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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS. 

 

Ref. Inquérito Civil nº 1.11.000.000701/2015-02 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua procuradora da República 

que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 

129, inciso III da Constituição da República, no artigo 6º, VII, “b”, e XIV, “c”, da Lei 

Complementar nº 75/93, no art. 5º, inciso I da Lei nº 7.347/85 e nos demais dispositivos legais 

pertinentes, vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

em desfavor de: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira 

constituída sob a forma de empresa pública federal, CNPJ nº 

00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, 

lotes 13/4, em Brasília – DF; representada nesta Capital por sua 
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Superintendência Regional, com endereço à Avenida Fernandes 

Lima, nº 651, 7º Andar, Bairro Farol, CEP 57.055-000, Maceió/AL, 

com telefone: (82) 3214-8800 e 

 

SANCO ENGENHARIA LTDA., construtora com CNPJ nº 

01.393.074/0001-06, com sede na Avenida Dr. Antônio Gomes de 

Barros, nº 625, Sala 618, Edf. The Square Park Office, Bairro 

Jatiúca, CEP 57.036-000, Maceió/AL, com telefone: (82) 3327-

6205. 

 

1. DOS OBJETIVOS DA AÇÃO 

 O objetivo da presente Ação Civil Pública é a defesa da coletividade dos moradores do 

Condomínio Residencial Germano Santos, construído com recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR), para o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 

tendo como agente executor a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e como construtora 

SANCO ENGENHARIA – EIRELI, com a condenação dos réus,  principalmente, na 

obrigação de fazer consistente na realização de manutenção corretiva do atual sistema de 

esgotamento sanitário e na adoção de todas as medidas necessárias para implantação da 

solução definitiva de esgotamento sanitário, entre outras falhas de projeto e execução, 

constantes nos relatórios técnicos e baixo descritas, do Residencial Germano Santos 

localizado na Avenida Sebastião Correia da Rocha, nº 635, Tabuleiro dos Martins, no 

Município de Maceió/AL, CEP 57061-410, além da condenação por dano moral coletivo. 

 Objetiva-se, também, a condenação dos réus na obrigação de indenizar os 

mutuários/moradores desses imóveis pelos danos materiais e morais por terem ao longo 

desses anos, aguardando a resolução do problema, suportado todos os problemas decorrentes 

da execução da solução equivocada para o sistema de esgotamento sanitário, o que ocasionou 

transbordamentos das fossas e dos sumidouros, o convívio com fortes e desagradáveis odores, 

bem como o adoecimento. 



 

 

 

 

 
 

3 
Ministério Público Federal                                                                                                                                                   
Procuradoria da República em Alagoas 

Av.  Juca Sampaio, nº 1800, Barro Duro. Maceió-AL. CEP 57.045-365 Telefone: (0xx82) 2121-1400 

Por óbvio, os proprietários de tais unidades habitacionais deveriam estar plenamente 

satisfeitos com a unidade habitacional que adquiriram, e pela qual esperavam retorno, dentro 

das adequações, perspectivas e características do imóvel, no intuito de consagrar o direito à 

moradia. O projeto e a realização do Programa de Arrendamento Residencial ficou a cargo da 

Caixa Econômica Federal, e a construção ficou a cargo da Sanco Engenharia.  

Interessante também consignar que o atendimento às famílias vítimas, no que toca às 

falhas construtivas e seus vícios de construção das unidades habitacionais, perdura até o 

presente momento, sem que tenha havido qualquer solução, ainda que parcial, da demanda, 

por parte dos réus. Bastante tempo se passou entre a detecção das falhas e a presente data.  

Durante todo o tempo transcorrido, diversas situações aconteceram, sempre com 

entraves burocráticos que não contribuíram para a resolução do problema.  

 

2. DO INQUÉRITO CIVIL N° 1.11.000.000701/2015-02. 

 Em 22 de junho de 2015, foi autuado, nesta Procuradoria da República, o Inquérito 

Civil nº 1.11.000.000701/2015-02, a partir de representação de moradores do Condomínio 

Residencial Germano Santos, que noticiavam problemas na infraestrutura do 

empreendimento. Consoante teor da Representação de fls. 04-14 do IC, aduziu o 

representante que existiam possíveis problemas estruturais e de infraestrutura decorrentes 

destes vícios de construção. O Sr. André, até então representante do condomínio, informou 

que a Caixa Econômica Federal – CEF convocou uma reunião de conciliação entre a Caixa, a 

Administradora e a Comissão Fiscal dos Moradores do Germano Santos.  

Como diligência inicial do IC, determinou-se a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal e à Administradora Pontual, requisitando-lhes informações acerca da atual 

situação das medidas que foram adotadas para a resolução dos vícios de construção e má 

administração no Condomínio Germano Santos. Em atenção à requisição ministerial, a Caixa 

Econômica Federal informou que, por solicitação da Comissão Fiscal do Residencial 

Germano Santos, havia sido realizada, em suas dependências, reunião com a participação da 

Administradora Pontual, empresa contratada para exercer o papel de síndico, para tratar de 
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questões relacionadas à administração do condomínio. Segundo a Caixa Econômica Federal, a 

administradora já havia adotado as medidas cabíveis para resolver os itens relacionados na ata 

(fl. 28 do IC). 

Por outro lado, quanto ao problema de transbordamento de efluentes do sistema de 

esgotamento sanitário, foi convocado um engenheiro para emissão de laudo de vistoria e 

parecer conclusivo sobre a origem dos danos, se por falta de manutenção e/ou vício 

construtivo. Na primeira avaliação, não houve condições técnicas para definir a causa 

principal dos transbordamentos, sendo necessário uma nova vistoria, com a qual foi possível 

emitir o parecer conclusivo e definir as responsabilidades pela manutenção e/ou recuperação 

do sistema de esgotamento sanitário. 

Por sua vez, a Administradora Pontual quedou-se inerte e não respondeu à requisição 

ministerial. Posteriormente, a Administradora Pontual respondeu aos questionamentos 

explicitados no ofício ministerial, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante documental 

de suas alegações (fls. 36-52 do Inquérito Civil 1.11.000.000701/2015-02). 

Outrossim, foi acostada aos autos a Manifestação 20170065099, contendo como 

íntegra anexa o laudo de vistoria predial realizado no Condomínio Germano Santos, a pedido 

do próprio residencial (fls. 58-90 do IC). 

Em sequência, foram expedidos 3 ofícios, sendo eles endereçados à Caixa Econômica 

Federal – CEF, à Construtora Sanco Engenharia LTDA e à Administradora Pontual, conforme 

consta em fls. 98-100, respectivamente. 

Inicialmente, os destinatários quedaram-se inertes, sendo necessário que os ofícios 

fossem reiterados (fls. 110-112 do IC). 

A Construtora Sanco Engenharia ofertou sua resposta por meio dos expedientes 

acostados em fls. 114-116. Conforme consta dos autos, a Construtora Sanco Engenharia, 

após a tomada de conhecimento e a análise preliminar do laudo confeccionado por parte do 

próprio condomínio, informou que “não existem pendências nem vícios construtivos no 

Residencial Germanos Santos, e sim uma real e urgente necessidade de implantação por 

parte do condomínio e dos moradores de um plano de manutenção para esse 

empreendimento” (fl. 116 do IC). 
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Por sua vez, a CEF se manifestou por meio do ofício e demais expedientes constantes 

em fls. 181-241, que “conforme pareceres emitidos pela nossa área técnica (GIHAB/ME), 

restou configurada que a principal causa do sinistro referente ao transbordamento de 

esgoto do sistema fossa/sumidouro no Residencial Germano Santos é a ausência de 

manutenção ou manutenção inadequada realizada pelo Condomínio”. E ainda completa a 

CEF: “Quanto ao item ‘fissuras nas fachadas’, acrescentamos que laudo emitido em 

01/11/2017 classificou a demanda para recuperação das fachadas e pintura do 

empreendimento como ‘benfeitorias necessárias’, ou seja, as que têm por fim conservar o 

bem ou impedir sua deterioração” (fl. 182 do IC). 

No entanto, embora a CEF tenha informado que o problema de 

transbordamento de esgoto do sistema de fossa é a falta de manutenção pelo 

condomínio, cabe ressaltar a conclusão disposta nos Laudos de Vistoria de Danos 

Físicos – LVDF, elaborados pela própria empresa pública (OS nº 

7888.7253.000244118/2017.01.01.01 – fls. 192-195 do IC e OS nº 

7888.7253.000533626/2017.01.01.01 – fls. 196-199 do IC). Nas duas oportunidades (em 

01/06/2017 e 28/12/2017, respectivamente), ficou constatado o transbordamento de 

dejetos, provocando mau cheiro, incômodo visual e riscos à saúde, tendo como causa 

principal do sinistro a existência de vício de construção (fls. 193 e 197 do IC). 

Isto se deu, conforme os próprios laudos de vistoria, em razão do local 

inapropriado em que as fossas e sumidouros foram projetados. De acordo com a 

conclusão dos laudos: “Constata-se que não foi realizado o teste de percolação como 

mencionado na norma, por camadas, desta forma, caracteriza-se como ‘vício 

construtivo’. Constatamos ainda que 10 sumidouros foram projetados e construídos, 1 

para cada bloco. De acordo com a NBR 13969/97, o empreendimento deveria contar com 

20 sumidouros, para que operassem de forma alternada, fato este que caracteriza-se 

‘vício construtivo’ (fl. 197 do IC). 

Corroborando as informações acima mencionadas podemos citar, ainda, os ofícios nº 

0004/2018/GILIE/RE-EXT.ALAGOAS (fl. 183 do IC) e nº 0022/2017/GILIE/RE-

EXT.ALAGOAS (fl. 200 do IC), oriundos da própria CAIXA. 
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Portanto, observa-se que a CEF, apesar de ter utilizado o argumento da “falta de 

manutenção” das fossas, como razão para a problemática existente, ela própria, por meio de 

seu corpo técnico, contradisse tais argumentos, conforme acima especificado nos Laudos 

de Vistoria de Danos Físicos – LVDF, ao confirmar a existência de vícios construtivos 

nas fossas do Condomínio Residencial Germano Santos. 

Outrossim, o condomínio em questão aportou documentos, informando que a CEF 

havia contratado uma empresa prestadora de serviço, para a realização da limpeza das 

fossas do residencial (fls. 249-262 do IC 1.11.000.000701/2015-02). Conforme consta na 

documentação, a CEF, após 5 meses de execução desse serviço de esgotamento, rescindiu o 

contrato com a empresa, alegando que não houve falha na execução do projeto inicial.  

Em razão disso, os problemas relacionados ao esgotamento da fossa séptica do 

residencial retornaram, causando transtorno aos moradores daquele condomínio.  

Deste modo, visando robustecer os elementos de prova até então existentes, foi 

elaborado o Parecer Técnico nº 002/2019 – SPPEA/VRAJM (fls. 344-367 do IC), por parte da 

Secretaria de Pesquisa e Análise deste órgão ministerial, oportunidade em que foram 

detectadas diversas irregularidades, tanto falhas de projeto, como falhas de execução. 

Segundo consta no laudo do Parecer Técnico nº 002/2019 – SPPEA/VRAJM (fls. 344-

367 do IC), a perita foi clara em esmiuçar as falhas de projeto e falhas de execução 

encontradas no Residencial Germano Santos. Vejamos: 

VI.1 FALHAS DE PROJETO  

91. Em relação à concepção dos projetos temos:  

92. Tanque Séptico: conforme descrito no item IV.2 deste laudo, 

verificou-se que o volume útil do tanque séptico projetado é 11,75% 

inferior ao necessário para atendimento às prescrições da norma.  

93. Sumidouro: conforme descrito no item IV.3 deste laudo, os projetos 

analisados foram elaborado em Agosto/2002, portanto anteriormente às 

datas de execução do ensaio de capacidade de infiltração do solo por 
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camadas realizado nos períodos entre 12/12/03 e 27/01/2004. Portanto, 

utilizando como parâmetro a taxa de 33 L/m².dia, a área de infiltração é 

inferior ao necessário, pois seria necessário que o sumidouro tivesse a 

profundidade de 50m. 

94. Reservatório Inferior – Água fria: conforme descrito no item IV.4 

deste laudo, o reservatório inferior projetado possui a característica de 

ser enterrado parcialmente, não atendendo a um princípio de 

preservação da potabilidade da norma.  

95. Fachadas dos Blocos Residenciais: conforme descrito no item V.6 

deste laudo, foram constatadas em algumas unidades habitacionais 

fissuras presentes no topo da parede paralela ao comprimento da laje de 

cobertura e que possuem configuração relacionado com a 

movimentação térmica da laje de cobertura.  

96. Segundo Thomaz 4 (2014), do ponto de vista das movimentações 

térmicas o sombreamento isolado com telhas de cimento-amianto, como 

é o caso do previsto no projeto do residencial, não apresenta bons 

resultados como solução para evitar esse tipo de manifestação 

patológica.  

97. Ventilação das Escadas dos Blocos – Fachadas com Cobogós: 

conforme descrito no item V.8 deste laudo, os cobogós originalmente 

instalados foram inadequados, considerando que as aberturas desses 

elementos vazados não possuíam inclinação que pudesse impossibilitar 

a entrada das águas das chuvas. Esse item também pode ser entendido 

como falha de execução, considerando a opção de escolha por parte da 

construtora de um elemento vazado sem inclinação.  

98. Acessibilidade: conforme descrito no item V.9 deste laudo, o 

projeto original analisado apresenta apenas uma rampa entre os blocos 
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5 e 6. Trata-se de falha na concepção do projeto pois deveria atender à 

NBR 9050.  

99. Apartamentos Cobertura: conforme descrito no item V.13 deste 

laudo, as janelas do residencial não possuem peitoril, que favorece a 

concentração de umidade nas paredes. 

VI.2 FALHAS DE EXECUÇÃO  

100. Em relação à execução foram identificadas impropriedades:  

101. Tanque Séptico: conforme descrito no item V.2 deste laudo, 

verificou-se falta de atendimento ao item 5.14 da NBR 7229/1993 e do 

projeto, com a existência de apenas uma abertura de inspeção em cada 

tanque (blocos 5, 6, 9 e 10).  

102. Além disso, verificou-se falta de atendimento ao item 5.16 da NBR 

7229/1993 e do projeto, pois não foram identificadas placas de 

identificação nos tanques sépticos.  

103. Sumidouro: conforme descrito no item V.3 deste laudo, verificou-

se que a execução do sumidouro do bloco 10 não corresponde ao 

projeto pois não foi possível encontrar a localização do mesmo.  

104. Reservatório Inferior – Água fria: conforme descrito no item V.4 

deste laudo, verificou-se que a execução dos reservatórios não 

corresponde ao projeto, apenas dois deles possuem 10.000L e são pré-

fabricados.  

105. Além disso, em alguns reservatórios não houve atendimento à 

norma com relação aos itens 5.2.4.6 e 5.2.8.1, pois não existe acesso 

fácil para inspeção e limpeza, não foi verificado a existência das 

tubulações de extravasão e limpeza. Além disso, a tubulação de 

alimentação dos reservatórios foi instalada sem bases de apoio e fixação 

e apresentam-se com deformações.  
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106. Fachadas dos Blocos Residenciais: conforme descrito no item 

V.6 deste laudo, foram constatadas em algumas unidades habitacionais 

fissuras a partir da quina das janelas em sentido diagonal, com a 

configuração relacionado com a causa de vergas e contravergas 

insuficientes.  

107. Revestimento Cerâmico dos Pisos: conforme descrito no item 

V.7 deste laudo, existem indícios de que o piso instalado no salão de 

festas possui baixa resistência mecânica e abrasiva. Entretanto, não foi 

possível confirmar essa informação, pois não foi encontrada a ficha 

técnica do piso  

108. Calçada do Bloco 06: conforme descrito no item V.10 deste laudo, 

a ligação entre a fiada da alvenaria de base e a laje de concreto da 

calçada deixou de existir, possibilitando a entrada da água da chuva que 

causa infiltração e pode ter prejudicado o aterro sob a laje de concreto 

da calçada. Trata-se de vício construtivo que enseja análise por parte do 

responsável técnico, que deve propor a solução mais adequada para 

sanar o problema.  

