
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ/BA

URGENTE

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

Nº________/2016/MPF/PRM/JQ/BA/GAB-FPCM
Referência: Inquérito Civil 1.14.008.000194/2016-06

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , pelo Procurador da República signatário, no
uso de suas atribuições institucionais, com fulcro nos arts. 129, inciso III, da Constituição da
República, 6º, inciso VII,  alínea “b”, da Lei complementar n. 75/93 e 5º, inciso I,  da Lei n.
7.347/1985, vem, à presença de Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido liminar de tutela de urgência

Em face de

1. MUNICÍPIO  DE  JEQUIÉ ,  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno,  que  pode  ser  citado  na  pessoa  da  Prefeita  Municipal,  TÂNIA  DINIZ
CORREIA  LEITE  DE  BRITTO ,  sediado  na  Praça  Joaquim  Correia,  nº.  55,
Jequiezinho, Jequié/BA,

2. BANCO DO BRASIL  S/A,  sociedade de economia mista federal,
inscrita  no CNPJ: 00.000.000/1756-68,  a ser  citado na pessoa de seu Superintendente
Estadual, o Sr. Carlos Alberto Ramos Silva, com endereço na Rua Direita da Piedade,
25, Bairro Mercês, Salvador/BA, CEP: 40.070-190, telefone  (71) 3320-7000;

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Rua Apolinário Peleteiro, nº 15, Centro, Jequié/BA - CEP: 45.203-580
Telefone: (73) 3528-7200 / Fax: (73) 3528-7209 - www.prba.mpf.mp.br
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1 – DO OBJETO DA DEMANDA

A presente ação civil pública destina-se a compelir os acionados a se absterem de
realizar  os  sorteios  de  beneficiários  do  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  (PMCMV),
Residencial Segredo, executado com recursos federais, pelo Município de Jequié em parceria
com o Banco do Brasil S/A, marcado para o dia 04.10.2016, às 8:00h, bem como sejam sanados
vícios constatados na publicização dos atos do programa, conforme se passa a explanar.

2 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Em 15 de setembro de 2016, a Procuradoria da República no Município de Jequié
recebeu convite do Departamento de Habitação do Município de Jequié, para comparecer em
20.09.2016 ao  sorteio  dos beneficiários do Residencial  Segredo,  que consiste num conjunto
habitacional  edificado no Bairro do Curral  Novo e executado pelo Município de Jequié em
parceria com o Banco do Brasil S/A, nos parâmetros do Programa Minha Casa, Minha Vida, do
Governo Federal, desta forma, subsidiado e financiado com recursos da União.

Entretanto, chamou a atenção do Ministério Público Federal o quanto dispõe o
Anexo da Portaria 595/2013 do Ministério das Cidades, acerca da publicidade do processo de
seleção:

2.4  O cadastro  de candidatos  a  beneficiários,  contendo a  identificação dos
inscritos,  deverá  estar  permanentemente  disponível  para  consulta pela
população, por meios físicos e eletrônicos.
2.4.1 A divulgação em forma não eletrônica deverá ser realizada por meio da
disponibilização dos dados em meio físico, afixado em local apropriado nas
sedes  dos  governos  do  Distrito  Federal,  estados,  municípios  e  entidades
organizadoras, bem como na Câmara de Vereadores do município e Câmara
Distrital do Distrito Federal.
2.4.1.1 Quando a quantidade de inscritos inviabilizar a afixação da relação em
meio físico,  poderá ser promovida forma alternativa de disponibilização do
cadastro, franqueada a consulta por qualquer interessado de forma permanente.
2.4.2 A divulgação em forma eletrônica deverá ser realizada nos respectivos
sítios  eletrônicos  dos  governos  do  Distrito  Federal,  estados,  municípios  e
entidades organizadoras, quando existentes.

Assim,  examinando  os  sites  do  município
http://www.io.org.br/ba/jequie/diarioOficial,  http://io.org.br/ba/jequie/transparencia e
http://io.org.br/ba/jequie/acessoainformacao, bem como os Diários Oficiais do Município neste
mês de setembro, não se identificou a divulgação em forma eletrônica da lista de selecionados
para o empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida que está em vias de ser entregue,
o que por si só viola o princípio constitucional da publicidade (Constituição Federal, art. 37,
caput  ), a Portaria 595/2013 do Ministério das Cidades e impossibilita o controle social e dos
órgãos de fiscalização.

Diante desse cenário, o Ministério Público Federal provocou algumas instituições
envolvidas a prestar informações.

