de Guarabira até o ano de 2018.

3. Em vista disso, o MPF requereu provimento liminar que determine que a SABERES ENSINO
SUPERIOR EIRELI paralise imediatamente suas atividades no desenvolvimento de cursos de
graduação ou cursos "livres" com finalidade de graduação.

4. O despacho de id. 4058204.6379543 determinou a intimação da parte autora para
manifestar-se sobre o seu interesse no pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente
em "medida liminar para o fim de determinar que a SABERES ENSINO SUPERIOR EIRELI
paralise imediatamente suas atividades no desenvolvimento de cursos de graduação ou cursos
'livres' com finalidade de graduação."

5. Em petição de id. 4058204.6494533, o MPF requereu o aditamento da petição inicial, a fim
de que o pedido de tutela antecipada reste configurado da seguinte forma:

"85.1 Com fulcro no artigo 12 da Lei nº 7.347/85 e no artigo 84, § 3º,da Lei nº 8.078/90, a
concessão de medida liminar para o fim de determinar que a SABERES ENSINO
SUPERIOR EIRELI paralise imediatamente suas atividades no desenvolvimento de cursos
de graduação ou cursos "livres" com finalidade de graduação, bem como se abstenha de
ofertar novos cursos nessa modalidade, sem o  respectivo  credenciamento  e  autorização 
específica  junto  ao  MEC,  conforme cada  caso  requer,  sob  pena  de  incidência  de
astreintes a  serem  fixadas  em  valor compatível com a gravidade do dano perpetrado à
coletividade;

85.2 Ainda de forma liminar, a determinação de que a segunda ré, pessoa física,  Jéssica 
Santana  de Araújo,  abstenha-se  de  ofertar  cursos  de  graduação  ou cursos  "livres" 
com  finalidade  de  graduação  (sem  o  respectivo  credenciamento  e autorização
específica junto ao MEC, conforme cada caso requer), seja por meio da pessoa jurídica ora
ré, seja por intermédio de terceiros ou interposta pessoa, na condição  de  administradora, 
representante,  gerente,  sócia  e/ou  agente  de  fato  ou de direito, fixando-se, desde já,
astreintes para o caso de descumprimento;

86.2 Que a SABERES  ENSINO  SUPERIOR  EIRELI  suspenda definitivamente  suas 
atividades,  no  que  concerne  aos  cursos  de  graduação ou cursos  "livres"  com 
finalidade  de  graduação,  sem  o  respectivo  credenciamento  e autorização específica
junto ao MEC, conforme cada caso requer, bem como que se abstenha de ofertar novos
cursos nessa modalidade;

86.4 Que,  também  em  definitivo,  a  segunda  ré,  pessoa  física,  Jéssica Santana de
Araújo, abstenha-se de ofertar cursos de graduação ou cursos "livres" com  finalidade  de 
graduação  (sem  o  respectivo  credenciamento  e  autorização  específica  junto  ao 



MEC,  conforme  cada  caso  requer),  seja  por  meio  da  pessoa jurídica ora ré, seja por
intermédio de terceiros ou interposta pessoa, na condição de administradora,
representante, gerente, sócia e/ou agente de fato ou de direito, fazendo-se   constar   do  
título   executivo   multa/astreintes   para   o   caso   dedes cumprimento da obrigação de
não fazer."

6. A decisão acostada ao id. 4058204.6505694 acolheu o pedido de aditamento da inicial e 
deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a SABERES ENSINO SUPERIOR 
EIRELI e JÉSSICA SANTANA DE ARAÚJO paralisem imediatamente suas atividades no 
desenvolvimento de cursos de graduação ou cursos "livres" com finalidade de graduação, bem 
como se abstenham de ofertar novos cursos nessa modalidade, sem o respectivo 
credenciamento e autorização específica do MEC.

7. As promovidas foram devidamente citadas, mas deixaram o prazo para contestar transcorrer 
sem qualquer manifestação (id. 4058204.6628176 e 4058204.6628175).

8. A decisão de id. 4058204.6860202 decretou a revelia das rés, aplicando os seus efeitos 
processuais e determinou a intimação do MPF para especificação de provas.

9. O prazo transcorreu sem que o promovente tivesse se manifestado (id. 4058204.7037010). 
Verificou-se, contudo, que o MPF, na inicial, protestou pela produção de prova testemunhal, 
tendo arrolado, na oportunidade, 4 (quatro) testemunhas (id. 4058204.6325895, fl. 23), de sorte 
que o Parquet foi intimado para informar o interesse na oitiva das testemunhas.

