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SENTENÇA TIPO “A”
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

em face das pessoas jurídicas SISTEMA DE ENSINO INTELIGENTE – SEI e FACULDA-

DE SESPA, requerendo, em síntese, que as instituições requeridas:

(a) paralisem a divulgação de todo anúncio publicitário, no Estado do Tocan-

tins, no sentido de que, por meio de seus cursos de extensão ou cursos livres, os alunos 

poderão obter diplomas de graduação ou pós-graduação emitidos por IES reconhecida 

pelo MEC;

(b) sejam compelidas a divulgar, em seus sites eletrônicos e em dois jornais 

de grande circulação no Estado do Tocantins, texto noticiando que os cursos de psicolo-

gia, nutrição, educação física, pedagogia, administração, ciências contábeis e serviço so-

cial, ministrados nos municípios tocantinenses de Araguaína, Arapoema, Alto Lindo, Au-

gustinópolis, Araguatins, Buriti, Dois Irmãos, Esperantina, Guaraí, Luzinópolis, Miranorte, 

Paraíso do Tocantins, Pequizeiro e Pedro Afonso, se tratam de cursos livres, cujos certifi-

cados de conclusão não podem ser aproveitados para obtenção de diploma de graduação 

ou pós-graduação;

(c) devolvam aos alunos que se  sentirem lesados os valores  relativos  às 

mensalidades pagas pelos cursos realizados, devidamente atualizados, apresentando a 

relação desses alunos e o comprovante de pagamento, no prazo de 30 (trinta) e 90 (no-

venta) dias, respectivamente;
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(d) abstenham-se de firmar qualquer tipo de convênio com outras instituições 

credenciadas pelo MEC, com o fim de fornecer a seus alunos de cursos livres ou de ex-

tensão do Estado do Tocantins diplomas de graduação ou de pós-graduação; e

(e) especificamente quanto à FACULDADE SESPA S/A, que se abstenha de 

fornecer diplomas de graduação ou pós-graduação a alunos que realizaram cursos livres 

(ou denominados de extensão) ofertados pelo SISTEMA DE ENSINO INTELIGENTE – 

SEI, no Estado do Tocantins, por meio de aproveitamento de matérias.

Narra a petição inicial que as instituições de ensino requeridas estariam ofere-

cendo, de forma irregular, cursos de graduação sem os devidos atos de credenciamento e 

autorização pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, bem como validando certifica-

dos por meio de Instituições de Ensino Superior credenciadas, conforme restou apurado 

no Inquérito Civil n.º 1.36.000.000720/2014-71, em anexo.

Afirma o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que,  “em pesquisa realizada no  

site do MEC (…), é possível verificar que a Faculdade SESPA, com sede no município de  

Patos de Minas/MG, tem credenciamento do MEC apenas para ministrar aulas na modali-

dade presencial, nos limites de sua sede (…). As buscas evidenciaram, ainda, que a insti-

tuição não tem credenciamento junto ao MEC para ministrar cursos à distância”.

 Diante disso, o  MPF expediu recomendações às instituições para que suspen-

dessem o oferecimento dos cursos, enquanto não obtivessem a autorização do órgão ad-

ministrativo (Recomendação PRTO/PRDC n.º 03/2016).  Em resposta, a requerida teria 

afirmado que os cursos oferecidos no Estado do Tocantins, em parceria com o SEI, trata-

vam-se de cursos de extensão universitária, do Programa Especial de Extensão Universi-

tária  –  PROEX,  implantado  pela  SESPA,  por  meio  da  Portaria  PROEX/SESPA n.º 

02/2013, e que a oferta de tais cursos independem de ato autorizativo próprio.
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 O  MPF pleiteou, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento de inde-

nização por danos morais coletivos.

A decisão de fls. 30/38 deferiu parcialmente a liminar, indeferindo apenas, den-

tre os pedidos arrolados acima, a determinação para devolução do valor pago a título de 

mensalidade e a decretação de indisponibilidade de bens para garantir o pagamento de 

eventual compensação por danos morais coletivos. 