No ofício encartado às fls. 18-18v, protocolado em 19.09.2016, o Banco do Brasil
informou que: a) o município de Jequié ainda não lhe enviou a documentação comprobatória da
divulgação do cadastro de candidatos a beneficiários, contendo a identificação dos inscritos e a
forma de publicidade; b) para atestar a conclusão da obra, o Banco aguarda a entrega do “Habite-
se” pela construtora das unidades habitacionais, motivo pelo qual não houve a vistoria final no
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Residencial Segredo; c) a empreiteira que executa a obra é a Nossa Casa Engenharia Ltda.

Sendo assim, denota-se das razões do Banco do Brasil,  por meio do OFÍCIO
GEREN -2016/151, “que ainda não houve a vistoria final do Programa Minha Casa, Minha
Vida – Residencial Segredo, o que somente ocorrerá após a apresentação do “habite-se”
regular pela empreiteira que construiu o conjunto.

Anexo ao ofício, o Banco do Brasil enviou relação de beneficiários aptos para o
sorteio, a qual foi atualizada até o dia 09.09.2016 e considera apenas o proponente principal (fls.
19-39).

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, respondeu (fl. 40) que “os sorteios que
antecederam a entrega dos imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa I, na
cidade de Jequié-Ba, no ano de 2013 até o presente momento se deram após a conclusão dos
imóveis residenciais” e que “na rotina normal, após o sorteio, em média de 15 a 30 dias,
segue-se a vistoria dos imóveis pelos beneficiários”.

A Secretaria de Infraestrutura de Jequié, através do acionado Ricardo Luis Dias
Chaves, informou em ofício protocolizado em 16.09.2016, e constante às fls. 41 dos autos, de
forma não muito clara, que naquela ocasião ainda não tinha concluído a relação de beneficiários
conforme os critérios e preferências previstos nacional e localmente, e informou ter remarcado
o sorteio para o dia 04.10.2016, às 8h, no Teatro Municipal de Jequié. Também disse que
cumpriria  a  Portaria  595/2013,  divulgando  a  relação de  beneficiários  no  Departamento  de
Habitação do município e no Diário Oficial do Município.

Ainda no que diz respeito à publicidade da relação de beneficiários, ao realizar
visita  in  loco  na  Prefeitura  de  Jequié,  no  Departamento  de  Habitação,  na  Secretaria  de
Infraestrutura, Câmara de Vereadores e no Banco do Brasil, servidor deste Ministério Público
Federal  constatou  que  a  relação  dos  candidatos  a  beneficiários  do  PMVMC –  Residencial
Segredo não fora afixada em nenhum lugar, conforme certidão datada de 16 de setembro de
2016.

A mesma certidão, constante às fls. 45 dos autos, dão conta de que o servidor do
MPF compareceu à Secretaria de Infraestrutura para verificar se lá estaria afixada e publicizada a
relação  de  candidatos  a  beneficiários  do  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,  Residencial
Segredo, momento em que foi informado de que a relação dos candidatos a beneficiários do
PMCMV – Residencial Segredo estaria afixada em mural do Departamento de Habitação, sendo
que,  ao  chegar  nesse  Departamento,  o  servidor  do  MPF  encontrou  os  mesmos  servidores
públicos do município que o haviam atendido com o ofício do MPF em mãos, levando a crer que
estavam prestes a providenciar a afixação da lista no local.

Ademais,  não  foi  localizado  no  site  do  município  de  Jequié  o  cadastro
habitacional  permanente  eventualmente  existente  no  município  (para  os  seus  diversos  fins,
inclusive  a  futura  habilitação  a  empreendimentos  do Programa Minha Casa  Minha Vida)  e
tampouco o cadastro habitacional formado especificamente para os fins do Projeto Residencial
Segredo.

Essas irregularidades são graves, e a falta de publicidade do procedimento dão
ensejo a fundadas dúvidas sobre a idoneidade de todo o procedimento, e despertam na população
o receio de preterição, tal como narrado no dia 21 de setembro de 2016, pela sra. Juliana Souza
Lima, que compareceu ao MPF e alegou ter sido preterida para uma das unidades habitacionais
do Residencial Segredo, na medida em que pessoas que teriam se cadastrado a menos tempo
teriam sido contempladas (fls. 50).
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Tratando  novamente  do  documento  de  fls.  41,  da  lavra  do  Secretáro  de
Infraestrutura também informa que “conforme inspeção “in loco”, informações que as obras
de construção das Unidades Habitacionais do Residencial Segredo encontram-se concluídas
e aptas  para  serem habitadas”,  servidor  do Ministério  Público Federal  se deslocou até  o
empreendimento  com  vistas  a  lavrar  relatório  circunstanciado  das  condições  porventura
presenciadas.