109. Paredes em Gesso: conforme descrito no item V.12 deste laudo, 

verificou-se que no revestimento interno das paredes foi utilizado o 

gesso, que é um material extremamente sensível a água e portanto seu 

uso não deve ser feito em paredes que possam receber umidade, 

diferente do que foi executado no residencial. 

 

E arrematou o laudo pericial, concluindo que: 

A partir das constatações efetuadas no residencial e nos projetos, 

foram identificados elementos que apontam para falhas de projeto, 

de execução e de uso/manutenção de alguns sistemas. Entretanto, 

conforme apontado no texto, em alguns casos não é possível indicar as 
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prováveis naturezas dos danos encontrados, pois, dado o longo período 

de tempo decorrido entre a entrega dos imóveis e a realização da perícia 

de campo, podem ser oriundos de diversas causas. (grifo nosso). 

 

Do trecho acima pode-se concluir que a defesa disposta pelos réus, nos autos do IC 

1.11.000.000701/2015-02 não deve prevalecer. Isto porque tanto a CEF como também a 

construtora Sanco Engenharia utilizaram-se de argumentos que não correspondem à realidade, 

tendo em vista que no caso em específico, as falhas encontradas, sobretudo aquelas 

relacionadas ao esgotamento sanitário, estão vinculadas à falha de projeto e de execução, e 

não de uso e manutenção, como pretendem os réus. 

Há de se ressaltar, ainda, que as diligências efetuadas pela equipe técnica deste MPF 

foram acompanhadas não só de visitas presenciais aos locais, como também amparadas por 

fotografia do Residencial Germano Santos – parte externa, e dos imóveis atingidos. Tudo isso 

registrado nos anexos do parecer técnico anteriormente citado. 

Pois bem. Diante do que foi exposto até o presente momento, verificou-se a 

necessidade de expedir recomendação à CEF, a fim de que a mesma adotasse as devidas 

providências necessárias para realização dos reparos dos vícios de construção 

verificados no sistema de esgotamento sanitário, com a devida execução do projeto de 

construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, do empreendimento do PAR – 

Condomínio Residencial Germano Santos, incluindo as medidas adotadas em relação à 

limpeza das fossas (Recomendação nº 1/2020 – fls. 245-248 do IC). 

A citada recomendação trouxe em seu bojo, in verbis: 

“RESOLVE, RECOMENDAR à Caixa Econômica Federal – CEF, 

Superintendência Regional em Alagoas, que execute algumas 

medidas emergenciais, relacionadas aos problemas expostos, 

destacando-se os seguintes pontos:  

A – adote, com URGÊNCIA, todas as providências necessárias para 

realização dos reparos diante da existência de falhas no projeto e de 

falhas na execução, que ocasionou nos vícios de construção 
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verificados no Residencial Germano Santos, localizado no 

Município de Maceió/AL, sobretudo em relação aos vícios 

existentes no sistema de esgotamento sanitário, com a devida 

execução do projeto de construção da Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE, do referido empreendimento, em observância às 

conclusões constantes no Parecer Técnico nº 002/2019 – 

SPPEA/VRAJM (fls. 344- 367), elaborado pela equipe de perícia 

técnica deste MPF, cuja cópia segue anexa, bem como das normas 

contidas na legislação pátria, notadamente aquelas veiculadas por 

meio dos preceitos constitucionais e da legislação consumerista;  

B – adote, no prazo de 15 (quinze) dias, medidas a serem 

empreendidas em relação à limpeza das fossas do referido 

condomínio, a exemplo da contratação de empresa prestadora desse 

serviço específico, como forma paliativa de solução da questão;  

C – elabore e encaminhe ao Ministério Público Federal, no prazo de 

30 (trinta) dias, Relatório Descritivo contendo as medidas a serem 

empreendidas e o cronograma de execução de reparos, com 

calendário.  

E ainda RESOLVE, RECOMENDAR à Construtora Sanco 

Engenharia, que execute algumas medidas emergenciais, 

relacionadas aos problemas expostos, destacando-se os seguintes 

pontos:  

D – adote, com URGÊNCIA, em parceria com a Caixa Econômica 

Federal – CEF, todas as providências necessárias para realização 

dos reparos diante da existência de falhas no projeto e de falhas na 

execução, que ocasionou nos vícios de construção verificados no 

Residencial Germano Santos, localizado no Município de 

Maceió/AL, sobretudo em relação aos vícios existentes no sistema 

de esgotamento sanitário, com a devida execução do projeto de 
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construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, do referido 

empreendimento, em observância às conclusões constantes no 

Parecer Técnico nº 002/2019 – SPPEA/VRAJM (fls. 344-367), 

elaborado pela equipe de perícia técnica deste MPF, cuja cópia 

segue anexa, bem como das normas contidas na legislação pátria, 

notadamente aquelas veiculadas por meio dos preceitos 

constitucionais e da legislação consumerista”. 

 

Ocorre que a CEF não acatou a recomendação expedida, e informou que (fls. 268-

269 do IC): 

“não há acolhimento da Recomendação nº 17/2018, considerando 

que: 

1.4.1. Não foram identificados vícios de construção no sistema de 

esgotamento sanitário do empreendimento Res. Germano Santos.  

1.4.2. A limpeza das fossas/sumidouros do empreendimento é de 

responsabilidade do Condomínio, tendo em vista que a causa do 

transbordamento das fossas/sumidouros foi ausência de manutenção 

ou manutenção inadequada realizada pelo Condomínio”. 

 

Ainda, foram aportados aos autos do citado IC os Projetos Executivos, os Memoriais 

Descritivos e de Cálculos, contendo as especificações técnicas, Manual do 

Proprietário/Arrendatário e Relatórios de Acompanhamento de Empreendimento, todos 

relacionados ao mencionado condomínio, por parte da CEF.  

Já a Construtora Sanco Engenharia acostou ao IC o Relatório de Teste de Absorção e 

Sondagem Geotécnica (fls. 323-342 do IC), e aproveitou o ensejo para afirmar seu não 

acatamento à Recomendação nº 1/2020. 

É preciso que se observe, de antemão, que a perícia deste MPF teve cuidado em 

identificar as falhas caracterizadas como sendo de “Uso/Manutenção”, no item VI.3, 
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separando-as das falhas acima expostas, com o propósito de indicar que há diferença 

entre as mesmas, e que as falhas acima são apenas de projeto e de sua execução, de 

responsabilidade da CEF e da construtora executante, sem que haja possibilidade de 

serem tais falhas submetidas à responsabilidade do condomínio pelo mero uso e falta de 

manutenção. 

Ainda, durante a realização das diversas diligências constantes nos autos, foi possível 

identificar a ausência da construção da lixeira no Condomínio Residencial Germano Santos, 

que foi entregue por parte da Construtora Sanco e da CEF sem que a mesma fosse 

adequadamente instalada. Isso tudo em contradição ao que está disposto em documento 

lavrado pela própria Caixa (em anexo), em que discrimina as áreas que compõem o 

condomínio (contendo a lixeira), mas que não foi construída, conforme acima 

mencionado. 

Inclusive, há de se mencionar o prejuízo ocasionado pela má execução da obra, 

em razão do auto de infração lavrado pela Prefeitura de Maceió contra o condomínio, 

diante da falta de instalação de lixeira para depósito de resíduos comuns, secos e 

orgânicos, em 26/02/2021 (cópia em anexo). Diante disso, houve a necessidade de que 

uma lixeira fosse construída pelo próprio condomínio residencial, o que ocorreu em 

maio do corrente ano, cujo valor foi de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), 

conforme consta dos comprovantes de pagamento junto à construtora, recibos, ART e 

Nota Fiscal (tudo em anexo). 

Deste modo, diante de todos os fatos acima expostos, corroborados pelos elementos 

probatórios já constantes no IC 1.11.000.000701/2015-02, verifica-se a responsabilidade 

civil objetiva, tanto do agente financeiro, qual seja, a Caixa Econômica Federal, e a empresa 

responsável pela construção do empreendimento, a Construtora Sanco Engenharia, tanto 

pela ação como também pela omissão estatal. 

Há de se chamar a atenção, sobretudo, para a omissão estatal, exercida por meio da 

empresa pública Caixa Econômica, tendo em vista que durante todo esse lapso temporal 

(desde 2015 até a data em apreço), apenas passou a negar sua responsabilidade, sem atuar 
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de forma profícua, proporcionando um verdadeiro estado de precariedade da saúde pública, 

que atingiu em cheio a vida e o bem-estar dos moradores do Residencial Germano Santos, 

que convivem, quase que diariamente, com o transbordamento de efluentes provenientes do 

esgotamento sanitário mal projetado e executado, conforme os laudos técnicos acima 

transcritos e constantes nos autos do IC 1.11.000.000701/2015-02. 

Apesar das oportunidades ofertadas aos demandados, para que os mesmos se 

manifestassem acerca da demonstração de eventuais erros no Laudo de Vistoria de Danos 

Físicos – LVDF ou no Parecer Técnico produzido por servidor designado pelo Ministério 

Público Federal, os mesmos responderam evasivamente, atendo-se apenas em afirmar que os 

danos encontrados se resumiam ao uso e à falta de manutenção (o que já havia sido rechaçado 

por parecer técnico, em 2 oportunidades). 

Nesse ponto, diga-se oportunamente, houve novamente clara e evidente omissão por 

parte dos demandados envolvidos, seja da Caixa Econômica, como também da Construtora 

Sanco Engenharia, o que caracteriza na violação de diversos direitos amplamente protegidos 

na CF/88, entre eles o direito à moradia digna. 

O Ministério Público Federal percorreu, então, todos os caminhos possíveis na busca 

da solução extrajudicial da situação, porém, isto não se mostrou possível diante da postura 

adotada pelos réus. Em contrapartida, no curso do Inquérito Civil em epígrafe foram colhidos 

diversos elementos, consoante acima relacionados, que apontam que o Programa de 

Arrendamento não atingiu ao seu escopo, com a finalidade de oportunizar moradia digna à 

população, de sorte a subsidiar a presente Ação Civil Pública. 

 

3. DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 Tendo em vista que o defeito na construção do sistema de esgotamento sanitário 

causaram e continuam causando prejuízos de diversas ordens aos seus adquirentes e atuais 

moradores do Residencial Germano Santos, mostra-se cabível o ajuizamento desta demanda 

como forma de tutelar o interesse dos consumidores prejudicados, assim como a própria saúde 

dos moradores. 
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 De fato, a Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) foi significativamente alterada 

pelos arts. 109 a 117 do Código de Defesa do Consumidor, o que demonstra a nítida intenção 

do legislador em eleger a Ação Civil Pública como um dos típicos instrumentos de defesa do 

consumidor, como se verifica no julgado a seguir: 

“Processo AC 200303990189283 AC - APELAÇÃO CIVEL – 882508 Relator(a) 

JUIZA MARLI FERREIRA Sigla do órgão TRF3 Órgão julgador SEXTA TURMA 

Fonte DJU DATA:04/06/2004 PÁGINA: 539 Decisão A Turma, por unanimidade, 

rejeitou a matéria preliminar, deu provimento parcial à apelação da Drogaria São 

Paulo S/A, à apelação do Conselho Regional de Farmácia e à remessa oficial, nos 

termos do voto do(a) Relator(a). Ementa ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DROGARIAS E FARMÁCIAS. RESPONSÁVEL 

TÉCNICO EM HORÁRIO INTEGRAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. 

A ação foi proposta perante o foro local competente para o conhecimento e 

julgamento do feito. Primeiramente porque foi aforada perante Vara Federal. Em 

segundo lugar, porque atenta ao mandamento constitucional quanto à fixação da 

competência federal, traduzida no regramento do art. 109 e seus incisos da 

Constituição Federal. 2. A União Federal tem interesse no deslinde da demanda, ante a 

relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. 3. O Conselho Regional de Farmácia, na qualidade de 

"longa manus" do Estado tem competência para fiscalizar e autuar os estabelecimentos 

farmacêuticos no que tange ao cumprimento da exigência de manter um responsável 

técnico durante todo o período de funcionamento. 4. Não há qualquer empeço à 

atuação do Ministério Público Federal através de ação civil pública que, 

defendendo a reta aplicação da lei, visa a proteção da sociedade, da saúde da 

população, da coletividade, e de anônimos consumidores necessários e 

obrigatórios de medicamentos ali ofertados. 5. Nos termos da Lei nº 5.991/73, 

artigo 16, §§1º e 2º, constitui direito-dever do estabelecimento farmacêutico a 

manutenção em todo o período de funcionamento, de um responsável técnico, no caso 

o farmacêutico ou o oficial de farmácia. Precedentes: RESP nº 491.137/RS – Rel.Min. 

FRANCIULLI NETTO - DJ de 26.05.2003; RESP nº 477065/DF - Rel.Min. JOSÉ 

DELGADO - DJ de 24.03.2003; AMS nº 1997.01.00.031335-2 - TRF1 - Rel. Juiz 

MOACIR FERREIRARAMOS - DJ de 14.08.2003; AMS nº 2001.61.00.000082-0 - 
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TRF3 - Rel. Desemb. Fed. MAIRAN MAIA - DJ de 15.08.2003. 6. Sentença que se 

reforma em parte. Data da Decisão 05/05/2004 Data da Publicação 04/06/2004 

Referência Legislativa LEG-FED LEI-7347 ANO-1985 ART-11 ART-2 CAP ART- 16 

LEG-FED LEI-5991 ANO-1973 ART-15 PAR-1 ART-16 PAR-1 PAR-2 CF-88 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG-FED CFD-0 ANO-1988 ART-109 INC-1 ART-

196 ART-197 CDC-90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LEG-FED LEI-

8078 ANO-1990 ART-81 PAR-ÚNICO INC-1 LEG-FED SUM-120 STJ LEG-FED 

RES-391 ANO-1999 ANVISA”. (grifos nossos) 

  

Com base no julgado acima, cumpre tratar de modo mais específico sobre a 

legitimidade ativa do Ministério Público Federal, bem como, da legitimidade passiva da Caixa 

Econômica Federal. 

 

4. DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 

Conforme consta dos autos, os vícios construtivos relatados na demanda sob apreço 

foram desvendados a partir das diversas constatações periciais ao longo do tempo da 

investigação inquisitorial. O início da contagem do prazo prescricional deve então incidir a 

partir da constatação dos vícios de construção, comprovados por meio das peças técnicas 

elaboradas. É o que indica a melhor jurisprudência. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVI. CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO 

RESIDENCIAL. CEF. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 

COMPROVAÇÃO. 1. O Programa de Arrendamento Residencial foi instituído pela 

Lei n. 10.188/01, "para atendimento da necessidade de moradia da população de 

baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra". A 

Caixa Econômica Federal é agente gestor do Programa de Arrendamento 

Residencial e responsável pela aquisição e construção dos imóveis, competindo-lhe 

entregar bens imóveis aptos à moradia dos arrendatários (Lei n. 10.188/01, 

arts. 1º, § 1º e 4º). Em decorrência, responde a Caixa Econômica Federal por 

eventuais vícios de construção (STJ, REsp n. 1352227, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 24.02.15; TRF da 3ª Região, AC n. 2009.61.13.000434-4, Rel. Des. 
Fed. José Lunardelli, j. 23.07.13; AI n. 2010.03.00.001320-4, Rel. Des. Fed. Luiz 

Stefanini, j. 06.12.10). Acrescente-se que o art. 4º, parágrafo único, da Lei 

n. 10.188/01 dispõe que as "operações de aquisição, construção, recuperação, 

arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF", 

o que afasta as alegações da apelante de que seria mera intermediária da cobrança de 

seguro e que a vistoria realizada seria limitada à comprovação de existência do bem. 
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(...) 5. A ação foi ajuizada pela autora em 28.11.07 e a ciência da inequívoca 

existência de vícios de construção ocorreu em 19.10.07, data do laudo técnico de 

constatação que instrui a petição inicial (fls. 2 e 60/74). Assim, não prospera a 

preliminar de decurso da prescrição ânua deduzida pela CEF (CC, art. 206, II, 

a). 6. Conforme ponderou o Juízo a quo, não deve produzir efeitos, por ser abusiva 

(CDC, art. 51), a declaração de inexistência de vícios redibitórios constante do 

termo de recebimento e aceitação (fl. 26), considerando-se que não se pode declarar 

inexistente vício futuro e incerto ou do qual não se tem conhecimento. (...) 10. 