10. O MPF manifestou-se por meio da petição de id. 4058204.7103999, ratificando o rol de 
testemunhas apresentado na inicial.

11. Em 25/08/2021, foi realizada audiência de instrução, mediante a qual procedeu-se a 
oitiva das quatro testemunhas arroladas pelo MPF (XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX
XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX) (id. 4058204.8506519).

12. A parte promovida peticionou aos autos e requereu sua habilitação nos autos e a
redesignação da audiência de instrução (id. 4058204.8540371). Porém, o despacho de id.
4058204.8544029 apenas deferiu o pedido de habilitação e determinou a intimação da
promovida para ofertar alegações finais, após as razões apresentadas pelo MPF.

13. O Parquet ofertou razões finais alegando que: a) Os autos foram instruídos com o
Inquérito Civil Público nº 1.24.005.000029/2018-91, no qual foram colhidas provas
demonstrando que a instituição Saberes Ensino Superior Eireli-ME oferecia irregularmente
para a cidade de Guarabira/PB e região do Brejo paraibano o curso em Psicologia, sem
autorização do MEC, incidindo em prática abusiva; b) sequer os convênios entre a empresa
ré e as Faculdades Montenegro da Bahia e Fama (Faculdade da Amazônia) eram
verdadeiros; c) o Conselho Regional de Psicologia da Paraíba apresentou diversas
documentações para demonstrar que a oferta do curso de psicologia pela promovida era
irregular; d) as provas documentais são corroboradas pelos depoimentos de testemunhas
ouvidas em juízo, em sede de audiência de instrução e julgamento, no sentido de que havia o
pagamento de mensalidades à empresa ora ré, sob a promessa de Graduação em
Psicologia, com oferta de aulas presenciais semanalmente; e) necessidade de aplicação
da revelia diante da omissão das rés (id. 4058204.8798912).

14. As rés, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram razões finais.

II - FUNDAMENTAÇÃO



15. No caso apresentado, após a decisão que concedeu a liminar, as promovidas foram
citadas, mas não apresentaram contestação para alegar qualquer fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. Ademais, a prova testemunhal ratificou as provas documentais
já acostadas aos autos e mencionadas na decisão que deferiu a tutela de urgência. Desse
modo, entendo que os mesmos fundamentos utilizados para a concessão da antecipação de
tutela são os mesmos para a sentença.

16. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "não configura
negativa de presunção jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem
pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão
da instância recorrida (motivação  ), uma vez que atendida a exigênciaper relationem
constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário" (STF. ARE
657355 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, 1ª T., julgado em 06/12/2011).

17. Sendo assim, considerando que a mais alta Corte de Justiça do país entende que a
motivação referenciada ("  ) não constitui negativa de prestação jurisdicional,per relationem"
tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais,
adoto, como razão de decidir desta sentença, as razões já expostas na decisão que analisou o
pedido de tutela antecipada, que seguem abaixo transcritas:

"10. No caso em tela, vislumbro a presença tanto da probabilidade do direito das
alegações do promovente quanto no perigo da demora.

11. Em relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado,
cabe destacar que a Carta Magna preconiza a liberdade do exercício do ensino
pela iniciativa privava, mas condiciona esse direito à uma avaliação e autorização
por parte do Poder Público, in verbis:

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

II - autorização e avaliação da qualidade pelo Poder Público.

12. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96),
regulamentando o dispositivo constitucional apontado acima, prevê a necessidade
de autorização e credenciamento para o exercício da educação superior por
qualquer instituição, conforme preceitua o art. 46:

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.

13. Portanto, as instituições de ensino Superior públicas ou privadas devem ser
credenciadas junto ao MEC bem como todos os cursos são autorizados por meio
de um ato legal do referido órgão público, de forma que os cursos de graduação
não podem ser ofertados e ministrados por qualquer instituição que diz-se ser de
ensino.

14. No entanto, empresa a SABERES ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI não
é considerada Instituição de Ensino Superior, tendo em vista não estar
credenciada junto ao Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos de
graduação e pós-graduação.