Na ocasião, o servidor deste MPF verificou que a maior parte da pavimentação
ainda não foi realizada, as áreas de lazer não foram concluídas, as instalações elétricas a cargo da
Coelba e as instalações hidráulicas a cargo da Embasa também não foram concluídas, havendo
previsão de que a obra seja efetivamente encerrada no final de outubro de 2016, conforme narra
certidão de fls. 47 e comprovam as imagens de fls. 66-69.

Com isso, a certidão anexa, subscrita por servidor desta PRM, dá conta de que
servidores da Prefeitura de Jequié tentaram enganar o Ministério Público Federal e dar a
aparência de que a divulgação em meio não eletrônico da relação de beneficiários do PMCMV
estava sendo atendida, bem como que as obras já estariam concluídas no que não lograram êxito.

A entrega de unidades inacabadas contraria a prática desenvolvida na entrega de
todos os outros residenciais do PMCMV. Tal informação, considerando que falta menos de três
meses para o término do mandato em curso, é de extrema gravidade.

Diante  de  todas  essas  irregularidades  apuradas  no  bojo  do  Procedimento
Preparatório nº 1.14.008.000194/2016-06, e  tendo em vista que cabe ao Ministério Público
incumbe a expedição de recomendações,  visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância  pública,  bem  como  à  defesa  da  ordem  jurídica  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis,
consoante  o  artigo  6º,  XX,  da  Lei  Complementar  75/1993,  foram  expedidas  a
Recomendação nº 145/2016 ao Município de Jequié, nas pessoas da atual prefeita, Tânia Diniz
Correia Leite de Britto e do Secretário de Infraestrutura, Ricardo Luiz Dias Chaves, bem como
ao Gerente-geral do Banco do Brasil em Jequié/BA, Ramon Nascimento Barbosa e ao Presidente
da Câmara Municipal de Jequié, Eliezer Pereira da Silva Filho.

Por ocasião, recomendou-se a adoção de providências, dentre as quais estaria a
suspensão  do  sorteio  dos  beneficiados  do  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,  Residencial
Segredo,  previsto  para  o  dia  04.10.2016,  às  8h  da  manhã,  até  que  as  irregularidades  que
mancham de nódoas o procedimento, fossem de fato corrigidas.

Contudo, vencido o prazo concedido no bojo da Recomendação nº 145/2016 sem
resposta, não restou alternativa ao Ministério Público Federal senão judicializar a questão.

3 – 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).

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
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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 habitabilidade.

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 portadoras de 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).

A sistemática  de  definição  de  beneficiários  desse  Programa  prevê  um rol  de
providências a cargo do ente responsável pela sua implementação, constituindo-se como ação
básica a inscrição dos candidatos a beneficiários no cadastro habitacional por ele mantido (item 2
da  Portaria  n.  595/2013  do  Ministério  das  Cidades), o  qual  deverá  trazer  um  conjunto  de
informações  que  permita  a  aplicação  dos  critérios  de  hierarquização,  priorização  e  seleção
estabelecidos na mesma Portaria (item 2.2).

O cadastro de candidatos a beneficiários, contendo a identificação dos inscritos,
deverá estar permanentemente disponível  para consulta pela população, por meios físicos e
eletrônicos (item 2.4 da mesma Portaria), como forma de controle social e de órgãos externos.

Nesse ínterim, a  divulgação em forma não eletrônica deverá ser realizada por
meio da disponibilização dos dados em meio físico, afixado em local apropriado nas sedes dos
governos  do  Distrito  Federal,  estados,  municípios  e entidades  organizadoras,  bem como na
Câmara de Vereadores do município e Câmara Distrital do Distrito Federal, podendo, quando a
quantidade de inscritos inviabilizar a afixação da relação em meio físico, ser promovida forma
alternativa de disponibilização do cadastro, franqueada a consulta por qualquer interessado de
forma permanente (item 2.4 e 2.4.1, idem).

Quanto a divulgação em forma eletrônica, deverá ser realizada nos respectivos
sítios  eletrônicos  dos  governos  do  Distrito  Federal,  estados,  municípios  e  entidades
organizadoras, quando existentes (item 2.4.2 da mesma Portaria).