Apelação provida em parte, para reconhecer a legitimidade passiva de Tarraf 

Construtora Ltda. e condená-la a efetuar, em conjunto com a Caixa Econômica 

Federal, os reparos acima discriminados no imóvel. - grifo nosso. 

(AC 00084876320074036120, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ 

NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:19/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

 

Inicialmente, no caso em apreço, o laudo de vistoria predial realizado no Condomínio 

Germano Santos, a pedido do próprio residencial (fls. 58-90 do IC), ocorreu no ano de 2017, 

oportunidade em que se pôde observar as inadequações constantes no empreendimento. 

Posteriormente, conforme já mencionado, os Laudos de Vistoria de Danos Físicos – LVDF, 

elaborados pela própria empresa pública (OS nº 7888.7253.000244118/2017.01.01.01 – fls. 

192-195 do IC e OS nº 7888.7253.000533626/2017.01.01.01 – fls. 196-199 do IC), em 

01/06/2017 e 28/12/2017, respectivamente, demonstraram que o transbordamento de dejetos 

teria como causa principal do sinistro a existência de vício de construção (fls. 193 e 197 do 

IC). 

Por fim, no ano de 2019, foi elaborado o Parecer Técnico nº 002/2019 – 

SPPEA/VRAJM (fls. 344-367 do IC), por parte da Secretaria de Pesquisa e Análise deste 

órgão ministerial, oportunidade em que foram detectadas diversas irregularidades, tanto falhas 

de projeto, como falhas de execução. 

Aliado a isso, encontra-se o prazo decenal, disposto no art. 205 do Código Civil, e 

aplicado em casos análogos, conforme consta da jurisprudência. Vejamos julgado do STJ: 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE 

REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. 
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APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À 

PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de 

obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de 

danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete 

em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da 

prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de 

indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido 

pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por 

vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da 

efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, 

pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a 

saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do 

consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas 

ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza 

indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do 

imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente 

condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no 

CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve 

incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde 

ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência 

do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do 

construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. (3ª TURMA – RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.694 - SP 

(2017/0317354-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : 

JOSE PIPA RODRIGUES ADVOGADOS : MAURÍCIO BALTAZAR DE LIMA - 

SP135436 MARA REGINA PERES CINCINATO E OUTRO(S) - SP218914 

RECORRIDO : JPC-INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. - ME 

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS OTERO QUARESMA - SP034907 – Julgado: 

03/09/2019). 

 

Desta forma, entende este parquet, que não ocorreu a prescrição no caso em apreço, 

diante dos elementos acima citados. 
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5. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 A presente Ação Civil Pública tem como finalidade assegurar o direito de acesso à 

moradia digna, de natureza transindividual e indivisível, sendo direito social reconhecido no 

art. 6º, da Carta Magna, em que são detentoras pessoas determinadas e ligadas por uma 

circunstância em comum – aquisição de unidade habitacional através do Programa de 

Arrendamento Residencial. 

 É função institucional do MPF, nos termos do art. 129, III da Constituição de 1988, 

promover a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como dos 

interesses difusos e coletivos, cabendo-lhe, ainda, velar pela defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da CF). 

Outrossim, possui papel imprescindível na defesa dos direitos dos cidadãos, conforme 

preceitua o capítulo IV da Lei Complementar n.º 75/93. 

 No artigo 129, II, também da Carta Magna, o legislador atribuiu-lhe a função de “zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”. 

 Cumpre destacar que a defesa do consumidor é obrigação do Estado, erigida em 

garantia fundamental, conforme se constata da redação do inciso XXXII, do artigo 5.° do 

Texto Constitucional, in verbis: 

Art. 5.º (…) XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

  

No caso versado nos autos, a defesa do consumidor é realizada pelo Ministério Público 

Federal, tanto por dever constitucional, como por dever legal, em face das disposições do 

artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, dos artigos 5º, 6º e 39 da Lei Complementar nº 

75/93, do artigo 1º da Lei nº 7347/85 e, também dos artigos 6º, 81 e 82, inciso I, da Lei nº 

8078/90. 

Art. 81 – A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

II – Interesses ou direitos coletivos (…); 
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Art. 82 – Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 
I – O Ministério Público. (…). 

  

A jurisprudência, no mesmo passo, tem firmado entendimento no sentido da 

legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de ações visando à defesa de 

interesses transindividuais em relações de consumo, conforme se extrai dos julgados abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. SEGURO DE AUTOMÓVEL. 

INDENIZAÇÃO FIXAÇÃO EM APÓLICE. VALOR REFERENCIADO DE 

MERCADO. LEGALIDADE DA OPÇÃO. CIRCULARES DA SUSEP. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONDENAÇÃO. 

I. Conforme jurisprudência pacífica, o Ministério Público detém legitimidade 

ativa ad causam para ajuizar ação civil pública concernente a relações de 

consumo e, especialmente, ao questionamento de cláusulas abusivas em contratos de 

seguro, por haver direitos difusos em litígio. 
(...) 

(PROCESSO: 200485000056283, AC485976/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL 

LEONARDO RESENDE MARTINS (CONVOCADO), Quarta Turma, 

JULGAMENTO: 09/03/2010, PUBLICAÇÃO: DJE 18/03/2010 - Página 477) 

 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A 

MORADORES DE CONJUNTO HABITACIONAL DECORRENTES DE VÍCIOS 

NA CONSTRUÇÃO. DIREITO À MORADIA. RELEVÂNCIA SOCIAL. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

PRECEDENTES. 
1. O Ministério Público ostenta legitimidade ad causam para propor ação civil 

pública com o objetivo de resguardar direitos individuais homogêneos 

relacionados a contratos habitacionais, em face da inegável repercussão para a 

coletividade e, de consequência, manifesta relevância social. Precedentes. 

(...) 

(AC - APELAÇÃO CIVEL – 200132000034852; Relator DESEMBARGADOR 

FEDERAL FAGUNDES DE DEUS; TRF1; QUINTA TURMA; Fonte e-DJF1 

DATA:26/08/2011 PAGINA:147). 

  

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de entendimento do STF, já se 

pronunciou sobre a legitimidade do MPF para propor ações civis públicas, como no caso em 

tela: 

Ministério Público (MP) possui legitimidade para propor ação civil pública (ACP) 

com o objetivo de proteger os interesses de segurados de benefícios previdenciários. 

Ressalta a Min. Relatora que, com esse entendimento, foi restabelecida antiga 
jurisprudência, após os julgamentos sobre a matéria terem oscilado ultimamente; em 

várias decisões, inclusive na Terceira Seção, vinha-se recusando a legitimidade ad 
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causam do MP em ACPs com o objetivo de discutir questões ligadas à seguridade 
social, como direitos relativos à concessão de benefício assistencial a idosos e 

portadores de deficiência, revisão de benefícios previdenciários e equiparação de 

menores sob guarda judicial a filhos de segurados para fins previdenciários. No 

entanto, segundo a Min. Relatora, deve haver nova reflexão sobre o tema em razão, 

sobretudo, do relevante interesse social envolvido no ajuizamento da ACP de natureza 

previdenciária, pois o reconhecimento da legitimidade do MP, além do interesse 

social, traz inegável economia processual, evitando-se a proliferação de demandas 

individuais idênticas com resultados divergentes e com o consequente acúmulo de 

feitos nas instâncias do Judiciário, o que, certamente, não contribui para uma 

prestação jurisdicional eficiente, célere e uniforme. Observa que o STF já vinha 

reconhecendo a legitimidade do MP para a ACP destinada à proteção de direitos 

sociais, tais como a moradia e a educação, e agora, em julgado mais recente, 

afirmou aquela Corte que certos direitos individuais homogêneos podem ser 

classificados como interesses ou direitos coletivos, ou identificar-se com interesses 

sociais e individuais indisponíveis, esclarecendo que, nesses casos, a ACP presta-

se à defesa deles, legitimando o MP para a causa (art. 127, caput, e art. 129, III, 

da CF/1988). Desse modo, concluiu que o MP detém legitimidade para propor 

ACP na defesa de interesses individuais homogêneos (arts. 127, § 1º, e 129, II e 

III, da CF/1988) . Assim, assevera a Min. Relatora, entre outras considerações, 

que, para fins de legitimidade do Parquet para a ACP quando se tratar de 

direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, o que deve ser observado 

é a presença do relevante interesse social de que se reveste o direito a ser 
tutelado. Diante do exposto, a Turma negou provimento ao REsp interposto pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No recurso, este buscava a extinção do 

feito sem julgamento do mérito, alegando a ilegitimidade do MPF para promover ACP 

pertinente a reajustes e revisões de benefícios previdenciários concedidos a partir de 

março de 1994, com inclusão da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 

(39,67%) nos salários de contribuição integrantes do período básico decálculo antes da 

conversão em URV. Anotou-se que o tribunal de origem entendeu ser cabível a 

revisão, confirmando a sentença de primeiro grau que também restringiu os efeitos do 

julgado à subseção judiciária em que proposta a ação, na forma do art. 16 da Lei n. 

7.347/1985. Precedentes citados do STF: RE 163.231-SP, DJ 29/6/2001; RE 195.056-

PR, DJ 30/5/2003; AgRg no RE 514.023-RJ, DJe 5/2/2010; RE 228.177-MG, DJe 

5/3/2010; AgRg no RE 472.489-RS, DJe 29/8/2008; AgRg no AI 516.419-PR, DJe 
30/11/2010; RE 613.044- SC, DJe 25/6/2010; do STJ: EREsp 644.821-PR, DJe 

4/8/2008; AgRg nos EREsp 274.508-SP, DJ 10/4/2006; AgRg no REsp 938.951-DF, 

DJe 10/3/2010; REsp 413.986-PR, DJ 11/11/2002, e AgRg no AgRg no Ag 422.659-

RS, DJ 5/8/2002. REsp 1.142.630-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/12/2010. 

[grifo nosso] 

  

Ademais, com o ajuizamento da presente ação por este parquet Federal, evita-se a 

propositura de número elevado de ações com o mesmo pedido, permitindo-se, ainda, a tutela 

dos direitos dos cidadãos que se sentem desencorajados a ir ao juízo diante das dificuldades 

embutidas numa demanda, em garantia do acesso à justiça. 
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 Além disso, o interesse aqui tutelado se apresenta como de interesse público, 

revestindo-se de grande relevância social, eis que envolve o direito de moradia e as políticas 

públicas encetadas para sua efetivação. O Direito de moradia é direito fundamental, 

positivado no art. 6º da Constituição Federal, e diretamente ligado ao direito fundamental da 

dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal.  

 Resta expressamente definida a legitimidade do Ministério Público para a promoção 

da Ação Civil Pública, com vistas à proteção de direitos difusos e coletivos, bem como, a 

chamada ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos dos consumidores. 

 Portanto, resta clara a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para a 

propositura da presente Ação Civil Pública, tendo em vista seu conteúdo eminentemente 

social, indisponível e difuso, sendo competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no 

Estado de Alagoas para processar e julgar o feito, pois a demanda envolve diretamente a 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública federal, cujo foro decorre do art. 109, 

inciso I, da Constituição Federal, bem como pela presença do Ministério Público Federal no 

polo ativo da presente Ação Civil Pública. 

 

6. DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 O Programa de Arrendamento Residencial, criado pela Lei 10.188, de 12 de fevereiro 

de 2001, tem por objetivo o atendimento da necessidade de moradia da população de baixa 

renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra, conforme reza o artigo 

primeiro da citada lei, o qual registra ainda, no parágrafo primeiro, que a gestão do programa 

cabe ao Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa Econômica Federal – CEF.  

Nesse ínterim, alguma das atribuições da CEF estão dispostas no artigo 4º da Lei. 

Confira-se: 

 

Art.4º Compete à CEF:  
(...) 

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no 

arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; 

(Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art1
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V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para ofundo e que as 
operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para 

o Programa; 

(...) 

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, 

arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, 

respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade 
administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das 

disposições específicas da lei geral de licitação.  

  

 Pelo quanto exposto na legislação, fica claro que a tarefa de definir os critérios para a 

construção, dentre eles a definição de quem será o empreiteiro da obra é da Caixa Econômica 

Federal, a quem também incumbe a fiscalização da obra, efetuando as medições e 

promovendo o repasse dos valores à construtora na medida que são cumpridas as obrigações 

contratuais. Assim, a CEF foi quem estabeleceu os critérios para construção, nos termos do 

art. 4º, parágrafo único, da Lei 10.188/2001, e contratou a construtora para realizar a 

construção do Residencial Ernesto Gomes Maranhão. 

 A CEF, como se disse, é agente executor do PAR, de modo que adquire 

empreendimentos concluídos ou para reforma, os quais são de propriedade do Fundo de 

Arrendamento Residencial – FAR, com opção de compra pelos arrendatários. Para tanto, a 

CEF, por meio das operações relativas ao Sistema Financeiro de Habitação, firma contratos 

inicialmente com as empresas de engenharia, responsáveis pela execução de projetos 

previamente aprovados pela assessoria de Engenharia daquela empresa pública, transferindo 

ao patrimônio daquelas o montante necessário à execução da obra. 

 Devido ao próprio instrumento contratual, a CAIXA é dotada de poderes e 

mecanismos que, em razão da atividade administrativa desempenhada, transformam-se em 

deveres pertinentes à fiscalização da execução do projeto previamente aprovado. Esta 

fiscalização não se restringe apenas às medições feitas no decorrer da obra, mas diz 

respeito, num mesmo patamar, à constatação da utilização do material acordado e 

aprovado para a construção, bem como os possíveis defeitos/vícios de construção 

apresentados durante sua execução. A legitimidade passiva da CEF em casos como o 

presente é questão pacífica na jurisprudência, consoante os seguintes julgados: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art1
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. VÍCIOS DE 

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO 

RESIDENCIAL (PAR). RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. 

(...) 

2. Como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, a CEF é 

responsável tanto pela aquisição como pela construção dos imóveis, que 

permanecem de propriedade do referido fundo até que os particulares que 

firmaram contratos de arrendamento com opção de compra possam exercer este 

ato de aquisição no final do contrato. 3. Compete à CEF a responsabilidade pela 

entrega aos arrendatários de bens imóveis aptos à moradia, respondendo por 

eventuais vícios de construção. 

(…) 

(REsp nº 1.352.227/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Terceira Turma, DJe 2/3/2015. [grifo nosso] 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - 

ALEGADOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL - LEGITIMIDADE  
PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATUAÇÃO COMO AGENTE 

EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL PARA PESSOAS DE BAIXA 

RENDA. I - A questão suscitada nos presente autos diz respeito a pedido de 

reparação de diversos vícios de construção de imóvel vinculado ao Programa 

Minha Casa Minha Vida, bem como à indenização por danos morais. II - A 

responsabilidade da Caixa Econômica Federal sobre eventuais vícios de construção do 

imóvel financiado deverá ser aferida casuisticamente, sendo necessário identificar se a 
empresa pública atua como mero agente financeiro, limitando-se a conceder o crédito 

com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE e do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço  
- FGTS (hipótese em que responderá tão-

somente por questões relacionadas ao contrato de mútuo), ou como agente executor 

de políticas públicas para a promoção da moradia para pessoas de baixa ou 

baixíssima renda (havendo, nesse caso, a possibilidade de configuração de culpa 

da empresa pública, apta a ensejar o dever de reparar ou indenizar danos 

existentes no imóvel). III - De acordo com os a artigos 9º e 16 da Lei 11.977/2009, 

incumbe à CEF a gestão operacional dos subprogramas integrantes do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, já tendo o Eg. STJ se pronunciado acerca da 

legitimidade passiva da empresa pública para responder por eventuais vícios de 

construção de obra financiada quando da sua atuação como agente executor de 

políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou 

baixíssima renda. (Precedentes: REsp 1352227/RN; REsp 1102539/PE). IV - 

Recurso provido. 0045953-87.2015.4.02.5102 (TRF2 2015.51.02.045953-2 - Órgão 

julgador: 7ª TURMA ESPECIALIZADA - Data de decisão16/09/2016 - Data de 

disponibilização29/09/2016 – Relator SERGIO SCHWAITZER) [grifo nosso] 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL FINANCIADO ATRAVÉS DO 

PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF. ÔNUS DA PROVA. 

