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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

EDITAL Nº JFRJ-EDT-2021/00077

EDITAL DE CITAÇÃO

(PRAZO DE 35 DIAS [20 + 15])

EDITAL DE CITAÇÃO, COM , PASSADO NA FORMA ABAIXO,PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0101529-40.2017.4.02.5120/RJ.

O DOUTOR RAFFAELE FELICE PIRRO, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 2ª VARA FEDERAL DE
, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, POR NOMEAÇÃO NA FORMA DANOVA IGUAÇU

LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ETC.,

FAZ SABER, a todos quanto este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo e Secretaria da 
 se processam os autos da Ação Civil Pública autuada sob o nº 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu 0101529-

, movida pelo  em face de 40.2017.4.02.5120/RJ MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VALÉRIA
, objetivando, em síntese, a condenação da parte ré (incluída a corréDAMASCENO DINIZ E OUTROS

VALÉRIA DAMASCENO DINIZ) ao seguinte:

1. obrigação de não oferecer quaisquer cursos de graduação e pós-graduação, com a intermediação direta ou
indireta de quaisquer dos componentes do polo passivo da ação em comento, com o objetivo de evitar a
reiteração da prática ilícita cometida pelos corréus, quais sejam, o oferecimento de cursos de graduação e pós
graduação sem autorização dos órgãos competentes por meio de Institutos de ensino em diversos locais da
Baixada Fluminense e em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro;

2. ressarcimento de todos os valores pagos por todos os alunos já formados, incluindo mensalidades, taxas,
inscrição em vestibular, etc., a título de danos materiais, a serem apurados em liquidação judicial, tendo em
consideração os prejuízos causados a cada um dos alunos, após a habilitação dos interessados na fase de
execução da presente demanda;

3. ressarcimento dos danos morais coletivos, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem revertidos
para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, criado pelo artigo 13 da Lei nº 7.347/85;

4. pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, criado pelo artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

E por se encontrar a corré , , em lugar incerto eVALÉRIA DAMASCENO DINIZ CPF nº 003.677.427-80
ignorado, é expedido o presente , observado o disposto nos EDITAL DE CITAÇÃO artigos 256, II, c/c 257, I

, a fim de que, no , caso queira, apresente contestação aosa IV, do CPC/2015 prazo de até 15 (quinze) dias
termos da Ação Civil Pública em referência, na forma do artigo 335 do CPC/2015, ficando ciente de que, se não
contestado o pedido, no prazo legal, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo MPF na
inicial, nos moldes do artigo 344 do CPC/2015. Assim, em especial para que chegue ao conhecimento da corré
acima mencionada, expede-se este Edital, o qual será disponibilizado na rede mundial de computadores (internet
), bem como na página eletrônica da Justiça Federal do Rio de Janeiro (www.jfrj.jus.br), além de afixado no
local de costume, na Sede deste Juízo, que funciona na Rua Oscar Soares, 2, Centro, Nova Iguaçu/RJ, no
horário das 12 às 17 horas (atendimento ao público), ou por meio do telefone celular institucional (21) 96764-
7310 (mensagens via aplicativo ).  nesta cidade de Nova Iguaçu/RJ, em 14 de maio deWhatsApp EXPEDIDO
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Assinado com senha por FABIO TELES RODRIGUES.
Documento Nº: 3111946-4147 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3111946-4147
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2021. Eu, ALVARO HENRIQUE MOREIRA DIAS, Técnico Judiciário, o digitei; e eu, FÁBIO TELES
RODRIGUES, Diretor de Secretaria, Matrícula RJ12960, o confiro e assino, de ordem do MM. Juiz Federal da
2ª Vara Federal de Nova Iguaçu - SJRJ.

OBS.: Para acessar os autos virtuais deverá ser consultado https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/ e utilizada a
 seguinte chave do processo => 498077965619.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021.

FABIO TELES RODRIGUES
DIRETOR DE SECRETARIA
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