 Citado, o  SISTEMA DE ENSINO INTELIGENTE – SEI ofereceu contestação 

às fls. 42/55, afirmando, em síntese, a ilegitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

e, no mérito, que, “não era e nunca foi faculdade, portanto não tinha credenciamento jun-

to ao MEC, mas de acordo com suas atribuições legais, como pessoa jurídica, prestava o 

serviço de Coordenador Administrativo para a FACULDADE SESPA, no Projeto de Exten-

são Universitária, realizada no Estado do Tocantins”.

Na oportunidade, juntou documentos com o fim de comprovar o cumprimento 

da decisão liminar. 

 Às fls. 103/107, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL impugnou as alegações 

de cumprimento da decisão, afirmando, na oportunidade, que:
As divulgações em sítio eletrônico e em jornal de grande circulação (fls. 80/82), em  

obediência ao item 'b' da liminar, não informam o objeto e motivos da decisão, limitando-se  
tão somente à reprodução do seu dispositivo.

Por sua vez, as assinaturas juntadas às fls. 83/94 não dizem respeito a todos os cur-
sos objeto da presente ACP, tampouco contêm todas as informações determinadas. Ao re-
vés, as declarações repassadas aos alunos os informam que “o estudo de disciplinas iso-
ladas de teorias e práticas, em programa semestral de extensão, onde após a sua conclu-
são da disciplina cursada, com efetivo aproveitamento de frequência e nota, em determi-
nada matéria”.

A informação é confusa e pode dar azo ao entendimento de que as disciplinas po-
dem ser utilizadas para aproveitamento de matéria em outras instituições, o que vai de en-
contro à determinação liminar.
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Intimado a se manifestar, o requerido apenas reiterou as alegações de que ha-

veria cumprido integralmente a decisão judicial (fls. 111/126).

O MPF novamente impugnou a justificativa do requerido, pleiteando a aplica-

ção da multa diária cominada na decisão (fls. 130/131).

Em decisão de fls. 132/135, foram declaradas satisfatoriamente cumpridas as 

determinações encerradas nos itens “a” e “b”, do dispositivo da decisão liminar (paralisa-

ção da divulgação dos cursos e divulgação acerca do ajuizamento da presente ação, com 

a indicação do objeto e de seus motivos), e, quando ao item “c” (colheita de assinaturas 

de todos os alunos, em termo de esclarecimento próprio, que explique que os cursos ofe-

recidos se tratam de cursos livres), foi reaberto o prazo para o cumprimento regular da 

decisão.

O requerido veio novamente aos autos (fls. 140/141), limitando-se a afirmar 

que “cumpriu na integralidade o quesito da alínea “c” (…), tanto na apresentação da lista  

de alunos existentes, como também na redação informativa exigida pelo MPF”.

O MPF reafirmou o descumprimento da ordem judicial,  reiterando o pedido 

para aplicação da multa imposta (fls. 143/144-v). 

A decisão de fls. 146/147 aplicou a multa em desfavor do requerido (SISTEMA 

DE ENSINO INTELIGENTE – SEI) no importe de R$ 1 mil/dia, a partir do 31.º dia após a 

intimação  da  decisão  de  fls.  132/135  (04/07/2017  –  fls.  139-v),  até  o  limite  de  R$ 

100.000,00 (cem mil reais), bem como determinou nova intimação para cumprimento da 

decisão.

 Às fls. 151/154, o requerido veio aos autos afirmando, entre outros pontos, que 

“os efeitos da decisão 30/38, na data de 15 de dezembro de 2016, impossibilitaram a efe-

tivação da divulgação dos cursos de extensão ofertados pela SESPA/SEI no Estado do  
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Tocantins, ocasionando a ausência de alunos matriculados nas disciplinas dos cursos em  

discussão, ou seja, não se montou turma com número suficiente para que pudesse funci-

onar no primeiro e segundo semestre de 2017”. Afirmou, ainda, que “os polos existentes e  

coordenados pelo SEI são apenas os descritos nas folhas 124-125, com a relação de alu-

nos juntada no bojo dos autos nas folhas 120/125”.

Na oportunidade, pugnou pelo ingresso da UNIÃO no feito e requereu a oitiva 

pessoal do representante da FACULDADE SESPA.