Com base no disposto no art. 3º, §4º, da Lei 11.977/2009 e no art. 3º, §2º, do
Decreto 7.499/2011, os municípios poderão fixar até três critérios adicionais de priorização para
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seleção  de  beneficiários  do  Programa,  desde  que  previamente  aprovados  pelos  respectivos
conselhos  locais  de  habitação,  quando  existentes,  observando  as  respectivas  políticas
habitacionais  e  as  regras  estabelecidas  pelo  Ministério  das  Cidades,  podendo  contemplar
vínculos de territorialidade ou situação de vulnerabilidade social  (item 4 e 4.2.3 da Portaria
595/2013 do Ministério das Cidades).

O Decreto 16.979, de 29 de agosto de 2016, estabeleceu como critérios adicionais
municipais para a escolha dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida em Jequié: a)
residir há pelo menos 3 (três) anos no município; b) famílias com mulheres responsáveis pela
unidade familiar com 2 (duas) ou mais pessoas residindo na mesma casa (dentre filhos, netos,
idosos, deficientes etc.) e que paguem aluguel ou morem em regime de co-habitação, imóvel
cedido, com inscrição em programa social 60%; c) famílias com mãe solteira, mulher e viúva
com 2 (duas) ou mais pessoas residindo na mesma casa (filhos, netos, idosos, deficientes etc.) e
que pague aluguel ou more em regime de co-habitação (art. 3º do Decreto). 

A Portaria 595/2013 do Ministério das Cidades, ao dispor sobre os parâmetros de
priorização e o processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida –
PMCMV, estipula que a indicação dos candidatos se dará a partir  da aplicação dos critérios
nacionais e adicionais (municipais, estaduais e do Distrito Federal) de seleção (item 3.2).

A sistemática de seleção de candidatos para o Programa prevê a classificação dos
interessados em dois agrupamentos, conforme a quantidade de critérios por eles atendida: a)
Grupo I – representado pelos candidatos que preencham cinco a seis critérios entre os nacionais e
os adicionais; b) Grupo II – representado pelos candidatos que preencham até quatro critérios
entre os nacionais e os adicionais (item 5.5 da citada Portaria).

Assim,  os  candidatos  a  beneficiários  reunidos  dentro  de  cada  grupo  serão
selecionados e ordenados por meio de sorteio (item 5.6 da mesma Portaria), o qual deverá ser
dada publicidade, com divulgação no município em que será realizado o empreendimento, nos
meios citados nos subitens 2.4.1 e 2.4.2, da data e do local de realização do sorteio para seleção
dos candidatos (item 5.9 da citada Portaria).

Esse caráter público do PMCMV, reforçado por seu declarado compromisso com
a redução do déficit habitacional e a promoção da dignidade humana das pessoas vulneráveis,
exige que não só a listagem dos inscritos aptos a participar do sorteio das unidades habitacionais
do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, mas também os critérios para seleção dos candidatos e
a lista contendo a relação dos potenciais beneficiários sejam previamente divulgados pelo Poder
Público.

Essa  necessidade  de publicização  dos  autos  do  programa,  advém também do
primado  de  que  todos  têm  direto  a  receber  dos  órgãos  públicos  informações  de  interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado” (art.  5º,  XXXIII  da CF),  bem como do primado de que  a publicidade dos atos,
programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos  públicos  deverá  ter  caráter  educativo,
informativo ou de orientação social (art. 37, XXII, §1º, da CF).

4 – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA LEGITIMI DADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A competência  da  Justiça  Federal  é  patente,  seja  pela  natureza  dos  recursos
públicos envolvidos, seja pelo fato de o próprio Ministério Público figurar como autor da ação, o
que  por  si  só  atrai  a  competência  federal,  de  acordo  com  o  entendimento  consolidado  do
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Superior Tribunal de Justiça1.

Além disso, questões que envolvem patrimônio e interesses da UNIÃO  devem ser
conduzidas na Justiça Federal. Na espécie, incide, por analogia, a Súmula 208 do STJ2, segundo
a qual  “compete a Justiça Federal processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba
sujeita a prestação de contas perante órgão federal”.

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.”

5  –  DOS  REQUISITOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA  LIMINAR  EM  T UTELA  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 JEQUIÉ  e o BANCO DO BRASIL  adequarem o procedimento
com as medidas ora pleiteadas, em consonância com toda a legislação tratada acima.

