
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Ref: Inquérito Civil nº 1.14.000.001589/2014-26

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador

da República infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com

fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República de 1988;

no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93; bem como no

artigo 1º, inciso IV, e no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985, vem à presença de

Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face do 

MUNICÍPIO  DE  SANTO  ANTÔNIO  DE  JESUS, pessoa

jurídica de direito público, integrante da Administração Pública

Direta,  inscrita  no  CNPJ  Nº.  13.825.476/0001-03

representada pelo seu Prefeito ou Procurador-Geral (respectivo

representante legal),  com endereço na Av. Ursicinio P. Queiroz,

167  –  Centro, Santo  Antonio  de  Jesus,  CEP  44571-070,  e

endereço eletrônico saj.smas@yahoo.com.br;
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CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL, empresa  pública  federal,

inscrita  no  CNPJ  n.º  00.360.305/0001-04,  representada  pela

Superintendência  Regional  de  Feira  de  Santana/BA,  com

endereço na Av. Getúlio Vargas, 3223, 4º andar, Santa Mônica,

Feira  de  Santana,  CEP  44007-005,  endereço  eletrônico

sr2648ba@caixa.gov.br,  pelos  fatos  e  fundamentos  a  seguir

expostos:

1 – DO OBJETO

A presente ação civil pública destina-se a compelir os Demandados a

efetivarem vistoria e posterior demolição de construções ilegais (“puxadinhos”) nos

imóveis construídos pelo programa minha casa minha vida, no Condomínio Zilda Arns,

localizado  no  Município  de  Santo  Antônio  de  Jesus  (Bahia),  cujo  programa  foi

executado com recursos federais, bem como sejam sanados os vícios constatados na

execução de obras ilegais no mencionado programa, conforme se passa a explanar.

2 – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA LEGITIMIDADE ATIVA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A competência  da Justiça Federal  é patente,  seja pela natureza dos

recursos públicos federais envolvidos, seja pelo fato de o próprio Ministério Público

figurar como autor da ação, o que,  per se, atrai a competência federal, de acordo

com o  entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg

no CC 104.375/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009;

REsp  1249118/ES,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em

26/08/2014, DJe 28/11/2014).

Da mesma forma, a Caixa Econômica Federal – CEF, por se tratar de

empresa pública federal,  atrai  a  competência da Justiça  Federal  para processar  e
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julgar o feito, visto que, tratando-se de alienação fiduciária, os imóveis pertencem à

aludida empresa pública federal.

Por outro lado, ainda que a CEF não figurasse na parte passiva da

presente demanda (na condição de Ré), o feito seria de competência dessa

Justiça  Federal,  haja  vista  que  a  causa  envolve  interesse  da  União,  à

medida  que  o  programa  minha  casa  minha  vida  foi  elaborado  pelo

Ministério das Cidades,  e os recursos para sua implementação englobam

verbas de natureza federal, além de ser um programa do Governo Federal, cujo

desvirtuamento  de  suas  finalidades  atinge  diretamente  o  interesse  da  União

relativamente à regularidade e boa execução do programa.

Ademais,  questões  que  envolvem patrimônio  e  interesses da  UNIÃO

devem ser conduzidas na Justiça Federal. Na espécie, incide o tirocínio da Súmula 208

do STJ, segundo a qual “compete a Justiça Federal processar e julgar Prefeito por

desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”. 

Cumpre ressaltar que o referido enunciado foi editado pela 3ª Seção do

STJ, e teve como pano de fundo a competência criminal da Justiça Federal; nada

obstante, vem sendo utilizada como baliza para fixar a competência cível da Justiça

Federal (vide EDcl no AREsp 649.094/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma, julgado em 01/10/2015, Dje 8/10/2015).

A  legitimidade  deste  órgão  ministerial,  por  seu  turno,  decorre  da

violação ao patrimônio público federal, encontrando fundamento no art. 129, III, da

Constituição Federal, em conjunto com o art. 6º, inc. VII, “b”, e inciso XIV, “f”, da Lei

Complementar  75/1993,  e  com o art.  17  da Lei  n.  8.429/1992,  além do teor  da

Súmula  329  do STJ,  segundo a  qual  “O Ministério  Público  tem legitimidade  para

propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.”
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3 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

No  dia  27  de  novembro  de  2013,  a  primeira  promotoria  de  Santo

Antônio  de  Jesus/BA  instaurou  inquérito  civil  para  apurar  possível  omissão  do

Município  de  Santo  Antônio  de  Jesus  relacionado  à  efetiva  fiscalização  das

construções ilegais nas unidades do conjunto habitacional Zilda Arns, pertencente ao

programa  minha  casa  minha  vida  (programa  federal  criado  pelo  Ministério  das

Cidades com a finalidade de promover a construção de unidades habitacionais para a

população de baixa renda).