INVERSÃO. 1. A CAIXA é parte legítima para figurar no polo passivo de 

demanda em que se discutem os danos decorrentes de vícios construtivos em 

imóvel financiado no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", 

integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de 
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baixa renda, uma vez que atua não apenas como agente financeiro, mas como 

executor/gestor do referido programa (PNHU – Programa Nacional de Habitação 

Urbana), a teor do art. 9º da Lei nº 11.977/2009. 2. Aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor àsdemandas envolvendo contratos de financiamento imobiliário 

firmados no âmbito do aludido programa habitacional, o que torna cabível a inversão 

do ônus da prova estipulado na decisão agravada. 3. Agravo desprovido.(AG 

00449904620134050000, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, 

TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::26/02/2014 – Página::105.) 

  

Por outro lado, a Construtora Sanco Engenharia foi a empresa responsável pela 

realização do empreendimento, sendo a pessoa jurídica que concretizou o Residencial 

Germano Santos. Tanto é assim, que a mesma foi por diversas notificada pela própria Caixa 

Econômica, inclusive quando da elaboração do Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF, 

elaborado por profissional técnico contratado pela CEF (fls. 192-200 do IC). 

No caso acima mencionado, a CEF notifica a empresa para que a mesma prestasse 

esclarecimentos acerca de sua atuação, na construção das fossas e sumidouros, no prazo de 20 

(vinte dias), tendo em vista as irregularidades técnicas encontradas, que foram contra o 

planejamento realizado (fl. 200 do IC).  

Desse modo, a CEF tinha o poder-dever de fiscalizar projeto e obra executada, tendo 

sido, contudo, negligente e omissa, não detectando os defeitos de construção. Assim, 

simplesmente, não cumpriu com a sua obrigação legal e contratual, pelo que deve ser 

responsabilizada por todos os problemas causados aos consumidores que arrendaram unidades 

no referido condomínio. 

Por sua vez, há de ser responsabilizada, também, a Construtora Sanco Engenharia por 

todos os problemas causados aos moradores consumidores do empreendimento, por ter sido a 

empresa construtora e figurar como fornecedora do produto, no caso em apreço, para fins 

consumeristas, como abaixo será visto. 

 

7. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 
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 A competência da Justiça Federal vem disciplinada no artigo 109 da Constituição 

Federal de 1988, que estabelece o seguinte: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I – as causas em que a União, entidade ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de 

acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

(...) 

§ 2°. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em 

que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu 

origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

 

 Nesse viés, verifica-se que, em matéria não penal, a competência da Justiça Federal 

firma-se, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal, sempre que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal figurem na relação processual como autoras, rés, 

assistentes ou opoentes. 

 Dessa forma, a competência da Justiça Federal, em tais casos, é ratione personae, ou 

seja, define-se pela legitimidade e interesse processual de uma das pessoas jurídicas 

mencionadas no art. 109, I da Carta Magna. 

 Nesse contexto, presente a legitimidade do parquet federal e da Caixa Econômica 

Federal, consoante afirmado linhas atrás, a sua atuação implica na competência da Justiça 

Federal. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, conforme se observa 

do precedente abaixo colacionado: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE DIREITOS 
TRANSINDIVIDUAIS. MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA. REPARTIÇÃO DE 

ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. 

DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA E LEGITIMAÇÃO ATIVA. CRITÉRIOS. 1. 

A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à competência, à regra 

estabelecida no art. 109, I, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes 

federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho”. Assim, figurando como autor da 

ação o Ministério Público Federal, que é órgão da União, a competência para a 

causa é da Justiça Federal. (…) 3. Não se confunde competência com legitimidade 

das partes. A questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, 

prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz apreciar a 

legitimação ativa do Ministério Público Federal para promover a demanda, 

consideradas as suas características, as suas finalidades e os bens jurídicos envolvidos. 
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4. À luz do sistema e dos princípios constitucionais, nomeadamente o princípio 
federativo, é atribuição do Ministério Público da União promover as ações civis 

públicas de interesse federal e ao Ministério Público Estadual as demais. Considera-se 

que há interesse federal nas ações civis públicas que (a) envolvam matéria de 

competência da Justiça Especializada da União (Justiça do Trabalho e Eleitoral); b) 

devam ser legitimamente promovidas perante os órgãos Judiciários da União 

(Tribunais Superiores) e da Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais e Juízes 

Federais); (c) sejam da competência federal em razão da matéria — as fundadas em 

tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (CF, 

art. 109, III) e as que envolvam disputa sobre direitos indígenas (CF, art. 109, XI); (d) 

sejam da competência federal em razão da pessoa — as que devam ser propostas 

contra a União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, ou em que 
uma dessas entidades figure entre os substituídos processuais no pólo ativo (CF, art. 

109, I); e (e) as demais causas que envolvam interesses federais em razão da natureza 

dos bens e dos valores jurídicos que se visa tutelar. (…) 6. No caso dos autos, a causa 

é da competência da Justiça Federal, porque nela figura como autor o Ministério 

Público Federal, órgão da União, que está legitimado a promovê-la, porque visa a 

tutelar bens e interesses nitidamente federais, e não estaduais (…). 7. Recurso especial 

provido” (STJ, RESP nº 440002 / SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 

18/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 195). - grifo nosso 

  

Nesse particular, apresentam-se imprescindíveis as seguintes decisões do Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS. 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva em ação buscando indenização 

por defeitos do imóvel cuja construção se deu através de financiamento pelo SFH, 
haja vista a previsão de participação da Caixa Econômica Federal no 

acompanhamento da obra. Assim sendo, o feito merece regular tramitação na Justiça 

Federal. 

(TRF 4ª Região, agravo de instrumento, Processo: 200804000323365, Rel. Márcio 

Antônio Rocha, in D.E. 19/01/2009) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA CEF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO DO 

IMÓVEL  FINANCIADO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. 

1. O agente financeiro deve responder, juntamente com a construtora, por eventuais 

prejuízos causados ao mutuário comprador do imóvel em razão de defeitos de 

construção. 
2. Devendo a Caixa Econômica Federal integrar a relação processual, a 

competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal. 

(TRF 4ª Região, agravo de instrumento, Processo: 200304010309896, Rel. Luiz 

Carlos de Castro Lugon, in DJ 31/03/2004, p: 469) 

 

 Sendo assim, é competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Alagoas 

para processar e julgar o feito, pois a demanda envolve diretamente a CAIXA ECONÔMICA 
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FEDERAL, empresa pública federal, cujo foro decorre do art. 109, inciso I, da Constituição 

Federal, bem como pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da presente 

Ação Civil Pública. 

 

8. DO DIREITO 

8.1 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. DOS DIREITOS SOCIAIS. DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA, PREVISTA NO ARTIGO 6º, CAPUT, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

 

 Os direitos fundamentais do homem são aqueles oriundos da própria condição humana 

e que estão previstos pelo ordenamento constitucional. Inclusive, esses direitos estão 

protegidos por cláusulas pétreas, consoante disposição expressa da Constituição de 1988, que 

dispõe: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV – os 

direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4.º, IV). 

 As Constituições contemporâneas, em acertada opção científica, vêm considerando os 

direitos e garantias fundamentais como seu verdadeiro núcleo, ou seja, como epicentro 

axiológico, espelhando, assim, a tábua de valores presentes no meio social. 

 Independentemente da designação dada a esses direitos, sejam direitos fundamentais 

do homem, direitos humanos, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas entre outras, o 

fato é que tais posições jurídicas são reconhecidas em tratados internacionais e em textos 

constitucionais de países democráticos, como direitos de primeira grandeza, direitos 

imprescindíveis, irrenunciáveis, intransferíveis que o homem possui por sua própria natureza. 

 Segundo João Baptista HERKENHOFF são: 

(…) aqueles fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, 

pela sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São 

direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo 

contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e 

garantir (in Curso de direitos humanos. São Paulo: Acadêmia, 1994, vol. 1. 

cit. p. 30). 
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Seguindo esse figurino moderno das Constituições, a Lei Fundamental de 1988 

estabeleceu já no início do texto – logo após os princípios fundamentais da República, a lista 

dos direitos e garantias fundamentais. Tal colocação tópica demonstra, sem dúvidas, a 

importância desse tema para o legislador constituinte. 

Realmente, em um título inteiro (Título II) estão disciplinados os direitos e garantias 

fundamentais, ou seja, os direitos e garantias individuais e coletivos; os direitos sociais; os 

direitos políticos; os direitos de nacionalidade; e os direitos relacionados à existência, 

organização e participação em partidos políticos. Reconhece, assim, o constituinte a existência 

de outros direitos além daqueles que integram a chamada primeira geração ou dimensão (as 

liberdades clássicas, tais como o direito à vida, à liberdade, etc) atribuindo fundamentalidade 

aos direitos de segunda e terceira dimensão, ou seja, os direitos sociais, culturais e 

econômicos (direitos à prestação, positivos, tais como saúde, educação, etc) e os direitos de 

solidariedade e fraternidade (direitos e interesse difusos e coletivos, tais como o direito a um 

meio ambiente sadio e equilibrado, ao desenvolvimento econômico, entre outros). 

Nesse sentido, José Afonso da Silva entende que “os direitos sociais, como dimensão 

dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado 

direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações 

sociais desiguais” (in Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros 

Editores LTDA, 2005, p. 286). 

Com efeito, os direitos sociais tem íntima relação com o combate à exclusão e 

desigualdades sociais, à pobreza e à marginalização, sendo imprescindíveis para a 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido como um dos 

fundamentos da República, conforme art. 1º, III da CF/88. 

Dentre os direitos sociais, encontra-se o direito à moradia, conforme verificamos no 

art. 6º da Constituição, in verbis: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. 
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Diga-se, a propósito, que o reconhecimento da moradia como direito fundamental não 

constitui inovação. No art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização 

das Nações Unidas, de 1948, já se declarava que “todo ser humano tem direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.” (sem grifo no 

original). 

Todos, portanto, têm direito a garantia de uma existência digna. Neste sentido, pode-se 

dizer que o direito de moradia é um pressuposto para a vivência da dignidade e favorece ao 

exercício da liberdade real, na medida em que: 

A habitação figura no rol das necessidades mais básicas do ser humano. Seu tamanho 

e sua qualidade são importantes para a saúde, a segurança e a privacidade, e a sua 

localização é decisiva para o acesso ao emprego e aos serviços oferecidos pelo 

município. Para o indivíduo, ela representa uma referência central, uma vez que 

condiciona as soluções adotadas para suprir as demais necessidades básicas.1 

 

Ora, qualificando como fundamental o direito à moradia (ou o direito à habitação, nos 

termos do diploma internacional), incumbe ao Poder Público elaborar políticas públicas 

capazes de proporcionar o seu exercício. Em face desse dever estatal, é que foi criado no 

âmbito federal, ao lado de outros programas habitacionais, o Programa de Arredamento 

Residencial – PAR (Lei nº. 10.188/2001), a cargo da União, através do Ministério das Cidades 

e executado pela Caixa Econômica Federal, destinado a atender a necessidade de moradia da 

população de baixa renda, localizada em grandes aglomerações urbanas. 

 

                                                
1 BARBO, André Roriz de Castro; SHIMBO, Ioshiaqui. Uma reflexão sobre o padrão mínimo de moradia digna no meio 

urbano brasileiro. Estudo dos métodos de cálculo da Fundação João Pinheiro e da Fundação Seade. Revista Brasileira de 

Estudos Urbanos e Regionais. v. 8, no 2 / novembro de 2006, p. 75. 
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8.2.  DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. DA 

FINALIDADE DO PROGRAMA. DOS AGENTES GESTOR E EXECUTOR. DO 

PÚBLICO-ALVO. DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. 

 

Em razão dos problemas enfrentados pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH, o 

qual não se mostrou eficaz como política pública habitacional (mormente após a extinção do 

Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, que exercia importantíssimo papel 

nos financiamentos da casa própria, reequilibrando a equação renda familiar/valor da 

prestação/saldo devedor e funcionando, ademais, como efetivo instrumento de redistribuição 

da renda), a União passou a fomentar a habitação popular por meio de outros mecanismos.  

Neste diapasão, foi criado, pela Medida Provisória nº 1.823 de 29.04.1999, o 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com a finalidade específica de oferecer 

moradia à população de baixa renda, através da celebração de contratos de arrendamento 

residencial (art. 1º). 

A referida medida provisória teve 24 (vinte e quatro) reedições, sendo a última a 

Medida Provisória nº 2.135-24, de 26/01/2001, a qual foi convertida na Lei nº. 10.188 de 

12/02/2001. 

O PAR é gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela CEF (art. 1º, §1º 

da Lei nº. 10.188/01). Ao Agente Gestor do PAR incumbe, na forma do art. 5º da Lei 

10.188/01, in verbis: 

Art. 5º. Compete ao Ministério das Cidades: 

I – estabelecer diretrizes gerais para a aplicação dos recursos alocados; 

II – fixar regras e condições para implementação do Programa, tais como áreas de 

atuação, público-alvo, valor máximo de aquisição da unidade habitacional, entre 

outras que julgar necessárias; 

III – acompanhar e avaliar o desempenho do Programa em conformidade com os 

objetivos estabelecidos nesta Lei. 

IV – estabelecer diretrizes para a alienação prevista no § 7o do art. 2o desta Lei; 

V – encaminhar às 2 (duas) Casas do Congresso Nacional relatório semestral sobre 

as ações do Programa. 
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No exercício de suas atribuições, o Ministério das Cidades editou, além de outros atos 

administrativos normativos, a Portaria nº 493, de 04 de outubro de 2007, que estabelece as 

diretrizes gerais para aplicação dos recursos alocados ao PAR e dá outras providências. 

Conforme, o item “1”, do Anexo da Portaria nº 493/07, são diretrizes do PAR: 

a) O fomento à oferta de unidades habitacionais e à melhoria das 

condições do estoque de imóveis existentes; 

b) A promoção da qualidade de vida das famílias beneficiadas; 

c) A intervenção habitacional em áreas objeto de plano diretores no âmbito 

estadual ou municipal; 

d) A criação de novos postos de trabalhos diretos e indiretos, especialmente 

por meio da cadeia produtiva da construção civil; 

e) O aproveitamento de imóveis públicos ociosos em área de interesse 

habitacional; 

f) O atendimento aos idosos e portadores de deficiências físicas, 

previamente identificados, pela adoção de projetos ou soluções técnicas que eliminem 

barreiras arquitetônicas ou urbanísticas, bem como pela execução de equipamentos 

comunitários voltados ao atendimento desse segmento da população; 

g) Reserva de 3% das unidades habitacionais para atendimento aos idosos; 

h) E o atendimento às diretrizes do PBQP-H – Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat, principalmente no que diz respeito à utilização 

de materiais de construção produzidos em conformidade com as normas técnicas e à 

contratação de empresas construtoras certificadas no Sistema de Avaliação da 

Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil. 