15. Tal fato pode ser extraído através do Ofício n.
1045/2019/CGLNRS/DPR/SERES/SERES-MEC, encaminhado pelo MEC ao MPF,



datado de 01/08/2019, informando que não foram localizados registros
relacionados à instituição denominada SABERES ENSINO SUPERIOR EIRELI,
nem como mantenedora e tampouco como mantida, de forma que a entidade não
é Instituição de Ensino Superior IES (id. 4058204.6325825, fl. 80/81).

16. Por outro lado, provas outras existem, as quais revelam que Jéssica Santana 
Araújo, por meio da sua empresa Saberes Ensino Superior, estava ofertando o 
curso de psicologia, no Município de Guarabira, mesmo sem qualquer autorização 
e credenciamento do MEC,

17. O CRP-13 Região realizou uma averiguação in loco, comprovando a 
ministração do curso de psicologia pelas rés, no ano de 2016 (id. 
4058204.6325823, fl. 48). Por ocasião da visita, foram recolhidos alguns contratos 
de prestação de ensino superior celebrados entre alunos e a empresa ré Saberes, 
além de fichas de presença com o nome dos discentes matriculados no curso de 
psicologia, a grade curricular do curso de psicologia ofertado supostamente com o 
suporte da Faculdade da Amazônia - FAMA, além do registro de conteúdo 
desenvolvido em sala de aula (id. 4058204.6325823, fls. 50/66).

18. Além das provas materiais, o MPF realizou a oitiva de alguns dos ex-alunos do 
curso ofertado pelas rés, conforme se observa do acesso da mídia juntada aos 
autos pelo MPF (certidão de id. 4058204.6412106).

19. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx foram ouvidos 
pelo MPF e afirmaram ter se matriculado no curso de psicologia oferecido por 
Jéssica Samanta Araújo, mas, após a visita realizada pelo Conselho Regional de 
Psicologia da 13ª Região, foram informados de que o curso não poderia ser 
considerado uma graduação, uma vez que a empresa Saberes não detinha 
autorização para ofertar cursos de ensino superior, de forma que alguns alunos 
abandonaram o curso e os que permaneceram tiveram a promessa de Jéssica 
de que a situação iria ser contornada para a legalização do curso.

20. Por fim, a ré Jéssica Santana Araújo prestou depoimento para o MPF e 
reconheceu ser a proprietária da Saberes Assessoria Educacional, tendo 
disponibilizado o curso de graduação em Psicologia no Município de Guarabira, 
por intermédio da referida instituição educacional, até o ano de 2018, com aulas a 
cada 1 fim de semana do mês (sábado e domingo).

21. Desse modo, a probabilidade do direito está devidamente comprovada, tendo 
em vista que as rés forneceram o curso de graduação em psicologia, mesmo sem 
possui qualquer autorização do MEC para tal atividade. Assim, os próprios alunos 
matriculados no referido curso foram ludibriados, na medida em que a oferta não 
era de curso complementar ou de extensão, mas de fato uma graduação, o que 
não chegou a se realizar diante da ausência de condições legais para a oferta do 
curso."

18. As testemunhas Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx 
Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, que foram ouvidas 
pelo MPF no âmbito das investigações, também prestaram depoimentos perante este juízo e 
ratificaram o que já tinha sido alegado ao Parquet.

19. A testemunha Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx afirmou em audiência de instrução que 
fora aluno do curso de psicologia do instituto Saberes, por pouco mais de três anos, 
pagando inicialmente uma mensalidade de R$ 170 (cento e setenta reais). Aduziu 
que teve



conhecimento do curso por meio de uma intermediação com pessoas representante da
instituição Saberes) e que entrou no curso com a promessa de que era um curso de graduação
e receberia o respectivo diploma. No entanto, com o passar do tempo viu que não era curso
superior, mesmo inicialmente a propaganda tendo sido no sentido de que seria um curso de
graduação em psicologia. Após alguns problemas com a instituição ré, não houve mais
interesse dos alunos, quando perceberam que não era curso de graduação.

20. A testemunha Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx também foi ouvida em juízo e 
confirmou ter cursado psicologia por meio da instituição Saberes até a parte em que começaria 
o estágio. Obteve o conhecimento do curso por meio de grupos no aplicativo whatsapp e 
que tem o conhecimento de que Jéssica era conhecida como a dona da Saberes. 
Inicialmente, a propaganda ofertada era de graduação do curso de psicologia. No entanto, 
após a assinatura do contrato, teve a informação de que o curso seria de extensão e só iria 
tornar-se graduação quando faltasse um ano para o término. No entanto, nos grupos de 
whatsapp e na publicidade, não se falava em grupo de extensão, mas de graduação. 
Também afirmou que a Jéssica prometeu que os alunos receberiam o diploma de graduação 
por meio da FAMA (Faculdade da Amazônia).