Conforme  ata  de  reunião  do  dia  26  de  novembro/2013  na  aludida

promotoria,  foi  relatado  que  vários  moradores  estavam  alterando,  de  forma

substancial,  a  estrutura  dos  imóveis  no  conjunto  habitacional  (residencial  Santo

Antônio  I  e  II),  utilizando-as  para  fins  comerciais  ou  sublocando  as  respectivas

unidades residenciais.

O conjunto habitacional Zilda Arns possui 500 (quinhentas) casas, sendo

aproximadamente 120 (cento e vinte) constituídas de “puxadinhos”.

A CEF tem a atribuição de promover a fiscalização da ocupação e uso

inadequado do imóvel, já que o mutuário é obrigado a residir diretamente no imóvel

obtido,  não  podendo  alugá-lo,  vendê-lo  ou  utilizá-lo  para  fins  que  não  sejam

residenciais,  estando previsto  nas cláusulas  contratuais  (firmado entre  a  CEF e  o

mutuário),  a  obrigação  do  mutuário  de  utilizar  os  imóveis,  conforme  seus  fins

residenciais.

No presente caso, muitos imóveis foram invadidos e outros possuem

construções irregulares (os chamados “puxadinhos”), podendo alterar a estrutura dos

prédios, porquanto moradores, sem qualificação técnica, têm cortado com máquina
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“maquita”  as  paredes  para  interligar  as  vigas,  construindo,  em  seguida,  lajes,

garagens, bares,  oficinas,  e os  muros feitos  nos fundos dos imóveis impedem os

serviços de manutenção da rede de esgoto. Ademais, as construções irregulares, além

de alterar a estética, prejudicam a ventilação, gerando conflitos na vizinhança.

Ressalte-se que a competência para fiscalizar o uso do solo também é

do Município de Santo Antônio de Jesus, uma vez que abrange o regular exercício do

poder  de  polícia  administrativa,  cabendo  a  emissão  de  alvará  de  construção  e  a

consequente  demolição de obras ilegais.

Conforme laudo de vistoria,  constatou-se que a propriedade da Sra.

Claudionice  Umburana  dos  Santos  contém  construção  irregular,  com paredes  em

frente à residência, contendo laje, fechamento de portão de grade de ferro, causando

umidade nas paredes das casas vizinhas, além de um muro irregular, de acordo com

parecer da Secretaria de infraestrutura de Santo Antônio de Jesus/BA, datado em 07

de janeiro de 2014 (fl.12).

 Por  seu  turno,  segundo  o  contrato  de  adesão (padrão  a  todos  os

mutuários do programa minha casa minha vida), a realização de obras não previstas

originariamente no imóvel deverão ser precedidas de prévia autorização da CEF (fl.

73),  cabendo  à  referida  empresa  pública  federal  a  propositura  de  ação  judicial

(reintegração de posse), na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações

previstas no contrato (fl.74).

 Em  depoimento  prestado  no  bojo  do  inquérito  civil  (fl.  15),  o

engenheiro  agrimensor  da  Prefeitura  de  Santo  Antônio  de  Jesus  declarou  ter

fiscalizado  o  conjunto  habitacional  Zilda  Arns,  constatando  várias  construções

irregulares, não tendo estas o respectivo alvará da Prefeitura, em violação ao projeto

original aprovado pela CEF. Na ocasião, observou-se a realização de construções na

frente  e  nos  fundos  dos  imóveis  denominadas  “puxadinhos”,  atrapalhando  a
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iluminação natural e ventilação, podendo prejudicar a manutenção da rede de esgoto

e gerar desabamento. 

O referido  engenheiro  declarou,  ainda,  que estão  sendo construídos

barzinhos, restaurantes, quitandas, ferindo o código de obras do Município, visto que

executados, sem o devido alvará de construção.

Além  de  ferirem  o  código  de  obras  do  Município,  tais  construções

desvirtuam a natureza residencial do empreendimento, sendo violadoras também do

contrato de adesão firmado entre a Caixa Econômica e o mutuário.

Diante  desse  cenário,  o  Ministério  Público  Federal  provocou  os

demandados a promoverem vistoria e posterior  demolição das construções ilegais,

solicitando,  para  tanto,  apoio  por  parte  da  Polícia  Militar,  que  se  manifestou  no

sentido de estar plenamente à disposição. Entretanto, até o presente momento, não

houve qualquer providência por parte da CEF e da Prefeitura de Santo Antônio de

Jesus,  estando  omissos  nos  seus  respectivos  deveres  de  fiscalizar  e  executar  a

derrubada das obras irregulares.