 

Para operacionalização do PAR, criou-se um fundo financeiro denominado de Fundo 

de Arrendamento Residencial – FAR, com o fim exclusivo de segregação patrimonial e 

contábil dos haveres financeiros e imobiliários destinados ao programa, composto por 

recursos onerosos provenientes de empréstimos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS e recursos não onerosos provenientes do Fundo de Apoio do 

Desenvolvimento Social – FAS, Fundo de Investimento Social – FINSOCIAL, Fundo de 

Desenvolvimento Social – FDS e Programa de Difusão Tecnológica para Construção de 

Habitação de Baixo Custo – PROTECH, bem como por recursos advindos da integralização 

de cotas (arts. 2º e 3º da Lei 10.188/01). 
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Na qualidade de Agente Executor do PAR e de Agente Gestor do FAR, compete à 

CEF, dentre outras funções, criar e gerir o fundo; expedir os atos necessários à 

operacionalização do PAR; definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, 

alienação e no arredamento com opção de compra dos imóveis destinados ao PAR; analisar a 

viabilidade técnica, jurídica, econômico-financeira dos projetos, bem como acompanhar a 

execução das respectivas obras e serviços até sua conclusão; contratar a execução das obras e 

serviços consideradas aprovadas nos aspectos técnico, jurídico econômico-financeiro; adquirir 

as unidades para fins habitacionais; representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente; promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos; etc 

(artigos 2º, § 8º e artigo 4º, caput, e incisos, da Lei nº 10.188/01 c/c item “2.2” da Portaria nº 

493/07). 

Os projetos a serem executados no âmbito do PAR devem observar especificação 

técnica mínima, regionalizada, e devem ser elaborados, exclusivamente, para execução de 

empreendimentos inseridos na malha urbana, e que contam com a existência prévia de 

infraestrutura básica que permita as ligações domiciliares de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e energia elétrica, bem como vias de acesso e transporte público. No 

caso de aquisição de projetos sob a forma de loteamento, cuja infraestrutura não se encontra 

executada, o valor de investimento poderá compreender os custos com infraestrutura externa 

aos lotes adquiridos (item “5” da Portaria nº 493/07). 

O público-alvo do PAR, conforme o item “2.5” da Portaria nº 493/07, alterado pela 

Portaria nº 301/12, do Ministério das Cidades, era a população cuja renda familiar não 

ultrapassasse R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), desde que o proponente não seja proprietário 

ou promitente comprador de imóvel residencial no município onde pretendesse residir ou 

detentor de financiamento habitacional em qualquer localidade do país. 

Para participar do PAR, a pessoa física previamente habilitada pela CEF celebra um 

contrato de arrendamento residencial, que é a operação que tem por objeto o arrendamento 

com opção de compra de bens imóveis adquiridos para esse fim específico (art. 6º da Lei 

10.188/01). Consiste, basicamente, na cessão, pela CEF, do uso do imóvel adquiridos com 

recursos do FAR, mediante o pagamento, pelo arrendatário, de uma taxa denominada taxa de 
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arrendamento (que é a contraprestação mensal pelo uso e ocupação do imóvel, atualizada 

anualmente, pelo índice aplicado aos depósitos do FGTS), com opção de compra, a qualquer 

tempo, na forma regulamentada pela Caixa Econômica Federal (Portaria nº 497/07 com 

redação alterada pela Portaria nº 336/14, do Ministério das Cidades). 

Trata-se, pois, de contrato típico, bilateral, oneroso, por prazo determinado (art. 2º, 

inciso I, do Decreto nº 5.435/2005
2
), consensual (aperfeiçoa-se solo consensu) e escrito (a 

presença dos requisitos essenciais do art. 2º do Decreto nº 5.435/2005 deve ser comprovada). 

Tal espécie contratual assemelha-se ao contrato de arrendamento mercantil ou leasing. 

Tanto é verdade, que a própria Lei nº 10.188/2001, em seu art. 10, determina a aplicação 

subsidiária da legislação pertinente a esta espécie contratual 
3
. 

Neste diapasão, conclui-se que visando a dar efetividade ao direito de moradia, alçado 

a direito social pela Constituição de 1988 (art. 6º, caput, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 26/2000), foi criado, pela Medida Provisória nº 1.823 de 29.04.1999, o 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com a finalidade específica de oferecer 

moradia à população de baixa renda, através da celebração de contratos de arrendamento 

residencial (art. 1º, Lei nº. 10.188/01, com redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007). 

 

8.3. DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR – DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

 No presente caso, não restam dúvidas de que a CEF assegurou aos mutuários que as 

casas iriam possuir determinadas qualidades, criando uma proteção contratual acerca dessas 

qualidades garantidas. 

 Consumidor, conforme definição do artigo 2º e parágrafo único do CDC, ''é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final'', 

                                                
2 A obrigatoriedade de previsão do prazo, assim como de todas as demais cláusulas obrigatórias do contrato de 
arrendamento residencial foram revogadas pela Lei nº 10.859/2004. O art. 3º do referido diploma legal revogou 

expressamente o art. 7º da Lei nº 10.188/2001. 
3 Tratando do arrendamento mercantil, há a Lei nº 6.099/74. No entanto, tal diploma legal apenas regulamentou 

aspectos tributários deste contrato. 
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bem como ''a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo''. 

 Já no tocante ao fornecedor, o art. 3º do CDC dispõe que ''é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços''. 

 E, por fim, com relação ao produto, o CDC, no art. 3º, §1º define que ''é qualquer 

bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial''. 

 Tendo em vista a hipossuficiência do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor 

regula sua proteção em nosso país, sendo caracterizado com um direito fundamental, 

elencando ao longo de seu corpo diversos direitos, dos quais se destacam o direito à vida, à 

saúde, à segurança e ainda, o direito à efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e 

morais, nos termos que se seguem: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

(...) 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

(...) 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; 

  

Indubitavelmente a questão aqui tratada versa sobre relação de consumo, na qual há o 

fornecimento de um produto (a unidade imobiliária), a prestação de serviços (construção da 

obra, sua colocação no mercado), fato do produto ou do serviço (vícios construtivos). 

 Existem, ademais, várias partes envolvidas, formando uma cadeia: o agente 

financeiro, a construtora e os consumidores, estes últimos os destinatários finais: tanto os 
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arrendatários das unidades, quanto todos aqueles que foram atingidos de uma ou outra 

maneira, independentemente de fazerem ou não parte de qualquer relação com os 

fornecedores. 

 Neste sentido, qual seja, de aplicação do CDC aos contratos do PAR, é o entendimento 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, consoante se verifica no julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 2005.02.01.009055-6, onde resta consignado, in verbis: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEI 

10.188/2001. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
ÀS RELAÇÕES POR ELA DISCIPLINADAS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO 

SEU ART. 10, QUANTO À APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. 

ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE SE LIMITA A 

AFIRMAR A NÃO APLICAÇÃO DO CDC PARA INDEFERIR ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL SOMENTE QUANTO A ESSE 

ASPECTO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO MM. JUÍZO A QUO 

QUANTO AOS REQUERIMENTOS FORMULADOS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE 

GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE  PROVIDO PARA 

DETERMINAR A APLICAÇÃO DA LEI 8.078/1990 AO CASO. 

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas acordam os 

membros da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, 

à unanimidade, nos termos do voto do Relator, acompanhado pelos Eminentes 

Desembargador Federal BENEDITO GONÇALVES e MM. Juíza Federal Convocada Dra. 

VALÉRIA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, em dar parcial provimento ao agravo, 

determinando a aplicação das normas do CDC ao caso.4 

 

 Assim também no julgado abaixo: 

 
CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL.VÍCIOS NO IMÓVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. 

1. Contrato bancário de arrendamento residencial com opção de compra envolve 

relação jurídica de consumo, nos termos do CDC. 2. A presença de vícios no imóvel, que 

o tornam inabitável, enseja a nulidade do contrato e a responsabilidade da instituição que o 

arrendou, com a devolução das parcelas pagas. 3. A mera assinatura de contrato de 

recebimento onde consta menção a vistoria não configura prova bastante da 

integridade de imóvel, pois é condição à entrega das chaves ao arrendatário. 4. 

Recurso desprovido. (RECURSO 200433007211406; Relator JUIZ FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA; Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária 

da Bahia; 03/08/2004). 

 

Imperioso ressaltar, ainda, que, em sendo a Caixa Econômica Federal (principal 

arrendante e operadora do PAR), instituição financeira pública (art. 17 c/c 22 a 24 da Lei nº 

                                                
4 Sexta Turma, Agravo de Instrumento nº 2005.02.01.009055-6 (Processo Originário nº 2004.51.01.024277-9). 

UF: RJ, Relator: Desembargador Rogério Vieira De Carvalho, j. 19/10/2005, DJU, Seção 2, 21/11/2005, p. 313. 
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4.595/64), se lhe aplica entendimento consolidado na Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

Financeiras”. 

Não bastasse o acima exposto, é preciso mencionar que a Construtora Sanco 

Engenharia, no caso em apreço, também deve ser qualificada como fornecedora, para fins 

consumeristas, devendo ser responsabilizada, de igual modo. 

Vejamos o que afirma a jurisprudência (TRF 3ª Região) a respeito do tema: 

 

Outrossim, em suas razões de apelação, a corré, Concrelite, afirma não ser responsável 

pelos vícios de construção constatados no imóvel, pois não foi a única empresa a realizar 

obras no empreendimento, bem como pelo fato de não possuir relação contratual com os 

arrendatários, mas apenas com a CEF. 

De outro polo, entendo que a construtora responde pelas falhas no projeto e vícios 

de construção (conforme dispõem as cláusulas primeira, segunda e sexta, alíneac do 

contrato de retomada de obras Safra I - fls. 348/353), sendo de responsabilidade da 

CEF a aprovação dos projetos de construção executados pela construtora nada im-

pedindo que os arrendatários demandem contra ambas conjuntamente, motivo pelo 

qual deve ser afastada a alegada ilegitimidade passiva da corré, Concrelite.  

Para corroborar tal entendimento, colaciono os seguintes julgados: 

CIVIL. RESPONSABIL IDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABI-

TACIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍ-

CIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. RESPONSABILIDADE DA CEF E DA 

CONSTRUTORA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou a CEF a sanar 

os vícios de construção em unidade habitacional inserida no Programa Minha Casa Mi-

nha Vida - PMCMV, bem como sua condenação, solidariamente à Construtora, a indeni-
zarem a apelada, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A 

legitimidade da Caixa Econômica Federal para responder por ato ilícito relativo ao con-

trato de financiamento ocorre apenas quando atua como agente executor de políticas fe-

derais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou renda, quando tenha esco-

lhido a construtora ou tenha qualquer responsabilidade relativa à elaboração ao projeto. 

(Precedente: STJ, REsp 1102539, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, 4ª Turma). 

Com fundamento nos artigos 1º, § 1º e 2º, § 8, ambos da Lei nº 10.188/2001 e do arti-

go 9º da Lei n. 11.977/09, a CEF é o agente gestor e operacional do Fundo de Arrenda-

mento Residencial que subvenciona o programa do governo federal, sendo de responsabi-

lidade da CEF a aprovação dos projetos de construção executados pelas construtoras. Se-

gundo inteligência do artigo 618 do CC/02, a construtora responde pelas falhas no projeto 

e vícios de construção. 3. Evidente a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Rio 
de 1 Janeiro e do Município de Duque de Caxias, eis que a fiscalização das obras do Pro-

grama Minha Casa, Minha Vida e a elaboração do projeto de construção são de responsa-
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bilidade da Caixa Econômica Federal. 4. Laudo pericial que comprova as falhas técnicas 
de projeto e constata a existência de danos na unidade habitacional da autora no condo-

mínio Santa Helena. Nexo de causalidade configurado, eis que previsíveis as chuvas no 

Município de Duque de Caxias. Ensinamentos clássicos, mas ainda de contemporânea 

aplicação, de Agostinho Alvim acerca do caso fortuito e força maior. 5. Considerando 

que a CEF contratou diretamente a construtora, cuja falência foi decretada judicialmente, 

deve custear os reparos decorrentes de vícios de construção, para recuperação do imóvel, 

já que a falência inviabiliza a solidariedade quanto ao cumprimento da obrigação especí-

fica de fazer. 6. Presentes todos os elementos da responsabilidade civil é devida a obriga-

ção solidária de indenizar. O dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juí-

zo sentenciante deve ser mantido, por conciliar a pretensão compensatória com o princí-

pio da vedação do enriquecimento sem causa. Descabida, no entanto, a condenação em 
danos materiais, eis que não comprovados os alegados danos emergentes. 7. No tocante 

ao termo inicial dos juros moratórios, devem fluir a partir do evento danoso (18.03.2013), 

conforme exegese do STJ ao artigo 368 do CC/02, disposta na Súmula 54 do STJ; fixa-

dos em percentual de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do CC/02. 8. Manutenção dos 

honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da condenação, eis que ade-

quado à complexidade da causa, bem como suficiente para remunerar o empenho, o des-

gaste e o tempo despendido na execução do serviço, nos termos da art. 20, § 3º 

do CPC/73, lei vigente à data da prolação da sentença. 9. Recurso da autora parcialmente 

provido. Desprovimento da apelação da CEF.- grifo nosso.(TRF2 - 7ª TURMA ESPECI-

ALIZADA, AC 00016362420134025118, LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, 

publ. 21/02/2017) 

PROCESSUAL CIVI. CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. 

CEF. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O Programa de Arren-

damento Residencial foi instituído pela Lei n. 10.188/01, "para atendimento da necessi-

dade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial 

com opção de compra". A Caixa Econômica Federal é agente gestor do Programa de Ar-

rendamento Residencial e responsável pela aquisição e construção dos imóveis, compe-

tindo-lhe entregar bens imóveis aptos à moradia dos arrendatários (Lei n. 10.188/01, 

arts. 1º, § 1º e 4º). Em decorrência, responde a Caixa Econômica Federal por eventuais 

vícios de construção (STJ, REsp n. 1352227, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 

24.02.15; TRF da 3ª Região, AC n. 2009.61.13.000434-4, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, 

j. 23.07.13; AI n. 2010.03.00.001320-4, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 06.12.10). 
Acrescente-se que o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 10.188/01 dispõe que as "opera-

ções de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão 

aos critérios estabelecidos pela CEF", o que afasta as alegações da apelante de que seria 

mera intermediária da cobrança de seguro e que a vistoria realizada seria limitada à com-

provação de existência do bem. 2. Em relação ao agravo retido, que a Caixa Econômica 

Federal requer seja conhecido, registro que não houve interposição nestes autos. Não 

houve, ainda, pedido de indenização por dano moral. 3. Não se trata de hipótese de litis-

consórcio necessário com Caixa Seguros, em especial considerando-se que o contrato de 

seguro refere-se exclusivamente a cobertura por morte e por invalidez permanente do ar-

rendatário (fls. 34/35). Portanto, não se verifica ofensa ao art. 77 do Código de Processo 

Civil de 1973. 4. Assiste razão à Caixa Econômica Federal ao afirmar a legitimidade pas-
siva da corré Tarraf Construtora Ltda. O entendimento jurisprudencial é no sentido de 

inocorrência de litisconsórcio passivo necessário com a construtora, o que não impede o 

arrendatário de demandar contra ambas conjuntamente (STJ, REsp n. 1535958, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, decisão, j. 05.08.15; REsp n. 1504575, Rel. Min. Moura Ri-

beiro, decisão, j. 13.05.15; REsp n. 1286455, Rel. Min. Sidnei Benetti, decisão, j. 
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19.08.13; TRF da 3ª Região, AC n. 2009.61.13.000434-4, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, 
j. 23.07.13). 5. A ação foi ajuizada pela autora em 28.11.07 e a ciência da inequívoca 

existência de vícios de construção ocorreu em 19.10.07, data do laudo técnico de consta-

tação que instrui a petição inicial (fls. 2 e 60/74). Assim, não prospera a preliminar de 

decurso da prescrição ânua deduzida pela CEF (CC, art. 206, II, a). 6. Conforme ponde-

rou o Juízo a quo, não deve produzir efeitos, por ser abusiva (CDC, art. 51), a declaração 

de inexistência de vícios redibitórios constante do termo de recebimento e aceitação (fl. 