O MPF, por sua vez, reafirmou o descumprimento da decisão judicial e pleiteou 

a manutenção da multa e o indeferimento do ingresso da União no feito. Ademais, mani-

festou desinteresse em produzir novas provas e pugnou pelo julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

É o relatório. DECIDO.

Estão presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de constituição e de 

desenvolvimento regular do processo. 

Ao contrário do que sustenta o SISTEMA DE ENSINO INTELIGENTE – SEI, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o Ministério Pú-

blico tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individu-

ais homogêneos dos consumidores” (Súmula n.º 601/STJ). 

Quanto ao pedido do SEI para que fosse colhido o depoimento pessoal do re-

presentante da FACULDADE SESPA, não foi apresentada qualquer finalidade a ser alcan-

çada na produção da prova. Cumpre observar, aliás, que a FACULDADE SESPA S/A, em-

bora devidamente citada, não apresentou qualquer manifestação nos autos, o que de-

monstra a baixa probabilidade de o depoimento pessoal de seu representante ajudar a 

elucidar alguma questão de fato que porventura ainda esteja obscura.
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De qualquer forma, os documentos já apresentados nos autos se mostram sufi-

cientes para a resolução da lide.

Em não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais a serem aprecia-

das e não havendo necessidade de produção de novas provas, além das que já se en-

contram nos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. 

Conforme relatado,  de acordo com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, as 

instituições requeridas estariam oferecendo, de forma irregular, curso de graduação sem 

os devidos atos de credenciamento e autorização pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC, bem como validando os certificados por meio de IES credenciadas, conforme apu-

rado no Inquérito Civil n.º 1.36.000.000720/2014-71 (anexado aos autos).

Ademais, a oferta dos cursos estaria induzindo os consumidores a erro, fazen-

do-os considerar que, ao final do curso, poderiam obter certificado de conclusão de curso 

de graduação ou de pós-graduação, em infração às normas do direito do consumidor. 

A decisão que deferiu parcialmente a liminar contou com a seguinte fundamen-

tação, que, pela completude acerca do objeto da demanda, adoto como razão de decidir:
Sabe-se que a educação, conforme preconiza a Constituição da República, “direito  

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração  
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício  
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205). Nesse contexto, por constituir  
dever do Estado, ainda que a educação seja prestada pela iniciativa privada, não perderá,  
por essa razão, sua relevância eminentemente pública, razão pela qual a própria Carta  
Magna tratou de estabelecer certas limitações, visando ao controle permanente do Estado  
na qualidade do serviço prestado e ao atendimento do interesse público envolvido, das  
quais se destacam o “cumprimento das normas gerais da educação nacional” e a necessi-
dade de “autorização e avaliação de qualidade do Poder Público” (art. 209, CF/88).

Tal regulamentação geral é promovida pela Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional), que define a abrangência da educação superior em seu art.  
44, transcrito a seguir:
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Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I – cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência,  

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de en-
sino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II – de graduação, aberto 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, cur-
sos 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 estabele-
cidos em cada caso pelas instituições de ensino.

O Decreto n.º 5.773/06, por sua vez, que regulamenta o referido diploma legal, pres-
creve que “o funcionamento de instituição de educação superior e a oferta de curso supe-
rior dependem de ato autorizativo do Poder público” (art. 11), que se constitui no credenci-
amento da instituição de ensino e na  autorização e reconhecimento do curso superior,  
precedido do processo regular de avaliação, sem o qual se caracterizará a irregularidade.

Nos termos do art. 11, do referido regulamento:

Art. 11. O funcionamento de instituição de educação superior ou a oferta de cur-
so superior sem o devido ato autorizativo configura irregularidade administrativa,  
nos termos deste Decreto, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal.

§ 1.º  Na ausência de qualquer dos atos autorizativos exigidos nos termos  
deste Decreto, fica vedada a admissão de novos estudantes pela instituição, apli-
cando-se as medidas punitivas e reparatórias cabíveis;

§ 2.º A instituição que oferecer curso antes da devida autorização, quando exigida,  
terá sobrestados os processos de autorização e credenciamento em curso, pelo prazo  
previsto no § 1.º, do art. 68.