4 – DO DIREITO

O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da CF/88),

e que é seu dever zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de

relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as

medidas  necessárias  a  sua  garantia  (artigo  129,  II,  da  CF/1988),  e  promover  o

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do

meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos  (artigo  129,  III,  da

CF/1988).
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O art. 37, caput, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que a

Administração  Pública  direta  e  indireta,  em todas  as  esferas  da  federação,  está

subordinada,  em todos  os  campos  de  sua  atuação,  aos  princípios  da  legalidade,

impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, cabendo ao Ministério Público

Federal zelar por sua estrita observância, em especial quando se tratar de serviços de

relevância pública (art. 5º, IV e V, “b” da mesma LC).

Ademais,  é  competência  comum da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal  e  dos  Municípios  promover  programas  de  construção  de  moradias  e  a

melhoria das condições habitacionais e  de  saneamento básico (art. 23, IX da CF),

contribuindo, desta forma, para assegurar a observância de fundamento da República

consubstanciado  na  dignidade  da  pessoa  humana  (art.  1º,  III  da  CF),  e  para  a

construção de uma sociedade mais justa e democrática (art. 3º, I da CF).

Não  se  pode  olvidar  que  cumpre  ao  Poder  Público,  por  meio  de

execução de políticas públicas habitacionais, garantir a promoção e proteção desse

direito protegido tanto na ordem jurídica nacional (art. 6º da CF), quanto na esfera

internacional, em instrumentos do qual o Estado Brasileiro é signatário (Declaração

Universal  de  Direitos  Humanos  de  1948,  art.  25,  Pacto  Internacional  de  Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, artigo 11 e Convenção sobre os Direitos da

Criança de 1989, artigo 27).

Assim,  o  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,  criado  pela  Lei

11.977/2009,  tem  como  meta  a  construção  de  expressivo  número  de  moradias,

objetivando  o  atendimento  às  necessidades  de  habitação  da  população  de  baixa

renda, garantindo, dessa forma, o acesso à moradia digna, com padrões mínimos de

sustentabilidade, segurança e habitação.
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As moradias construídas com recursos do Programa Minha Casa Minha

Vida  deverão  atender,  prioritariamente,  famílias  residentes  em  área  de  risco  ou

residentes  em áreas  insalubres,  famílias  em que  mulheres  são  responsáveis  pela

unidade familiar e famílias com pessoas com deficiência (art. 3º, III, IV e V da Lei

11.977/2009), não podendo os interessados em acessar tal Programa integrar família

com renda superior a R$ 5.000,00 (art. 1º do Decreto 7.499/2011).

Constatando-se  que  houve  desvio  de  finalidade,  dentre  os  quais,  o

repasse do imóvel para terceiros, construção de obras (“puxadinhos”) ou com fins não

residenciais (bares, oficinas, etc), a Caixa deveria adotar os procedimentos legais para

cancelar o contrato e repassar a unidade para outra família que estivesse inscrita e

selecionada pelo  governo,  de  acordo com as  regras  do programa.  Neste  caso,  o

próprio  contrato  e  a  lei  estabelecem que as  famílias,  ao  longo de  10 anos,  não

poderão alugar, ceder e vender as unidades habitacionais, sob pena de devolverem,

integralmente, os subsídios recebidos ou, na falta deste procedimento, perderem o

direito ao imóvel.

Nos contratos de financiamento habitacional do programa “Minha Casa

Minha Vida”, firmados por intermédio de instituições financeiras parceiras do Governo

Federal  (dentre  os  quais  destaca-se  a  Caixa  Econômica  Federal),  há  a  previsão

expressa de vencimento antecipado da dívida,  em caso  de constatação de que o

contratante vem se furtando da finalidade estritamente social e assistencial destinada

para o financiamento, utilizando o imóvel para destinação, que não seja para sua

residência e de sua família.