26), considerando-se que não se pode declarar inexistente vício futuro e incerto ou do 

qual não se tem conhecimento. 7. A existência de vícios de construção restou comprova-

da nos autos. O laudo pericial elenca os seguintes danos e respectivas causas prováveis: 

a) marcas de umidade na parede do dormitório que faz divisa com a parede do chuveiro 

(falha ou ausência de impermeabilização); b) marcas superficiais de oxidação (ferrugem) 
nas janelas do imóvel (drenagem inadequada do material), c) reboco externo soltando a 

meia altura (falta de manutenção e mau uso: local de apoio de bicicletas e madeiras); d) 

reboco externo soltando na altura do chão até 30 cm deste, e marcas de infiltração ascen-

dente, por capilaridade (inclinação inadequada da área externa do radier (tipo de funda-

ção rasa) e falha de impermeabilização); e) marcas de umidade no muro de arrimo (falha 

ou falta de impermeabilização e/ou drenagem quando da execução do serviço); f) trinca 

horizontal na parede externa entre a porta da cozinha e o tanque (movimentação estrutu-

ral ou fragilidade do reboco sobre tubulação elétrica); g) reboco externo solto no apoio do 

telhado do tanque (mau uso: fios amarrados no apoio do telhado do tanque, possivelmen-

te utilizados como varal); h) reparo horizontal na parte superior da fachada frontal do 

imóvel (vício construtivo, má qualidade dos materiais e mau uso, já reparado); i) mau 
contato de tomadas (vício construtivo, má qualidade dos materiais e utilização de apare-

lhos com encaixes inadequados às tomadas) (fls. 303/305). 8. Portanto, o ressarcimento 

de despesas realizadas com reparos decorrentes de vícios de construção deve ser mantido 

nos termos determinados na sentença, vale dizer, para que Caixa Econômica Federal e 

Tarraf Construtora Ltda. efetuem os seguintes reparos: a) vedação da caixa de inspeção, 

com acabamento necessário para solucionar a deficiência na solda do cano com a alvena-

ria; b) conserto de fissuras e rachaduras do interior e exterior do imóvel, instalação de 

contravergas nas portas e janelas, amarração das paredes a fim de eliminar os danos cau-

sados pela movimentação do prédio; c) reparar a parte do "radier" que apresenta trinca 

transversal (cfr. fl. 348v.). 9. Em relação às benfeitorias realizadas unilateralmente pela 

autora (cobertura da área de serviço e calhas, calçamento do quintal, muros e portão fron-

tal de fechamento do imóvel), registro que o Juízo a quo considerou descabida a indeni-
zação, por terem sido realizadas unilateralmente pela autora e sem prévia comunicação à 

Caixa Econômica Federal. Nesses termos, a declaração de nulidade de cláusulas abusi-

vas, que se fundamenta no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, não configura 

ofensa aos arts. 104, 138, 476, 186, 1.219/1.221 do Código Civil, arts. 333, I e 301, do 

Código de Processo Civil de 1973 e Lei n. 10.188/11. 10. Apelação provida em parte, pa-

ra reconhecer a legitimidade passiva de Tarraf Construtora Ltda. e condená-la a efetuar, 

em conjunto com a Caixa Econômica Federal, os reparos acima discriminados no imóvel. 

- grifo nosso. 

(AC 00084876320074036120, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKAT-

SCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/09/2016 

..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

 Portanto, o liame existente entre os consumidores (arrendatários das unidades 

residenciais), substituídos na presente lide pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e a 
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demandada, baseia-se na relação de consumo concretizada em face da construção do imóvel, 

por parte da CONSTRUTORA SANCO ENGENHARIA, seguida do arrendamento pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

8.4. DA RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA POR VÍCIOS E DEFEITOS, E 

POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO 

 A colocação de bens ou serviços no mercado de consumo a cargo dos fornecedores in 

genere suscita, em contrapartida, a relação de responsabilidade, decorrente do 

inadimplemento da obrigação contratual (responsabilidade contratual) ou da violação de 

direitos tutelados pela ordem jurídica de consumo (responsabilidade extracontratual). 

 O Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

instituiu dois sistemas de responsabilidades, os quais foram nominados, respectivamente, de 

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e de responsabilidade pelo vício do 

produto ou do serviço. 

 O Código protege o consumidor, franqueando-lhe a possibilidade de reparação por 

vícios ou defeitos de adequação do produto ou serviço. Neste caso, o vício ou defeito do 

produto compromete sua prestabilidade ou servibilidade, ensejando uma desvantagem 

econômica para o consumidor, que não ultrapassa a medida exata de sua inservibilidade ou 

imprestabilidade. Esse é o caso do art. 18, que assim está redigido: 

Art. 18 – Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 

partes viciadas. 

 

            Consoante as lições que trazemos a lume do professor Rizzato Nunes “o vício é uma 

característica inerente, intrínseca do produto ou serviço em si. O defeito é um vício acrescido 

de um problema extra, alguma coisa extrínseca, que causa um dano maior que simplesmente 

o mau funcionamento, o não funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor pago”. 
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(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Saraiva, p.214). 

 Pois bem. Constatado vício/defeito no fornecimento de produto ou prestação de 

serviço, há responsabilidade dos componentes da cadeia produtora para o fim de saná-los. 

 Por sua vez, por fato do produto se entende o dano causado por defeito apto a ensejar a 

responsabilidade do fornecedor. A ideia de dano, segundo entendimento da doutrina, abrange 

não apenas os chamados danos emergentes, mas também os chamados lucros cessantes e, 

ainda, os já conhecidos danos morais. Essa é a interpretação sistemática que se extrai da 

leitura da Constituição Federal (CF/88, art. 5º, incs. V e X), que admite, inclusive, a 

cumulação com danos materiais (Súmula 37 do STJ), desde que o fato do produto dê ensejo a 

estes e àqueles. 

 O Código do Consumidor, no art. 12, assim dispõe: 
 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (grifo nosso) 

 

 Infere-se do texto que para a responsabilização do fornecedor pelo fato do produto há, 

pois, de haver um dano e, mais do que isso, este deve ter decorrido de um defeito do produto. 

Imprescindível, portanto, ter havido o defeito, o dano, e, entre esses, o nexo de causalidade, 

para o ensejo da responsabilidade pelo fato do produto. 

 O produto é defeituoso, na dicção do Código consumerista, "quando não oferece a 

segurança que dele legitimamente se espera" (art. 12, § 3º). Assim, é preciso identificar, à luz 

do caso concreto, o que se encontra e o que não se encontra na expectativa legítima do 

consumidor. 

 Ademais, devem ser identificados todos os prejuízos acarretados a cada um dos 

consumidores pelos vícios/defeitos de construção existentes, a fim de se delimitar a 

responsabilidade do fornecedor, a qual, conforme expressamente previsto no Código de 

Defesa do Consumidor, é de natureza objetiva, independendo da demonstração de dolo ou 

culpa por parte do fornecedor. 
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 Como explanado inicialmente, fora detectado em 2015 o erro no projeto do sistema 

de esgotamento sanitário do Residencial Germano Santos. Consigne-se que fora 

construído o sistema de fossas e sumidouros, sem a construção de caixas de gordura, no 

entanto, mostrando-se inservível ao fim que se destina. 

 Como também já assinalado acima, tal fato fora constatado não apenas no 

Residencial Germano Santos, mas em diversos outros empreendimentos construídos 

através do Programa de Arrendamento Residencial, a exemplo do Residencial Ernesto 

Gomes Maranhão, com decisão judicial já favorável aos moradores, em sede de ACP. 

Em alguns se logrou êxito na construção de nova solução de esgotamento sanitário – a 

implantação de estação de tratamento de esgoto – ETE, como é o caso do Residencial 

Serraria. Outros empreendimentos, no entanto, ainda fazem uso do sistema de fossas e 

sumidouros de forma precaríssima. 

 Farta documentação fora acostada aos autos neste sentido, consoante se verifica às fls. 

192-190 dos autos do Inquérito Civil que ora se junta, todos Ofícios da Caixa Econômica 

Federal prestando informações acerca do problema que acometia o Residencial Germano 

Santos e das providências que estava adotando para saná-lo, pendentes de conclusão sem 

sucesso. 

 O Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF, realizado em dezembro de 2017 (por 

meio de responsável técnico contratado pela Caixa Econômica Federal – fls. 197-198 do IC) é 

suficientemente claro, quando concluiu pela existência de vício de construção, e no 

consequente estágio degradante do sistema de esgotamento sanitário do empreendimento ora 

em questão, bem como acerca do erro no projeto. Alguns pontos serão então transcritos para 

compreensão mais adequada. Ex vi: 

“Foi constatado que os sumidouros encontram-se cheios, 

consequentemente transbordam e retornam para a fossa e caixa de 

gordura. Verificamos que o sumidouro não possue permeabilidade 

adequada para a vazão. (sic). 
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Verificou-se que as fossas e sumidouros foram projetadas em local 

não apropriado. Estão localizadas em áreas destinadas ao 

estacionamento de veículos. 

(...) 

Constata-se que não foi realizado o teste de percolação como 

mencionado na norma, por camadas. Desta forma, caracteriza-se 

‘vício construtivo’. Constatamos, ainda, que 10 sumidouros foram 

projetados e construídos, 1 para cada bloco. De acordo com a NBR 

13969/97, o empreendimento deveria contar com 20 sumidouros, para 

que operassem de forma alternada, fato este que caracteriza-se “vício 

construtivo.”(grifo nosso). 

 

Nesta perspectiva, o Residencial Germano Santos continua a vivenciar o drama de 

transbordamento das fossas e sumidouros, ainda que se empregue a solução paliativa 

disponibilizada pela Caixa Econômica Federal de limpeza das fossas diariamente. O fato é 

que o sistema atualmente em operação não suporta as necessidades do Residencial em 

questão, encontrando-se com sua capacidade completamente superada.  

Inevitável concluir também pela existência da necessidade real e também urgente de 

renovação do sistema de esgotamento sanitário, com a implementação de uma das alternativas 

indicadas pelo responsável técnico do Laudo de Vistoria de fls. 192-199 dos autos Inquérito 

Civil de referência. Quais sejam: 

“Como solução emergencial, recomendamos a construção de novos 

sumidouros, em substituição àaqueles que apresentam 

transbordamento, até que se tenha construído a solução adequada. 

A alternativa mais viável do ponto de vista técnico, de operação e 

manutenção para solução definitiva do esgotamento sanitário, é 

aquela que conta com a possibilidade de implantação de uma estação 
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de tratamento de esgoto e um emissário para destino final dos 

efluentes.” (sic – grifo nosso). 

  

 Assim, o Residencial Germano Santos não atingiu a finalidade a que se destinava – 

promover o direito à moradia com dignidade a esta parcela da população que acreditou no 

Programa de Arrendamento Residencial, ao revés, mostrou-se impróprio ao seu fim. Com 

certeza os moradores não esperavam que as tão sonhadas unidades habitacionais estariam 

localizadas em um residencial com tão grave problema de infraestrutura. Refletindo. Quem 

esperaria conviver por anos a fio com o transbordamento de dejetos das fossas e sumidouros? 

Certamente, ninguém antevê ou deseja experimentar tamanha frustração. 

 Por outro lado, não se pode negar que a patologia constatada compromete o valor e a 

própria utilidade das moradias construídas, implicando na diminuição de valor das unidades 

imobiliárias, desvalorização que, por si mesma, não fossem as demais agravantes, já 

demandaria o justo ressarcimento aos moradores do referido Residencial. 

 Ora, quem pagaria o preço de mercado por uma unidade habitacional situada em um 

Residencial em que há um problema crônico no sistema de esgotamento sanitário, 

ocasionando frequentemente o transbordamento dos dejetos das fossas e dos sumidouros que 

se espalham sobre suas calçadas e ruas? 

 Mais uma vez, é importante ressaltar, que o Parecer Técnico nº 002/2019 – 

SPPEA/VRAJM (fls. 344-367 do IC), oriundo da Secretaria de Pesquisa e Análise deste MPF, 

foi claro em identificar e lançar luz sobre as falhas de projeto e falhas de execução 

encontradas no Residencial Germano Santos: 

VI.1 FALHAS DE PROJETO  

91. Em relação à concepção dos projetos temos:  

92. Tanque Séptico: conforme descrito no item IV.2 deste laudo, 

verificou-se que o volume útil do tanque séptico projetado é 11,75% 

inferior ao necessário para atendimento às prescrições da norma.  
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93. Sumidouro: conforme descrito no item IV.3 deste laudo, os projetos 

analisados foram elaborado em Agosto/2002, portanto anteriormente às 

datas de execução do ensaio de capacidade de infiltração do solo por 

camadas realizado nos períodos entre 12/12/03 e 27/01/2004. Portanto, 

utilizando como parâmetro a taxa de 33 L/m².dia, a área de infiltração é 

inferior ao necessário, pois seria necessário que o sumidouro tivesse a 

profundidade de 50m. 

94. Reservatório Inferior – Água fria: conforme descrito no item IV.4 

deste laudo, o reservatório inferior projetado possui a característica de 

ser enterrado parcialmente, não atendendo a um princípio de 

preservação da potabilidade da norma.  

95. Fachadas dos Blocos Residenciais: conforme descrito no item V.6 

deste laudo, foram constatadas em algumas unidades habitacionais 

fissuras presentes no topo da parede paralela ao comprimento da laje de 

cobertura e que possuem configuração relacionado com a 

movimentação térmica da laje de cobertura.  

96. Segundo Thomaz 4 (2014), do ponto de vista das movimentações 

térmicas o sombreamento isolado com telhas de cimento-amianto, como 

é o caso do previsto no projeto do residencial, não apresenta bons 

resultados como solução para evitar esse tipo de manifestação 

patológica.  

97. Ventilação das Escadas dos Blocos – Fachadas com Cobogós: 

conforme descrito no item V.8 deste laudo, os cobogós originalmente 

instalados foram inadequados, considerando que as aberturas desses 

elementos vazados não possuíam inclinação que pudesse impossibilitar 

a entrada das águas das chuvas. Esse item também pode ser entendido 

como falha de execução, considerando a opção de escolha por parte da 

construtora de um elemento vazado sem inclinação.  
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98. Acessibilidade: conforme descrito no item V.9 deste laudo, o 

projeto original analisado apresenta apenas uma rampa entre os blocos 

5 e 6. Trata-se de falha na concepção do projeto pois deveria atender à 

NBR 9050.  

99. Apartamentos Cobertura: conforme descrito no item V.13 deste 

laudo, as janelas do residencial não possuem peitoril, que favorece a 

concentração de umidade nas paredes. 

VI.2 FALHAS DE EXECUÇÃO  

100. Em relação à execução foram identificadas impropriedades:  

101. Tanque Séptico: conforme descrito no item V.2 deste laudo, 

verificou-se falta de atendimento ao item 5.14 da NBR 7229/1993 e do 

projeto, com a existência de apenas uma abertura de inspeção em cada 

tanque (blocos 5, 6, 9 e 10).  

102. Além disso, verificou-se falta de atendimento ao item 5.16 da NBR 

7229/1993 e do projeto, pois não foram identificadas placas de 

identificação nos tanques sépticos.  

103. Sumidouro: conforme descrito no item V.3 deste laudo, verificou-

se que a execução do sumidouro do bloco 10 não corresponde ao 

projeto pois não foi possível encontrar a localização do mesmo.  

104. Reservatório Inferior – Água fria: conforme descrito no item V.4 

deste laudo, verificou-se que a execução dos reservatórios não 

corresponde ao projeto, apenas dois deles possuem 10.000L e são pré-

fabricados.  

105. Além disso, em alguns reservatórios não houve atendimento à 

norma com relação aos itens 5.2.4.6 e 5.2.8.1, pois não existe acesso 

fácil para inspeção e limpeza, não foi verificado a existência das 

tubulações de extravasão e limpeza. Além disso, a tubulação de 
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alimentação dos reservatórios foi instalada sem bases de apoio e fixação 

e apresentam-se com deformações.  

106. Fachadas dos Blocos Residenciais: conforme descrito no item 

V.6 deste laudo, foram constatadas em algumas unidades habitacionais 

fissuras a partir da quina das janelas em sentido diagonal, com a 

configuração relacionado com a causa de vergas e contravergas 

insuficientes.  