21. Em seu depoimento, a testemunha Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx alegou que foi aluna do 
instituto Saberes, no curso de psicologia, mas estudou, no máximo, três meses. Alegou que 
entrou no curso com a promessa de que seria um curso superior em psicologia. Somente 
depois ficou sabendo que seria um curso de extensão e apenas depois que eles se 
vinculariam a uma faculdade. Ao final, afirmou que viu poucas vezes Jéssica, mas que já 
ouviu desta de que se tratava de um curso superior de psicologia.

22. Por fim, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx sustentou que foi aluna do instituto Saberes 
no curso de psicologia por quase quatro anos e pagava R$ 220 (duzentos e vinte reais) 
de mensalidade. No incício, o curso foi oferecido como graduação em psicologia e somente 
depois de um tempo que soube ser um curso de extensão. No entanto, a Jéssica prometeu 
que, por ser um curso de extensão, com o seu término, os alunos seriam graduados por 
uma outra faculdade de fora, a qual não recorda o nome.

23. Dessa forma, observa-se que as testemunhas foram unânimes em alegar que o curso de 
psicologia foi ofertado como graduação e não curso de extensão, o que acarretou no engano 
dos alunos que fizeram a matrícula. Como se não bastasse a publicidade enganosa, após a 
ciência de que se tratava de um curso de extensão, a promovida Jéssica comprometeu-se que, 
ao final, os alunos receberiam o diploma de graduação através da faculdade FAMA, o que se 
mostrou igualmente uma falácia, pois, como visto alhures, não havia qualquer convênio entre a 
Instituição Saberes e a Faculdade da Amazônia.

24. Por fim, considerando a norma legal que rege a matéria (art. 209, da CF; art. 46 da Lei n. 
9.394/96; arts. 10 e 28, §2º do Decreto n. 5.773/06), vê-se que prospera o pleito do 
promovente, tendo em vista que a criação de cursos superiores depende do ato autorizativo 
emitido pelo Ministério da Educação em seu favor, o que não se concretizou no caso em 
questão, causando prejuízo aos direitos individuais homogêneos dos alunos considerados 
consumidores dos serviços prestados pelas rés, subsumindo-se o caso no disposto no art. 1º, 
inciso III da Lei n. 7.347/85.

III - DISPOSITIVO

25. Ante o exposto,  a presente ACP, resolvendo o mérito nos termosJULGO PROCEDENTE
do art. 487, inciso I do CPC, para, confirmando a liminar deferida, condenar SABERES
ENSINO SUPERIOR EIRELI e JÉSSICA SANTANA DE ARAÚJO:

a) a paralisar imediatamente suas atividades no desenvolvimento de cursos de graduação ou

25. Ante o exposto,  a presente ACP, resolvendo o mérito nos termosJULGO PROCEDENTE
do art. 487, inciso I do CPC, para, confirmando a liminar deferida, condenar SABERES
ENSINO SUPERIOR EIRELI e JÉSSICA SANTANA DE ARAÚJO:

a) a paralisar imediatamente suas atividades no desenvolvimento de cursos de graduação ou



cursos "livres" com finalidade de graduação;

b) a se abster de publicar qualquer anúncio na qual ofertem cursos de graduação ou cursos
"livres" com finalidade de graduação, seja por meio da pessoa jurídica ora ré, seja por
intermédio de terceiros ou interposta pessoa, na condição de administradora, representante,
gerente, sócia e/ou agente de fato ou de direito, sem antes realizar o credenciamento e
autorização específica junto ao MEC.

26. Condeno às rés ao pagamento das custas e despesas processuais.

27. Sem honorários advocatícios.

28. A publicação e o registro decorrem automaticamente da validação desta sentença no
sistema eletrônico. Intimem-se.

Guarabira/PB, conforme data de validação.
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cursos "livres" com finalidade de graduação;

b) a se abster de publicar qualquer anúncio na qual ofertem cursos de graduação ou cursos
"livres" com finalidade de graduação, seja por meio da pessoa jurídica ora ré, seja por
intermédio de terceiros ou interposta pessoa, na condição de administradora, representante,
gerente, sócia e/ou agente de fato ou de direito, sem antes realizar o credenciamento e
autorização específica junto ao MEC.