§ 3.º O Ministério da Educação determinará, motivadamente, como medida caute-
lar, a suspensão preventiva de admissão de novos alunos em cursos e instituições irre-
gulares, visando evitar prejuízos a novos alunos.

§ 4.º Na hipótese do § 3.º, caberá recurso administrativo ao CNE, no prazo de trin-
ta dias, sem efeito suspensivo.

Percebe-se, portanto, que os cursos de extensão (entre os quais os integrantes do  
PROEX/SESPA) se enquadram na classe de ensino superior, prevista no art. 44, da Lei de  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de modo que,  para sua regular prestação,  
nos termos do Decreto n.º 5.773/06, é necessário o devido credenciamento da insti-
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tuição de ensino superior junto ao Ministério da Educação. Por outro lado, sendo o 
curso de extensão espécie do gênero curso livre, sua oferta prescinde de  autorização,  
conforme se extrai do sítio eletrônico Portal Brasil1:

Além dos cursos de graduação e pós-graduação, as Instituições de Ensino Superi-
or (IES) podem também oferecer cursos de extensão universitária para seus estudantes  
ou profissionais que desejam atualizar seus conhecimentos e reforçar as suas redes de  
contato no mercado de trabalho.

Os cursos de extensão não são, necessariamente, de pós-graduação já que são  
oferecidos tanto para alunos formados, como os que estão [em] formação ou que ainda  
não tenham entrado para a universidade. Ou seja, diferentemente dos demais cursos, a  
extensão universitária não tem como pré-requisito a graduação em curso superior para  
que os interessados possam se matricular em um dos inúmeros programas oferecidos  
pelas mais de 2.300 IES espalhadas pelo País. 

Assim como a pós-graduação lato sensu (especialização), as IES podem ofe-
recer os cursos de extensão sem a autorização do Ministério da Educação (MEC)  
por serem cursos livres. Mas a modalidade não possui validade acadêmica. (grifei)

No caso dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária, os elementos  
probatórios que acompanham a petição inicial – e as próprias informações nela veiculadas  
– não apontam a oferta, de fato, de curso superior de graduação ou pós-graduação no Es-
tado do Tocantins. Os cursos apresentados como irregulares são – em sua essência – cur-
sos de extensão, integrantes do Programa Especial de Extensão Universitária (PROEX),  
cuja oferta é lícita, independentemente de autorização, desde que a instituição tenha cre-
denciamento junto ao MEC, como é o caso da Faculdade de Ensino Superior de Patos de  
Minas (SESPA). 

Destarte, quanto à alegação de oferta irregular de curso superior, sem autorização  
do Ministério da Educação, não há de se falar em probabilidade do direito invocado.

Por outro lado, encontra-se suficientemente caracterizada, no autos, a divulgação  
enganosa ou dúbia de oferecimento de curso de nível superior, induzindo ilicitamente os  
consumidores à crença de que se tratava de curso de graduação ou de pós-graduação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de qualificar a prestação de serviços de  
natureza educacional como verdadeira relação jurídica de consumo, a ser regida, essenci-
almente,  pelas  normas  veiculadas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (REsp  
647.743/MG). Tal diploma normativo, visando a dar concretude à norma constitucional pro-
gramática, insculpida no art. 5.º, XXXII, da Constituição Federal, além de instituir em seu  
bojo vários instrumentos de proteção efetiva do consumidor, reconhecendo sua vulnerabili-
dade no mercado de consumo (art. 4.º, I), positivou uma série de princípios e direitos bási -

1  http://www.brasil.gov.br/educacao/2011/02/extensao
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cos a serem observados na interpretação das normas e dos fatos levados a conhecimento  
do operador do direito.

Entre os referidos direitos positivados, destaca-se, para o caso concreto, o direito à  
“proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos e des-
leais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de pro-
dutos e serviços” (art. 6.º, IV). O próprio Código de Defesa do Consumidor esclarece em  
vários pontos o alcance objetivo de tal garantia, conforme se verifica, dentre outros, nos  
parágrafos do art. 37 (publicidade) e art. 51 e 54, § 3.º (cláusulas abusivas), assim trans-
critos:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1.º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter  

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omis-
são, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qua-
lidade, quantidade, propriedades, origem e quaisquer outros dados sobre produtos e ser-
viços.