107. Revestimento Cerâmico dos Pisos: conforme descrito no item 

V.7 deste laudo, existem indícios de que o piso instalado no salão de 

festas possui baixa resistência mecânica e abrasiva. Entretanto, não foi 

possível confirmar essa informação, pois não foi encontrada a ficha 

técnica do piso  

108. Calçada do Bloco 06: conforme descrito no item V.10 deste laudo, 

a ligação entre a fiada da alvenaria de base e a laje de concreto da 

calçada deixou de existir, possibilitando a entrada da água da chuva que 

causa infiltração e pode ter prejudicado o aterro sob a laje de concreto 

da calçada. Trata-se de vício construtivo que enseja análise por parte do 

responsável técnico, que deve propor a solução mais adequada para 

sanar o problema.  

109. Paredes em Gesso: conforme descrito no item V.12 deste laudo, 

verificou-se que no revestimento interno das paredes foi utilizado o 

gesso, que é um material extremamente sensível a água e portanto seu 

uso não deve ser feito em paredes que possam receber umidade, 

diferente do que foi executado no residencial. 

 

Por sua vez, o Parecer Técnico nº 002/2019 – SPPEA/VRAJM (fls. 344-367 do IC) 

concluiu que: 
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A partir das constatações efetuadas no residencial e nos projetos, 

foram identificados elementos que apontam para falhas de projeto, 

de execução e de uso/manutenção de alguns sistemas. Entretanto, 

conforme apontado no texto, em alguns casos não é possível indicar as 

prováveis naturezas dos danos encontrados, pois, dado o longo período 

de tempo decorrido entre a entrega dos imóveis e a realização da perícia 

de campo, podem ser oriundos de diversas causas. (grifo nosso). 

 

Outrossim, conforme acima mencionado, foi possível identificar a ausência da 

construção da lixeira no Condomínio Residencial Germano Santos, que foi entregue por parte 

da Construtora Sanco e da CEF sem que a mesma fosse adequadamente disposta. Isso tudo 

em contradição ao que está disposto em documento lavrado pela própria Caixa (em 

anexo), em que discrimina as áreas que compõem o condomínio (contendo a lixeira), mas 

que não foi construída, conforme acima mencionado. 

Inclusive, há de se ressaltar o prejuízo ocasionado pela má execução da obra, em 

razão do auto de infração lavrado pela Prefeitura de Maceió contra o condomínio, 

diante da falta de instalação de lixeira para depósito de resíduos comuns, secos e 

orgânicos, em 26/02/2021 (cópia em anexo). Diante disso, houve a necessidade de que 

uma lixeira fosse construída pelo próprio condomínio residencial, o que ocorreu em 

maio do corrente ano, cujo valor foi de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), 

conforme consta dos comprovantes de pagamento junto à construtora, recibos, ART e 

Nota Fiscal (tudo em anexo). 

Inquestionável, também tal situação reflete negativamente não somente na esfera 

patrimonial dos moradores, mas também em sua própria saúde e bem-estar físico/psíquico. O 

transbordamento dos dejetos atrai insetos e outros animais, além de obviamente exalar fortes e 

desagradáveis odores, o que tem ocasionado o adoecimento dos moradores. 

 Assim, embora estejamos tratando nesta ação, primordialmente, da responsabilidade 

pelo fato do produto (arts. 12, CDC), para o que caberá a implementação do sistema de 
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esgotamento sanitário indicado no Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF, às expensas 

da Caixa Econômica Federal, não se há de negar que também houve vício no produto (arts. 

18, CDC), pois os imóveis sofreram vícios de qualidade, desde a sua concepção e construção, 

que os tornaram impróprios para o uso a que se destinavam. 

 Surge daí, inexorável, o direito dos consumidores (arrendatários) de obterem a 

reparação do defeito no sistema de esgotamento sanitário e a devida reparação, no que pertine 

aos graves prejuízos materiais e morais sofridos, além da adoção de providências imediatas 

quanto à realização de manutenção corretiva no sistema atual, enquanto não implantada a 

solução definitiva. 

   

8.5. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 Não se deve deixar de mencionar que o estatuto consumerista prevê ainda a 

responsabilidade objetiva para os fornecedores de produtos e serviços, ou seja, eles 

respondem independentemente de culpa pelos danos causados a consumidores ou terceiros 

não intervenientes numa dada relação de consumo. 

 Desta forma, a demandada, na condição de fornecedora do produto, não poderá alegar 

a inexistência de culpa, a fim de eximir-se das obrigações que serão impostas por meio desta 

ação. 

 Em matéria de relação de consumo, diferentemente dos ditames do Código Civil, que 

em seu art. 159 exige que o ato ilícito venha acompanhado de demonstração de culpa do 

agente, para que seja reparado o dano, o Código de Defesa do Consumidor veio em socorro 

dos consumidores, antes desprotegidos pela impossibilidade de comprovar o que estava fora 

de seu alcance fazê-lo. Agora está explícito na lei: a responsabilidade independe da existência 

de culpa. 

 Assim, conforme o art. 12, §3º, do CDC, o fornecedor só poderia se eximir de ser 

responsabilizado se pudesse provar: a) que não colocou o produto no mercado; b) que o 

defeito inexistiu; c) que teria havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
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 Quanto a tal possível defesa, não resta dúvida de que: 1) as demandadas CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL e a CONSTRUTORA SANCO ENGENHARIA foram 

fornecedores do condomínio, colocando-o no mercado, portanto não pode se valer da escusa 

consignada no inciso I; 2) existe grave defeito, como demonstrado, afastando o inciso II; 3) a 

culpa das vítimas ou de terceiros, se existisse, teria que ser exclusiva, não apenas concorrente, 

o que obviamente não se deu, portanto, resta também afastado o inciso III. 

 Além disso, ante a natureza jurídica de empresa pública Caixa Econômica Federal, 

aliada à circunstância de que o Programa de Arrendamento Residencial é um serviço público, 

em face do aspecto social que representa a moradia a milhares de famílias que dele se 

beneficiam, incide o art. 37, § 6º da Constituição Federal: “§ 6º – As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

 

8. 6. DO DANO MORAL COLETIVO 

 Uma análise atenta dos fatos narrados demonstra a necessidade de condenação dos 

réus Caixa Econômica Federal e Construtora Sanco Engenharia a título de indenização por 

dano moral coletivo, o qual é aferido a partir de algo efetivamente ocorrido, ou seja, a visão é 

de natureza retrospectiva. 

 Repise-se que o Programa de Arrendamento Residencial, no qual se insere o 

Residencial Germano Santos, objetiva reduzir o deficit habitacional nos municípios 

brasileiros, garantindo, assim, o direito a moradia digna a uma parcela da população 

desprestigiada e sofrida, que ao longo dos anos e governos passou sua vida pagando aluguel, 

sem condições de realizar o sonho da casa própria. 

 Verifica-se que a entrega aos consumidores do Residencial em questão com tão grave 

defeito de infraestrutura – sistema de esgotamento sanitário, ocasionou a todos uma série de 
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transtornos da mais variada ordem, o que se agrava ainda mais tendo em vista a grande 

expectativa que a aquisição da casa própria gera na vida de todos. 

 Além disso, a Caixa Econômica Federal, ao não verificar a ocorrência do defeito 

exercido pela construtora, e não adotar tempestivamente as providências necessárias para sua 

correção, deve responder pelas consequências acarretadas juntamente com a Construtora 

Sanco Engenharia, o que inclui também, como não poderia deixar de ser, os danos de natureza 

moral. 

 Não pode ser facultado aos réus a transformação do tão almejado sonho da casa 

própria em pesadelo da casa própria que se localiza em um empreendimento no qual os 

desejos transbordam das fossas e sumidouros e se espalham tomando as ruas e calçadas, 

exalando desagradáveis odores e atraindo causadores de doença. Não se pode permitir o 

desrespeito à dignidade dessa coletividade que possui direito a receber uma moradia, mas não 

só isso, possui o direito de receber uma moradia digna. E é certo que a situação a que foram 

submetidos os moradores passa longe da dignidade. 

 Como já pontuado acima, o Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF confirma o 

relato, inclusive, quanto ao risco a que não só os moradores do condomínio estão expostos, 

mas também a coletividade em seu entorno. 

 O Programa de Arrendamento Residencial – PAR, atendendo mandamento 

constitucional, tem a finalidade de efetivar o direito social à moradia, assegurado pela 

Constituição Federal em seu artigo 6º, daí o implemento de políticas públicas, por meio da 

criação de programas sociais, a fim de atender às populações de baixa renda. Nessa ordem, 

surge o programa em comento como política pública de urbanização e moradia da União. 

 A violação jurídica assume uma dimensão ampla, pois, transcende a esfera de uns 

ou de alguns indivíduos. É inegável que a conduta dos réus atingiu a esfera de todos os 

moradores deste Residencial, o que ofende a moral desse grupo social. 

 Além disso, frise-se que os réus, ao concorrer para a entrega de produto com 

defeito tão grave de construção, acabaram por colocar em descrédito o próprio Programa de 

Arrendamento Residencial. Repita-se novamente que vários foram os empreendimentos do 
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PAR que ostentaram tal defeito, ou seja, o erro não ocorreu somente no Residencial em 

questão. 

 Neste sentido, afirma-se que as vítimas da conduta ilícita dos demandados são os 

consumidores e a vizinhança do entorno, e ainda, os pretensos consumidores, que porventura, 

tiveram ciência de tal irregularidade e desistiram ou sequer se interessaram pelo negócio. 

Lembrando ainda a exposição de diversas pessoas a tal prática, consoante se depreende do art. 

29 do CDC, que estabelece uma espécie de conceito difuso de consumidor. 

 Dispõe o Código de Defesa do Consumidor: 

"Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 

(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995): 

I - o Ministério Público, 

(...)" 
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no 

interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos 

danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. 

(...) 

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 

responsabilidade do réu pelos danos causados.” 

 

  

Observa-se que o CDC prevê expressamente a possibilidade de condenação coletiva 

pelos danos causados, sejam eles patrimoniais ou morais, que serão posteriormente 

quantificados e liquidados pelos interessados na fase de execução da sentença. 

 Há, nos autos, farta demonstração probatória do defeito na construção do sistema de 

esgotamento sanitário e dos problemas por ele gerados, não havendo justificativa razoável, 

nem jurídica e muito menos moral, para que se deixe de condenar os réus pelo sofrimento real 

e pelo desgosto que provocaram a todos os moradores do condomínio objeto da presente 

demanda. 

 O nexo de causalidade está presente, pois, não fosse a conduta dos réus, os moradores 

não passariam por todos esses transtornos e constrangimentos. 

 No tocante à culpa dos demandados, como se trata de relação consumerista, sabe-se 

que não é necessária à responsabilização. 
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 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece de forma pacífica a 

possibilidade de condenação, em sede de Ação Civil Pública, dos réus ao pagamento de danos 

morais coletivos, uma vez constatado o prejuízo causado à moral coletiva, sendo prescindível 

a dor, o sofrimento, o abalo psicológico característico do dano moral individual. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC.  OMISSÃO  INEXISTENTE.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIREITO  DO 
CONSUMIDOR. TELEFONIA. VENDA CASADA. SERVIÇO E APARELHO. 
OCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

(...) 

7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da 
Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A 

evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a 

entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, 

não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. 

8. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação 

de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do 

ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer 

abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a 

consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. 

9. Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento da 

condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública. Precedentes: 

EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1440847/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014, REsp 

1269494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

24/09/2013, DJe 01/10/2013; REsp 1367923/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013; REsp 

1197654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/03/2011, DJe 08/03/2012. 1.  
10. Esta Corte já se manifestou no sentido de que "não é qualquer atentado aos interesses 

dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê ensanchas à 

responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores 
de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável 

significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente 

para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes 

na ordem extrapatrimonial coletiva. (REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min. MASSAMI 

UYEDA, DJe 10.02.2012). 2.  
(...) 3.  

13. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1397870/MG, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, 

DJe 10/12/2014) [grifo nosso] 

  

O dever de indenizar os arrendatários pelos danos morais coletivos sofridos pelos 

vícios construtivos constatados nos imóveis do PAR está pacificado na jurisprudência, 

conforme consignado nos precedentes dos tribunais a seguir indicados: 
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APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROGRAM DE ARRENDAMENTO 

RESIDENCIAL – PAR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. FIXAÇÃO. REDUÇÃO.  
1. A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL-

CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, respondendo pelos 

danos perpetrados aos arrendatários.  
2. Não basta entregar o bem, conforme 

salientado na sentença, o bem precisa ser entregue “ livre de vícios aparentes de 

construção e em perfeitas condições de habitabilidade”. Dano moral 

configurado.  
3. A quantificação do dano moral é ato 

complexo que deve sopesar, dentre outras variantes, a extensão do dano, a condição 

socioeconômica dos envolvidos, a razoabilidade, a proporcionalidade, a repercussão 

entre terceiros, o caráter pedagógico/punitivo da indenização e a impossibilidade de se 

constituir em fonte de locupletamento indevido. No caso, o montante de R$ 
10.000,00(dez mil reais) é suficiente e proporcional para bem reparar os danos morais 

sofridos. 

(TRF4, AC5003629-13.2013.404.7009, Quarta Turma, Relatora p/Acórdão Loraci 

Flores de Lima, juntado aos autos em 17/02/2016, grifou-se). 

CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMÓVEL SEM 

CONDIÇÕES DE USO EM EXÍGUO TEMPO. DEMORA NÃO JUSTIFICADA 

PARA REALIZAÇÃO DO REPARO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE  

CAUSALIDADE  ENTRE  O  PREJUÍZO  DA ARRENDATÁRIA  E  A CONDUTA 

DA ARRENDANTE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. 

INOCORRÊNCIA. 

1.Ocorrendo demora injustificada no reparo do imóvel incluído pela CAIXA, 

operadora do Programa de Arrendamento Residencial- PAR, não se pode negar 

que a razão da indenização pleiteada, qual seja, o constrangimento provocado 

pela permanência da desocupação do imóvel em que a arrendante habitava, tido 

como evento temporário, originou-se, na espécie, desde quando da assinatura do 

termo aditivo do contrato, não havendo que se falar em inépcia do pedido de 

indenização por danos morais ou de decisão extra petita. 2.Caracterizado o nexo 

de causalidade entre a conduta omissiva da CAIXA e o dano experimentado pela 

autora, que se viu, por longo período, obrigada a habitar imóvel não adequado a 

sua condição física.  
3. O quantum indenizatório relativo aos danos 

morais deve ser apto a amenizar o sofrimento da parte lesada e de modo a não causar 

o enriquecimento indevido da Parte. No caso, o valor de R$ 15.000,00 estipulado na 
sentença é excessivo, pelo que, é reduzido para R$5.000,00. 

4. Apelação provida, em parte. 

TRF-5 –AC 200983000125201 – Rel. Des. Marcelo Navarro,Terceira Turma, DJ de 

06.06.2013, grifou-se). 

  

Como é notório, moradias dentro do padrão mínimo de segurança e conforto, desde o 

instante em que são entregues aos consumidores, já estão cumprindo seu destino natural, pois 

as utilidades que produzem lhes são congênitas, intrínsecas. Mas, ainda que repercutam no 
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patrimônio de alguns deles, essas vantagens, auferidas pela generalidade das pessoas, e, bem 

assim, suas correlatas e eventuais ofensas, não são propriamente materiais, pois o conforto, o 

sossego, a beleza, a segurança, a salubridade e a possibilidade de livre trânsito, a distinção 

social que ganham por estarem assim aquinhoadas, enfim, tudo o que é gerado por coisas 

desse gênero, pertencem antes, à esfera dos valores, integrando-se ao conceito de patrimônio 

social, de que cogita a Constituição (art. 129, inciso III), onde o termo foi empregado em 

significação ampla, abstraindo-se um caráter estritamente econômico. 

 De fato, referindo-se à “violação de um direito”, sem distinção quanto às espécies (art. 