Com efeito, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito afiguram-se
nítidos a partir da farta comprovação de que o Município de Jequié, submetido à competência da
Subseção Judiciária de Jequié, vêm descumprindo frontalmente a necessidade de publicização de
todo  e  qualquer  ato  atinente  à  execução  do  Programa Minha  Casa,  Minha  Vida,  conjunto
Segredo, bem como diante da inércia no atendimento à Recomendação do Ministério Público no
que diz respeito às medidas necessárias para o cumprimento da legislação de regência.

O periculum in mora reside no fato de que a realização do iminente sorteio das
unidades (marcado para 04.10.2016) a beneficiários que figuram em listagem sem publicização,
pode  causar  grave dano  à  coletividade  e  causar  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 instituições financeiras demandadas, sendo perfeitamente reversível.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

6 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

1 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.

2 A Súmula 208 foi editada pela 3ª Seção do STJ e teve como pano de fundo a competência criminal da Justiça
Federal, mas 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
08/10/2015.
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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 JEQUIÉ  e ao BANCO DO BRASIL a obrigação de;

a.2)   não  realizar o  sorteio  dos beneficiários  do  Programa “Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV), Residencial Segredo”, marcado para o dia   04.10.2016, às 8h, no
Teatro Municipal de Jequié, somente designando data após a conclusão dos trabalhos e efetiva
disponibilidade  para  entrega  das  unidades  habitacionais  do  Residencial  Segredo,  como  o
município  de  Jequié  –  inclusive  na  atual  gestão  –  sempre  fez,  bem  como  após  a  estrita
observância aos procedimentos seguintes;

a.3)  manterem disponíveis para ciência e consulta, em local próprio e de fácil
identificação no site gerido pelo Poder Executivo do município de Jequié, a listagem constitutiva
do cadastro habitacional permanente que exista no município ou, caso inexistente, a listagem
integral dos candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida produzida para
acesso  ao  Projeto  Residencial  Segredo,  com  o  nome,  em  ordem  alfabética,  de  todos  os
interessados que se inscreveram nesse cadastro;

a.4) manterem disponíveis para ciência e consulta,  em meio físico e de forma
permanente, afixada nas dependências da Prefeitura, a mesma listagem indicada no item “a”
supra, podendo ser promovida forma alternativa de sua disponibilização caso a quantidade de
inscritos inviabilize a afixação da relação em local específico, desde que franqueada a consulta a
qualquer interessado; 

a.5) manterem disponíveis, em local próprio e de fácil identificação no site gerido
pelo Poder Executivo do município de Jequié, a listagem integral dos beneficiados com unidades
habitacionais  no  Projeto  Residencial  Segredo, indicando  o  respectivo  grupo  (I  e  II)  de
enquadramento (itens 5.2, 5.3 e 5.5, “a” e “b” da Portaria n. 595/2013), bem como o ato que
estabeleceu  os  critérios  municipais  de  elegibilidade  e  seleção  de  famílias  para  os  fins  do
Programa Minha Casa Minha Vida (atualmente o Decreto 16.979, de 29 de agosto de 2016);

a.6) providenciarem a mais ampla publicidade dos meios de divulgação da relação
de potenciais beneficiários citados,  por  grupo,  valendo-se para tanto das rádios e dos blogs
locais;

a.7)  em relação aos futuros sorteios de candidatos a beneficiários do Programa
Minha Casa,  Minha Vida a que alude o item 5.9 da Portaria 595/2013 (situações dos itens
5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.6, 5.6.1 e 5.7 da Portaria), dar ampla e prévia publicidade a
esses atos, assegurando-a por meio de publicação em sítio eletrônico oficial, em meio físico e,
ainda, por dispersão de informe aos veículos de comunicação de maior alcance no município,
permitindo a presença do público a tais atos, deles lavrando ata onde se registrem as ocorrências
relevantes e os nomes dos potenciais beneficiários que tenham sido sorteados

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 nos mesmos
moldes em que firmado nos Autos 47876-21.2012.4.01.3700, em trâmite na Seção Judiciária do
Maranhão;

d) a citação do MUNICÍPIO  DE JEQUIÉ  e ao BANCO DO BRASIL  para, querendo,
oferecerem resposta;
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e)  a  título  de  provimento  final,  a  procedência  total  da  demanda, com  a
confirmação da tutela de urgência deferida, condenado o MUNICÍPIO  DE JEQUIÉ  e ao BANCO DO
BRASIL  a promoverem, em caráter definitivo, as condutas descritas no item “a”, acima;

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.

Protesta-se por 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), para efeitos meramente
fiscais.

Jequié/BA, 3 de outubro de 2016.

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS
PROCURADOR DA REPÚBLICA

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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