§ 2.º É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza,  
a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de  
julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz  
de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou  
segurança.

§ 3.º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando  
deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

(...)

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela  
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou  
serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conte-
údo.

(...)
§ 3.º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com ca-

racteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de  
modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
Nota-se, portanto, que o sistema jurídico consumerista prestigia a máxima clareza  

acerca do objeto de consumo, seja o bem a ser adquirido ou o serviço a ser prestado. O  
fornecedor, ao apresentar seu produto ou serviço ao público, deve fazê-lo de modo que o  
consumidor possa conhecer e compreender todas as suas características essenciais, e  
em toda sua extensão, evitando, assim, seu induzimento à crença em uma situação fática  
não condizente com a realidade de bem ou do serviço fornecido. Ademais, a clareza e a  
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lealdade na divulgação e promoção do produto não se restringem à publicidade realizada  
por meio de anúncios públicos ou propagandas em meios de comunicação, devendo ser  
observadas com muito mais rigor na redação do contrato, normalmente de adesão, que,  
além de apresentar o objeto a ser fornecido, erige efetivamente a relação jurídica de con-
sumo, instituindo direitos e deveres exigíveis entre as partes contratantes. 

Se é certo que o “curso livre” pode ser ofertado sem a necessidade de ato autorizati-
vo prévio por parte do Ministério da Educação, é igualmente certo que tal norma permissi-
va constitui exceção ao que se impõe aos cursos superiores. Conforme já exposto em tó-
pico anterior,  o artigo 11, do Decreto n.º 5.773/06, determina que “o funcionamento de  
educação superior e a oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do   Po  -  
der Público”, de modo que, sendo esta a regra, evidentemente, a aplicação da exceção  
no caso concreto deve ser especialmente publicizada, fundamentada e esclarecida pelo  
fornecedor, o que, observa-se, não ocorreu no caso sub judice.

In casu, a publicidade veiculada no sítio eletrônico do SEI/SESPA (fls. 41, do Inqué-
rito Civil – em anexo) noticia a existência de processos seletivos em municípios tocanti -
nenses, para ingresso nos cursos de nutrição, pedagogia, educação física, psicologia, 
ciências contábeis, administração e agronegócios, sem especificar se tratar de cursos  
livres, que não darão direito à obtenção de diplomas ou ao aproveitamento posterior de  
matérias em um curso regular. O mesmo ocorre nos meios de publicidade impressos (fls.  
223/224, do Inquérito Civil – em anexo) e na informação sobre a sustentação legal da ins-
tituição (fls. 58, do Inquérito Civil - em anexo), que tem por claro efeito a indução do con-
sumidor (inclusive o tocantinense) no sentido de haver autorização para diversos cursos  
entre licenciaturas e bacharelados, o que não condiz com a realidade.

Cumpre observar que a própria adoção de nomenclatura genérica para o curso (por  
exemplo, curso de psicologia, educação física ou nutrição), idêntica ao curso de gradua-
ção ou de pós-graduação, já tem o condão de induzir objetivamente o consumidor a erro,  
caracterizando a publicidade enganosa. Vale destacar, nesse sentido, para fins de inter-
pretação analógica, o art.  1.º,  § 2.º,  da Portaria/MEC n.º 514/2001, que regulamenta a  
oferta e o acesso aos cursos sequenciais, também classificados pelo artigo 44, da Lei de  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como curso de ensino superior:

Art. 1.º Os cursos superiores de formação específica e cursos superiores de com-
plementação de estudos, com destinação coletiva ou individual, serão ofertados por ins-
tituições de ensino superior credenciadas que possuam curso de graduação reconheci-
dos nas mesmas áreas de conhecimento do campo de saber dos cursos sequenciais a  
serem ofertados.

(...)
§ 2.º As denominações dos cursos sequenciais deverão diferir das denomi-
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nações dos cursos regulares de graduação e das carreiras de nível superior que  
tenham exercício profissional regulamentado.