186 c/c 927), o Código Civil não limita a reparação aos patrimoniais, compreendendo todos 

os outros, de qualquer natureza. Ademais, rompendo o silêncio das Cartas anteriores, a atual 

Constituição da República garantiu a indenização até mesmo do dano simplesmente moral 

(art. 5º, inciso V). 

 Na realidade, se a Caixa se impusesse presentemente, apenas, o cumprimento da 

primitiva obrigação (entrega das unidades habitacionais sem os vícios construtivos que 

impediram sua normal e esperada fruição), a comunidade não seria posta na mesma situação 

em que estaria, se perfeita a execução originária da obra. Ficariam impunes condutas em que 

o prestador, o fornecedor, ou o obrigado adotam postura de descompromisso, descaso ou 

descomprometimento, a trazer perturbação constante e prolongada à tranquilidade mental da 

pessoa, sua intimidade e suas condições de retiro e sossego em sua própria morada. 

 Também não constitui inovação alguma o pedido de indenização por danos morais, em 

sede de tutela coletiva, eis que a própria Lei de Ação Civil Pública, em disposição 

significativa, expressamente prevê a possibilidade de se buscar a reparação do dano moral 

(art. 1º da Lei 7.347/85). Ademais, para muito além da reparação da dor e do constrangimento 

sofridos por um número indeterminado de pessoas, deve-se atentar para o caráter pedagógico 

do dano moral difuso, que adquire contornos de sanção civil, apta a desestimular a 

continuação da atividade abusiva. Somente a perda patrimonial faz com que grandes empresas 

se sintam no dever de se abster da prática de atos ilícitos que violam direitos supra 

individuais. 
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 O valor da condenação deve ser fixado com razoabilidade, levando-se em conta 

critérios conhecidos, tais como o poderio econômico do causador do dano e a gravidade deste. 

 Mediante a mescla das tutelas preventiva e repressiva é que será possível proteger 

eficazmente o consumidor contra esse abuso, garantindo-se, assim, de forma efetiva, o amplo 

acesso à Justiça. 

 Como alhures destacado não houve apenas dano individual, mas dano coletivo ou a 

uma parcela significativa da comunidade, sendo que, conforme observado pelo art. 29 do 

CDC, mesmo que não houvesse vítimas, ainda assim a reparação social seria devida, pelo 

simples fato de se colocar em risco a coletividade. 

 Neste sentido, entende-se que os réus devem ser condenados por dano moral coletivo 

ao pagamento de uma indenização de valor a ser determinado pelo Douto Juízo, já que a 

entrega dos imóveis em condições absolutamente impróprias à moradia abala a confiança dos 

consumidores em relação à segurança dos serviços oferecidos por esta, e ainda, ao Programa 

de Arrendamento Residencial, bem como, quanto à garantia de moradia e também em relação 

ao Poder Público, que tem sua reputação golpeada por ser considerado incapaz de garantir a 

aplicação da lei. 

 

8.7 DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 Há que se destacar, ainda, que, a despeito de os fatos narrados estarem respaldados nas 

provas documentais já colacionadas aos autos, em face da reconhecida vulnerabilidade do 

consumidor, deverá ser invertido o ônus da prova, ficando a cargo das requeridas comprovar 

eventual improcedência das alegações ora deduzidas. 

 No caso em tela, é nítido que se trata de relação consumerista e que, portanto devem 

ser aplicadas as regras oriundas do CDC. Nesse contexto, há de se inverter o ônus da prova, 

em favor dos consumidores, conforme disciplina do art. 6º daquela norma: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: […] VIII – a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 
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quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; 

  

Se a Lei estabelece dois requisitos alternativos para a inversão do onus probandi, a 

verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso em tela, estão 

presentes os requisitos. O farto material probatório que instrui a presente peça demonstra sem 

sombra de dúvidas que a situação do Residencial Germano Santos é periclitante; por outro 

lado, a hipossuficiência dos arrendatários é gritante e não importa sob qual perspectiva a 

mesma seja analisada, uma vez que são todos hipossuficientes seja no aspecto técnico, seja no 

aspecto financeiro. 

 Presente os requisitos legais, impõe-se a inversão do ônus da prova, como melhor 

medida de direito. Como já se manifestou o STJ, vejamos: 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Prova. Inversão do ônus da prova. 

Perícia. Honorários. Construção civil. SFH. – O CDC assegura ao consumidor 

hipossuficiente o direito de exercer sua defesa em juízo. As regras legais que 

procuram efetivar esse princípio não criam privilégio a seu favor, apenas 
procuram estabelecer alguma igualdade entre as partes. – Perícia considerada 

indispensável para a ação em que se alega defeitos na construção do prédio adquirido 

por pessoas de baixa renda, pelo SFH, e que não foi feita porque os autores não 

reuniram o numerário suficiente para pagar os honorários do perito. – Renovação do 

julgamento da apelação a fim de que a Câmara aprecie a existência dos pressupostos 

de fato para a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC). Recurso conhecido e 

provido em parte. (REsp 347.632/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 

QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 291) [grifo nosso] 

  

Pertinente, desde já, afastar qualquer alegação de que o MPF não é hipossuficiente e 

de que, portanto, não deveria fazer jus à inversão. É que, no caso em tela, o MPF atua como 

substituto processual dos consumidores/arrendatários, em verdadeira legitimação 

extraordinária, de forma que a hipossuficiência a ser analisada para fins de inversão do ônus 

da prova é aquela atrelada aos consumidores. Além disso, a determinação da inversão pode 

ser, como visto, baseada na verossimilhança das alegações, o que legitima duplamente tal 

determinação. 

 O STJ já teve a oportunidade de decidir sobre tal questão, confirmando o acerto do 

posicionamento do MPF, confira-se: 
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PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE 

FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO 

(...) 

7. Ad argumentandum, tal alegação não prospera. A uma, porque a 

hipossuficiência refere-se à relação material de consumo, e não à parte 

processual. A duas, porque, conforme esclarecido alhures, tal medida também 

pode se sustentar no outro pressuposto legal, qual seja, a verossimilhança das 

alegações. 8. Afasta- se a determinação liminar de que a ora recorrente arque com o 

ônus probatório, sem prejuízo de eventual e oportuna inversão. 9. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (RESP 200501333187; RECURSO 
ESPECIAL – 773171; Relator Ministro HERMAN BENJAMIN; SEGUNDA 

TURMA; Fonte DJE DATA:15/12/2009 RSTJ VOL.:00218 PG:00170). [grifo nosso] 

  

Não fosse bastante, o novo Código de Processo Civil, no §1º do art. 373, reconhece a 

possibilidade de atribuição do ônus da prova de forma diversa, por meio de decisão 

fundamentada, transferindo aos réus o ônus que, inicialmente, caberia ao autor. 

 Nesse sentido, requer, de logo, o MPF a inversão do ônus da prova. 

 Com base nessa inversão, a acionada deverá ser compelida a recolher os honorários de 

eventual perícia judicial a ser realizada nessa demanda. 

 

9. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) trata da tutela provisória, 

dividindo-a em tutela de urgência e tutela de evidência (art. 294). 

 No presente caso, o MPF requer a concessão de tutela provisória de urgência para 

evitar a continuidade da ocorrência de graves danos aos moradores no que concerne à grave 

deficiência do esgotamento sanitário.   

 O art. 300 do CPC estabelece os requisitos da tutela de urgência: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. 
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Neste caso, a probabilidade de direito consubstancia-se na demonstrada ocorrência do 

erro no projeto de sistema de esgotamento sanitário, que não previu a implantação de caixas 

de gordura, ocasionando a responsabilidade do fornecedor. Ademais, resta demonstrado que o 

sistema em questão, em razão do erro apontado e da deficiência na manutenção realizada, está 

em colapso, não atendendo às necessidades do condomínio, necessitando urgente da 

manutenção corretiva e também de sua reformulação. 

 Consoante já apontado acima, tanto no Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF 

(fls. 192-199 do IC), como também no Parecer Técnico nº 002/2019-SPPEA/VRAJM (fls. 

343-367 do IC), relatam todo o problema do sistema de esgotamento sanitário pelo qual passa 

o Residencial Germano Santos, além de recomendar a adoção de algumas práticas e indicar as 

soluções para a correção. 

 Tais relatórios evidenciam também os danos já em curso, assim como a necessidade de 

que as soluções indicadas para a correção do problema sejam implementadas com urgência 

para evitar o agravamento de uma situação que já se mostra limítrofe. 

A própria Caixa Econômica Federal notificou a Construtora Sanco, em agosto de 

2017, por intermédio do Ofício nº 0022/2017/GILIE/RE-EXT.ALAGOAS, para que 

apresentasse manifestação quanto à recuperação do sistema de esgotamento sanitário do 

empreendimento, sob pena de não o fazendo, serem adotadas as medidas administrativas e 

judiciais cabíveis (fls. 200v do IC).   

 Ademais, os moradores relatam a piora nas condições de habitabilidade, com o 

agravamento dos transbordamentos e vazamentos. 

 Outrossim, o art. 12 da Lei nº 7.347/85 aduz que “poderá o juiz conceder mandado 

liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Para tanto, devem estar 

presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris. 

 No caso em tela, o direito a amparar o pedido já restou demonstrado com os 

dispositivos legais, doutrina e jurisprudência antes colacionados.  Por seu turno, o perigo da 

demora está latente, como já demonstrado a exaustão nos tópicos acima. 
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 Esperar o trânsito em julgado desta ação civil pública para, só então, exigir medidas de 

reparações, pode significar danos irreparáveis a várias pessoas. 

 Acrescente-se ainda que, conforme determina o art. 84 do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), aplicável a todas as ações civis públicas por força do art. 21 da 

Lei nº 7.347/85, “na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. 

 Vale salientar que os consumidores lesados residem continuamente nas unidades 

habitacionais objeto desta ação e estão cotidianamente expostos aos riscos e aos danos 

decorrentes dos vícios e defeitos narrados nesta inicial. 

 Considerando que os mutuários são pessoas hipossuficientes, a maioria deles não 

possui outro lugar para residir até que os problemas sejam solucionados, de modo que urge a 

adoção de medida liminar com o intuito de reduzir os riscos a que estão expostos diariamente. 

Portanto, o tempo é fator determinante na presente ação, pois o dano descrito é atual, renova-

se a cada dia e ameaça a própria integridade física e as vidas dos moradores. 

 Assim, o Ministério Público Federal requer seja determinado, liminarmente, à 

acionada o cumprimento de obrigação de realizar a manutenção corretiva do atual sistema de 

esgotamento sanitário e realizar a implementação da solução definitiva do sistema de 

esgotamento sanitário do Residencial Germano Santos, nos termos em que apontados no 

Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF e no Parecer Técnico deste MPF. 

 

10. DOS PEDIDOS ANTECIPATÓRIOS DE TUTELA LIMINARES 

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos exigidos, na forma da argumentação 

acima exposta, o Ministério Público Federal requer seja deferida tutela antecipatória liminar 

específica, na forma do art. 12 da Lei n° 7.347/85 c/c art. 84 do CDC, com as seguintes 

providências: 

a) que seja determinada a obrigação de fazer consistente na realização 

de limpeza total das fossas – contratação de empresa prestadora de 

serviço específico, e manutenção corretiva no atual sistema de 
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esgotamento sanitário do Residencial Germano Santos, visando 

minimizar os graves danos em curso decorrentes do defeito constatado; 

b) que seja determinada a obrigação de fazer consistente na reparação, 

em definitivo, do sistema de esgotamento sanitário do Residencial 

Germano Santos, com a implantação da alternativa apontada pelo 

responsável técnico no Laudo de Vistoria de Danos Físicos – LVDF (fls. 

192-199 do IC) que melhor se amolde à situação do referido 

empreendimento; 

c) seja determinada aos réus, em complemento às recomendações 

apontadas no LVDF (fls. 192-199 do IC), a adoção de todas as 

providências para a implementação e correção das falhas no projeto e 

execução, relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário do 

Residencial Germano Santos, localizado no Município de Maceió/AL, 

em observância às conclusões constantes no Parecer Técnico nº 

002/2019 – SPPEA/VRAJM (fls. 344- 367), elaborado pela equipe de 

perícia técnica deste MPF, cuja cópia segue anexa; 

d) que sejam os réus condenados a indenizar os danos materiais 

causados especificamente em relação às providências adotadas pelo 

condomínio para a instalação da lixeira para resíduos comuns, secos e 

orgânicos, a fim de ressarcir a quantia investida por parte do 

condomínio na construção da referida benfeitoria, no valor de R$ 

15.900 (quinze mil e novecentos reais) 

 

 Requer seja estipulada multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as 

acionadas, em caso de descumprimento das decisões liminares antecipatórias determinadas 

por este MM Juízo. 

 

11. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS 

 Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer: 



 

 

 

 

 
 

62 
Ministério Público Federal                                                                                                                                                   
Procuradoria da República em Alagoas 

Av.  Juca Sampaio, nº 1800, Barro Duro. Maceió-AL. CEP 57.045-365 Telefone: (0xx82) 2121-1400 

a) sejam deferidos os pedidos liminares nos moldes descritos acima; 

b) a citação dos réus para, querendo, apresentar contestação; 

c) ao final, requer seja julgada inteiramente procedente a ação, com o 

acolhimento definitivo dos pedidos formulados, confirmando-se a 

antecipação dos efeitos da tutela e condenando-se os acionados à 

obrigação de fazer de realizar a manutenção corretiva do atual sistema 

de esgotamento sanitário e de reparar o sistema de esgotamento 

sanitário a partir da implantação da solução apontada pelo Laudo de 

Vistoria de Danos Físicos – LVDF (fls. 192-199 do IC) que melhor se 

amolde ao residencial em questão, sob pena de multa diária; 

d) seja determinada à Caixa Econômica Federal e à Construtora Sanco 

Engenharia adotar todas as providências para a implementação das 

recomendações apontadas no Laudo de Vistoria de Danos Físicos – 

LVDF (fls. 192-199 do IC); 

e) seja determinada à Caixa Econômica Federal e à Construtora Sanco 

Engenharia, em complemento às recomendações apontadas no LVDF 

(fls. 192-199 do IC), adotar todas as providências para a implementação 

e correção das falhas no projeto e de falhas na execução, que 

ocasionaram nos vícios de construção verificados no Residencial 

Germano Santos, localizado no Município de Maceió/AL, em 

observância às conclusões constantes no Parecer Técnico nº 002/2019 – 

SPPEA/VRAJM (fls. 344- 367), elaborado pela equipe de perícia 

técnica deste MPF, cuja cópia segue anexa, bem como das normas 

contidas na legislação pátria, notadamente aquelas veiculadas por meio 

dos preceitos constitucionais e da legislação consumerista; 

f) sejam os réus condenados a indenizar os danos materiais causados 

especificamente em relação às providências adotadas pelo condomínio 

para a instalação da lixeira para resíduos comuns, secos e orgânicos, a 

fim de ressarcir a quantia investida por parte do condomínio na 
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construção da referida benfeitoria, no valor de R$ 15.900 (quinze mil e 

novecentos reais); 

g) sejam os réus condenados a indenizar os danos materiais e morais 

causados aos mutuários do Programa de Arrendamento Residencial que 

adquiriram unidades habitacionais no Residencial Germano Santos, em 

decorrência do erro no projeto do sistema de esgotamento sanitário do 

referido conjunto habitacional, fixando-lhes genericamente tal 

responsabilidade, na forma do art. 95 do Código de Defesa do 

Consumidor, e convocando os lesados a liquidar os danos sofridos; 

h) sejam os réus condenados a indenizar os danos morais coletivos; 

i) seja determinada a publicação de editais ou divulgação em jornais de 

grande circulação local descrevendo a condenação proferida em face 

dos requeridos e convocando os lesados a liquidarem os danos 

individualmente sofridos; 

j) sejam condenados os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais. 

 

 Por fim, postula a produção de todas as provas admitidas, em especial a prova pericial 

e testemunhal dos mutuários. 

 Atribui à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), deixando de recolher 

custas em razão da isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Maceió/AL, 20 de agosto de 2021. 

 

(assinado digitalmente) 

Júlia Wanderley Vale Cadete 

Procuradora da República 

 

 