Consequentemente, em razão do vencimento antecipado da dívida, a

instituição financeira poderá vir a exigir, através do Poder Judiciário, a integralidade

das parcelas a vencer no contrato, assim como poderá pleitear a retomada do imóvel,

em razão da sua utilização com fim diverso ao contratado.
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Contudo, a penalização do contratante poderá ser bem maior. Além do

vencimento antecipado da dívida, prevista contratualmente, há a previsão legal da

possibilidade  de  ser  exigida  a  devolução  ao  erário  da  subvenção  concedida,  no

momento da contratação do financiamento, acrescido de juros e correção monetária,

nos  termos  do  previsto  nos  artigos  7º  (financiamento  habitacional  urbano)  e  14

(financiamento habitacional rural) da Lei 11.977/2009, senão vejamos:

Art.  7º.  Em casos  de utilização dos recursos  de que tratam os
incisos I, II e III do art. 2º em finalidade diversa da definida nesta
Lei, ou em desconformidade ao disposto nos arts. 6º, 6º-A e 6º-B,
será  exigida  a  devolução  ao  erário  do  valor  da  subvenção
concedida, acrescido de juros e atualização monetária, com base
na  remuneração  dos  recursos  que  serviram  de  lastro  à  sua
concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei.
Art. 14. Em casos de utilização dos recursos de que trata o art. 11
em  finalidade  diversa  da  definida  nesta  Lei,  ou  em
desconformidade ao disposto no art. 13, será exigida a devolução
ao erário do valor da subvenção concedida, acrescido de juros e
atualização  monetária,  com base  na  remuneração  dos  recursos
que  serviram  de  lastro  à  sua  concessão,  sem  prejuízo  das
penalidades previstas em lei.

Deste modo, incide grave punição aos contratantes que vierem a utilizar

o imóvel adquirido, por intermédio do programa “Minha Casa Minha Vida”, para fim

diverso do contratado ( desvio de finalidade).

Há de se ressaltar que inexiste a argumentação de aplicabilidade dos

princípios gerais dos contratos pelo possuidor do imóvel, visando fundamentar a sua

atitude  de  construir  os  denominados  “puxadinhos”,  oficinas,  ou  obras  não

residenciais, uma vez que há barreiras para a imposição de vontade em um contrato,

em especial quando incide infração à moral, à ordem pública e aos bons costumes.

Esse  caráter  público  do  PMCMV,  reforçado  por  seu  declarado

compromisso  com  a  redução  do  deficit  habitacional  e  a  promoção  da  dignidade

humana  das  pessoas  vulneráveis,  exige  que  os  mutuários  observem as  cláusulas

contratuais  e  respeitem  o  objetivo  do  programa,  não  promovendo  desvios  de
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finalidade,  desvirtuando  os  objetivos  desse  importante  programa social  de  cunho

federal.

In casu, ainda que inexista um código de obras do Município de Santo

Antônio, aplica-se, por analogia, as normas previstas no código de obras do Município

de Salvador, o qual prescreve (Lei n.º 3.903/88):

Art. 1º – Esta Lei norteará a execução de toda e qualquer obra no
Município  de  Salvador,  em  consonância  com  a  Legislação  de
Ordenamento  do  Uso  e  da  Ocupação  do  Solo  e  tem  como
princípios gerais:
I  –  privilegiar  o  indivíduo,  a  quem  se  destina  a  edificação,
assegurando  o  seu  uso  de  forma  condizente  com a  dignidade
humana;
II  –  observar  as  peculiaridades  do  sítio  urbano,  visando  a
preservação dos  aspectos ecológicos,  geotécnicos  e  de imagem
ambiental;
III – priorizar o interesse coletivo sobre o individual;
IV  –  compatibilizar  as  disposições  desta  Lei,  com a  Legislação
Federal  e  Estadual,  Normas  Técnicas  e  Especificações  das
concessionárias de serviços públicos;
V  –  assegurar  as  condições  de  higiene,  conforto  ambiental  e
segurança,  através  do  emprego  de  materiais  e  técnicas
adequados, e do correto dimensionamento dos espaços;
VI  –  incorporar  as  novas  conquistas  tecnológicas  e  avanços
sociais, visando a constante atualização da Lei.

[...]

Art. 16 – Toda e qualquer obra, particular ou pública, só poderá
ser  iniciada  após  licenciada  ou  autorizada  pela  Prefeitura,  que
expedirá o respectivo Alvará, observadas as prescrições desta Lei
e da Legislação de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo
do Município de Salvador

[...]

Art. 48 – A Prefeitura fiscalizará a execução das obras de qualquer
natureza, realizando as vistorias julgadas necessárias e aplicando
as  penalidades  cabíveis,  objetivando  o  cumprimento  das
exigências previstas nesta Lei e das normas regulamentares dela
decorrentes.
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[...]

Art. 59 – Toda obra iniciada sem a devida licença em áreas de
domínio  público,  ou  em  terrenos  do  domínio  da  União,  será
sumariamente  demolida,  imputando-se  ao  infrator  as  despesas
decorrentes,  sem  prejuízo  da  multa  referenciada  na  tabela
constante do Anexo II desta Lei.