Vale, também, a transcrição de trecho da Nota Técnica n.º 733/2015/CGLNRS/SE-
RES/MEC2 , que, ao esclarecer acerca da oferta dos cursos sequenciais, explana sobre a  
impossibilidade de denominação do curso indutiva a erro:

(...) Com relação à denominação dos cursos, o parágrafo único do artigo 1.º da  
mesma Portaria MEC n. 514, de 22 de março de 2001, determina que “as denominações  
dos cursos sequenciais deverão diferir das denominações dos cursos regulares de gra-
duação e das carreiras de nível superior, que tenham exercício profissional regulamenta-
do”. Tal determinação tem por objetivo evitar que os estudantes sejam induzidos a  
erro no momento da opção entre o curso de graduação e o sequencial,   posto que,   
embora de nível superior, o curso sequencial de complementação de estudos não  
confere diploma de graduação, mas apenas certificado de conclusão de curso su-
perior. (Grifo meu)

Ressalta-se, por fim, que a indução a erro, quando constatada, deve ser analisada  
de forma objetiva, ou seja, independentemente da presença de má-fé, por parte do forne-
cedor do serviço ou produto. Conforme lição de Leonardo de Medeiros Garcia3, “mesmo 
que o fornecedor não tenha a intenção de induzir o consumidor a erro, o que vale é o sim-
ples fato de o consumidor ter sido induzido. (…) Basta a mera potencialidade de engano  
para caracterizar a publicidade como enganosa, não necessitando de prova da enganosi-
dade real. A aferição é feita abstratamente, buscando simplesmente a capacidade de indu-
zir o consumidor a erro”.

Em manifestações posteriores, o SEI (único réu que efetivamente compareceu 
aos autos para apresentar defesa) se limita a reafirmar a regularidade da oferta dos cur -
sos  de  extensão,  ofertados  pela  SEI/SESPA,  nos  termos  do  art.  44,  IV,  da  Lei  n.º  
9.394/96.

De acordo com o SEI, em sua contestação:

(…) considerando a autonomia institucional [de] que goza a Faculdade SESPA em  
2013, implantou-se o Programa de Extensão Universitária – PROEX, por meio da Portaria  
PROEX/SESPA n.º 02/2013, de 20/12/2013. A mesma está em concordância com todo o  
arcabouço que deu embasamento ao processo de credenciamento da instituição e legisla-

2  Publicada no DOU de 23 de março de 2001, Seção 1.
3  GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor. 9. Ed., pág. 301/302.
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ção vigente, logo, não podemos falar em oferta irregular de curso de extensão, por ausên-
cia de ato autorizativo, pois a oferta de presente curso independe de ato autorizativo pró-
prio (…).

Quanto à imputação de publicidade enganosa, sustenta o requerido que as in-

formações apresentadas para os consumidores/alunos sempre foram claras e que as 

ofertas são para cursos de “teoria e prática” nas áreas educacionais específicas, tudo es-

tampado nos contratos de serviços educacionais.

Contudo, como foi suficientemente exposto na decisão que concedeu a liminar, 

a publicidade enganosa no caso é patente. É principalmente pelo fato de a oferta de cur-

sos de extensão não exigir o mesmo rigor burocrático e por não apresentar as mesmas 

possibilidades profissionais/acadêmicas que os demais cursos superiores (em especial a 

graduação ou pós-graduação) que a sua ampla publicidade, envolvendo os desdobra-

mentos de sua conclusão, deve ser especialmente observada.

Como afirmado no aludido decisum, o sítio eletrônico da IES (fls. 41, do Inqué-

rito Civil) e os demais meios impressos (fls. 223/224, do Inquérito Civil) noticiam a oferta 

de cursos de nutrição, pedagogia, educação física, psicologia, ciências contábeis, admi-

nistração e agronegócios, sem especificação adequada de que se trata de cursos livres, 

que não darão direito ao aproveitamento de disciplinas em um curso regular. Aliás, a pró-

pria nomenclatura utilizada, sem qualquer ressalva, já se mostra suficiente para caracteri-

zar a publicidade consumerista enganosa, vedada nos termos do art. 6.º, inc. IV, e art. 37, 

do CDC. 