Demais disso, o Poder Público (Município de Santo Antônio) e o ente

financiador  (CEF),  deverão  promover  a  fiscalização  do  exato  cumprimento  do

programa,  em seus  objetivos,  preservando  sua  natureza  e  o  direito  de  todos  os

contemplados em terem sua moradia digna, e plenamente social,  em consonância

com o direito social à moradia do art. 6º da Lei Maior.

5  – DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR EM TUTELA DE

URGÊNCIA

A Lei 7.347/1985 autoriza a concessão de medida liminar em sede de

ação civil pública, desde que presentes os requisitos necessários à sua concessão,

quais sejam, o fumus boni iuris e o  periculum in mora. O novo Código de Processo

Civil,  nessa  linha,  passou  a  tratar  da  questão  sob  a  terminologia  de  tutela  de

urgência,  pondo em segundo plano a dicotomia entre tutela antecipada e medida

cautelar.

O  fumus  boni  iuris está  plenamente  caracterizado  a  partir  da

argumentação  desenvolvida  acima,  na  qual  se  demonstrou  a  submissão  dos

demandados à Lei 11.977/2009, aos Decretos 7.499/2011 e 16.979/2016 e à Portaria

595/2013, e, consequentemente, a obrigatoriedade do Município de Santo Antônio de

Jesus e a Caixa Econômica Federal adequarem o procedimento com as medidas ora

pleiteadas, em consonância com toda a legislação tratada acima.
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Com efeito,  os  elementos que evidenciam a probabilidade do direito

afiguram-se  nítidos  a  partir  da  farta  comprovação  de  que  o  Município  de  Santo

Antônio de Jesus vem descumprindo frontalmente a necessidade de efetivar vistoria e

demolição das construções irregulares, juntamente com a Caixa Econômica Federal

(CEF).

O periculum in mora, por sua vez, reside no fato de que a realização de

construções  irregulares  pode  causar  grave  dano  à  coletividade  (vizinhos  dos

moradores que cumprem as normas do programa e estejam sofrendo os efeitos das

construções  irregulares),  e  ocasionar  prejuízos  incalculáveis  aos  cofres  federais,

prejudicando de maneira irreversível o sucesso do programa e dos serviços públicos a

serem realizados.

Por  fim,  é  importante  consignar  que  a  medida  requerida  não  trará

qualquer prejuízo às pessoas jurídicas demandadas, sendo perfeitamente reversível.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência

antecipada.

6 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Em face do exposto, requer o Ministério Público Federal:

a)  O  deferimento  da  tutela  de  urgência  antecipada

liminarmente (CPC,  art.  300,  §2º),  isto é,  sem manifestação

prévia  das  partes  demandadas,  para  que  se  imponha  ao

Município de Santo Antônio e à CEF, as obrigações de:

a.1)  efetivarem  vistoria  e  elaboração  de  projeto  que  vise

adequar as construções ao padrão previsto no contrato;
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a.2)  efetivarem  demolição  das  construções  irregulares,  que

estejam  em  desacordo  com  o  padrão  estético,  estrutural  e

previsto originariamente no contrato;

a.3) providenciarem a mais ampla publicidade aos mutuários, a

fim  de  que  estes  se  abstenham  de  construírem  obras,

puxadinhos, bem como não desvirtuem os objetivos originais

dos projetos habitacionais (fins residenciais e outros);

b)  a fixação de multa,  no valor  de R$ 100.000,00 (cem mil

reais), para cada ocorrência de descumprimento da tutela de

urgência eventualmente deferida;

c) a designação de audiência conciliação (CPC, arts. 303, §1º,

II,  e  334),  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  do

deferimento   da   liminar,   esclarecendo   desde   já   aos

demandados o interesse do Ministério Público Federal em firmar

acordo  judicial,  no  intuito  de  resolver  os  problemas  ora

narrados nesta inicial;

d) a citação do Município de Santo Antônio de Jesus/BA e da

Caixa Econômica Federal, para, querendo, oferecerem resposta;

e)  e,  a  título  de  provimento  final,  a  procedência  total  da

demanda,  com  a confirmação da tutela de urgência deferida,

condenado  os  demandados  a  promoverem,  em  caráter

definitivo, as condutas descritas no item “a”, acima;

13



f) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros

encargos, conforme o artigo 18 da Lei n. 7.347/1985; e

g)  a  condenação  dos  requeridos  ao  pagamento  das  custas,

eventuais honorários periciais e demais despesas processuais.

h) Requer a produção de todos os meios de prova em direito

admitidos,  especialmente  a  juntada  posterior  de  novos

documentos;

Dá-se à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Salvador, 09 de novembro de 2016.

Leandro Bastos Nunes
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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