Assim, há de se confirmar, em sede de cognição exauriente, a conclusão ado-

tada pela decisão liminar, especificamente quanto à existência de infração às normas do 

direito do consumidor que veda a publicidade enganosa (art. 6.º, inc. IV, e art. 37, do Có-

digo de Defesa do Consumidor).
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Por outro lado, quanto à pretensão de indenização por danos morais coletivos, 

entendo incabível no caso. Isso porque, para que haja a constituição de danos morais co-

letivos indenizáveis, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ne-

cessário que a conduta apurada, além de contrária à lei e ao direito, tenha efeitos lesivos 

que transbordem, de forma significativa, as relações jurídicas individuais que, direta ou in-

diretamente, tangenciem o objeto da ação ou dele decorram, a ponto de vergastar trau-

maticamente a esfera moral – ou o consciente coletivo – da comunidade.

Nesse sentido:
(…) 2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfe-

ra extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo  
totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais  
da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva  
(art. 1.º, da Lei n.º 7.347/85, 6.º, inc. VI, do CDC, e 944, do CC, bem como Enunciado n.º  
456, da V Jornada de Direito Civil). 3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contra-
to para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico  
praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualis-
mo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores soci-
ais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evita-
da.  (…)  (STJ,  REsp  n.º  1.473.846/SP,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  DJe  
24/02/2017)

Cumpre consignar, contudo, que a conclusão acima não afasta eventual pre-

tensão individual de compensação por danos morais decorrentes da relação contratual,  

que poderá ser deduzida em ação própria, junto ao Juízo competente, respeitados os pra-

zos prescricionais aplicáveis à espécie.

Diante do exposto,  confirmo a decisão liminar e JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,  

para condenar, em definitivo, a FACULDADE SESPA S/A e o SISTEMA DE ENSINO IN-

TELIGENTE – SEI, no âmbito de todo o Estado do Tocantins, a:
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a) Se absterem de divulgar, por qualquer veículo de comunicação, a oferta 

de cursos superiores de psicologia, nutrição, educação física, pedagogia, administra-
ção, ciências contábeis e  serviço social,  sem a prévia regularização junto ao MEC 

(credenciamento da IES e autorização dos cursos);

b) Se absterem de firmar qualquer tipo de convênio com outras instituições 

credenciadas pelo MEC para fornecimento a seus alunos de cursos livres, ou de exten-

são, de diplomas de graduação ou de pós-graduação, bem como de fornecê-los, por meio  

de aproveitamento de matérias;

c) Restituírem aos alunos que se sentirem lesados os valores pagos a título 

de mensalidade, devidamente corrigidos, que deverão ser individualizados em sede de li -

quidação de sentença (em autos próprios), nos termos do art. 95, do Código de Defesa do 

Consumidor, e art. 509, II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar os requeridos nos encargos sucumbenciais, porquanto in-

cabíveis, no caso (art. 18, da Lei n.º 7.347/85, e 87, do CDC, e Informativo/STJ n.º 404).

Quanto ao cumprimento do item “c” da decisão liminar (fls. 30/38), verifico que 

o SEI/SESPA, embora diversas vezes instado a fazê-lo, deixou de apresentar documento, 

contendo a assinatura de todos seus alunos no Estado do Tocantins, com esclarecimento 

próprio, explicando que os cursos oferecidos (listados acima) se tratam de cursos livres, 

que não poderão ser utilizados para a obtenção de diploma de graduação ou de pós-gra-

duação, tampouco para aproveitamento de matéria.

Assim,  deve  ser  mantida  a  multa  aplicada  nos  termos  da  decisão  de  fls. 

146/147, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, a partir do dia 04 de agosto de 

2017, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Deixo de proceder à nova intimação para cumprimento da ordem ou majoração 
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da astreinte fixada, na medida em que, em razão dos efeitos próprios da tutela inibitória 

concedida liminarmente, do tempo transcorrido desde então, e considerando a publicida-

de da ação (e de seu teor) dada pelo cumprimento das demais medidas, a diligência em 

questão já se mostra inócua para os fins a que originalmente de destinava.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de es-

tilo. Registro automático. Publique-se. Intimem-se.

Palmas/TO, 5 de março de 2018.

EDUARDO DE MELO GAMA
Juiz Federal da 1.ª Vara
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