
COLENDA 3ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL

50418163520184047100

RELATOR: DES. FEDERAL ROGÉRIO FAVRETO

APELANTES: UNIÃO – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PARECER

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE REMANESCENTE
DE QUILOMBO DOS ALPES DONA EDWIRGES, SITUADA
NO  MORRO  CASCATA,  NO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
ALEGRE/RS.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL QUE CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE
50  MORADIAS.  PROJETO  HABILITADO  PELO
MINISTÉRIO  DAS  CIDADES  (UNIÃO)  COM  RECURSOS
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FDS, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” .
DESABILITAÇÃO  POSTERIOR  PELO  MINISTÉRIO  DAS
CIDADES  POR  EXIGÊNCIA  DE  CLÁUSULA
DISCRIMINATÓRIA E INCOMPATÍVEL COM O ARTIGO 68
DO  ADTC  E  COM  O  ARTIGO  6º  DA CONSTITUIÇÃO.
GARANTIA REAL INCOMPATÍVEL COM  A NATUREZA
DO  EMPREENDIMENTO.  SUBSTITUIÇÃO  POR
GARANTIA  FIDEJUSSÓRIA  NA  MODALIDADE
“GARANTIA  SOLIDÁRIA”.  OBRA  INICIADA  E  EM
ANDAMENTO A  PARTIR  DA  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  ASSINATURA  DO  CONTRATO  PELA
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UNIÃO/CEF  E  O  REPASSE  DAS  PARCELAS  PELA CEF.
PLANEJAMENTO,  PROJETOS  E  CONSTRUÇÃO
EFETIVADA  PELOS  PRÓPRIOS  INTEGRANTES  DA
COMUNIDADE  SOB  SUPORTE  DO  NÚCLEO  DE
ESTUDOS  GEOGRAFIA  E  AMBIENTE  (NEGA)  DO
DEPARTAMENTO  DE  GEOGRAFIA  DA  UFRGS,  BEM
COMO DO COLETIVO OBRA (GRUPO DE ARQUITETOS).
RELATÓRIO  FOTOGRÁFICO  DE  ACOMPANHAMENTO
DO  PROJETO  HABITACIONAL DE 21/11/2019  (ANEXO).
INJUSTIFICÁVEIS  ATRASOS  NA  LIBERAÇÃO  DAS
PARCELAS A OCASIONAR PREJUÍZOS FINANCEIROS AO
EMPREENDIMENTO  E  RISCOS  À  SEGURANÇA  DA
COMUNIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  PARA
ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA OBRA JÁ INICIADA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO E PARCIAL
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA CEF, PARA O ÚNICO
FIM  DE,  SEM  PREJUÍZO  DA  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DAS  RÉS,  CLARIFICAR/AGREGAR  AO
COMANDO  DA  SENTENÇA  A  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA UNIÃO NA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS
CONTRATUAIS.

1. HISTÓRICO

Cuidam os autos de origem de ação civil pública ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO e da CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL –  CEF,  com  pedido  de  tutela  de  urgência,  objetivando:  a)  assegurar  à

Comunidade Remanescente de Quilombo dos Alpes Dona Edwirges, situada no Morro

Cascata  em  Município  de  Porto  Alegre/RS,  a  contratação  do  empreendimento

habitacional  cujo  projeto  foi  habilitado  pelo  Ministério  das  Cidades,  conforme

veiculado na Portaria nº 162, de 27 de fevereiro de 2018, com recursos do Fundo de

Desenvolvimento Social – FDS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida –
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Entidades; b) obter a declaração da nulidade do ato administrativo de desabilitação do

referido projeto, além de provimento judicial de conteúdo mandamental que imponha

aos requeridos a conduta de aceitar garantia para o contrato de subsídio/financiamento

compatível com o caráter inalienável e impenhorável das terras quilombolas; e c) obter,

incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência do

item 5.6 do Anexo da Resolução nº 214/2016 do FDS no caso concreto.

Em  sede  de  agravo  de  instrumento  (n°  5030352-

71.2018.4.04.0000),  foi  deferida  a  liminar  pleiteada  pelo  MPF,  com a  consequente

assinatura do contrato.

Após o regular processamento do feito, o Juízo Federal da 24ª

Vara  Federal  de  Porto  Alegre/RS:  a) afastou  as  preliminares  aventadas  pelas

demandadas;  b) declarou,  incidenter tantum,  a ilegalidade do item 5.6 do Anexo da

Resolução nº 214/2016 no que diz respeito às pretensões envolvendo a contratação do

empreendimento  habitacional  da  Comunidade  Quilombola  dos  Alpes;  e c)  julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do

mérito (487, I,  CPC),  para o fim de  declarar a nulidade da desabilitação do projeto

habitacional da Associação Quilombola dos Alpes D. Edwirges, cuja habilitação fora

veiculada pela Portaria nº 162, de 27 de fevereiro de 2018 e condenar a União e a Caixa

Econômica Federal a dispensar a exigência de oferecimento de garantia real, prevista no

item 5.6 do Anexo da Resolução n.º 214/2016 do FDS, para a celebração do contrato do

empreendimento habitacional da Comunidade Quilombola dos Alpes, reconhecendo-se

o direito desta à assinatura da avença, apenas com a exigência de garantia fidejussória

na modalidade “garantia solidária”. Considerando que já houve a assinatura do contrato

entre as partes, o magistrado de origem determinou, ainda,  “que a Caixa Econômica

Federal  dê início à construção do empreendimento no prazo de 90 (noventa) dias,
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independentemente da problemática que envolve a liberação dos recursos necessários,

nos termos da fundamentação” (evento 50 dos autos de origem).

Opostos  embargos  de  declaração pela  CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL – CEF (evento 58 dos autos de origem), foram estes acolhidos em parte para

sanar contradição (evento 69 dos autos de origem), passando a sentença a contar com o

seguinte  trecho  da  parte  dispositiva:  “considerando  que  já  houve  a  assinatura  do

contrato  entre  as  partes  e  a  liberação  da  primeira  parcela  do  financiamento,

determino, ainda, que a Caixa Econômica Federal  dê continuidade ao repasse dos

valores necessários para viabilizar a construção do empreendimento, cumprindo com

as obrigações fixadas no contrato firmado (evento 58, CONTR2) independentemente

da problemática que envolve a prévia liberação dos recursos necessários por parte da

União, nos termos da fundamentação”.

Irresignada  com  a  sentença  monocrática,  a  UNIÃO  recorre

(evento 78 dos autos originários)  alegando  preliminarmente sua ilegitimidade passiva

pelo  fato  do  Ministério  das  Cidades,  hoje  absorvido  pelo  Ministério  do

Desenvolvimento  Regional,  não  participar  da  operacionalização  da  aplicação  dos

recursos  do  Fundo  de  Desenvolvimento  Social  –  FDS  e  tampouco  executar  ou

acompanhar a implantação dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida,

funções que competem à Caixa Econômica Federal. No mérito, sustenta que a sentença

recorrida  viola  o  princípio  da  igualdade  e  substitui  os  critérios  objetivos  do

administrador ao afastar as exigências legais e contratuais para a aprovação do projeto

habitacional  da  Comunidade  Quilombola  dos  Alpes  Dona  Edwirges;  afronta  os

princípios da isonomia e da publicidade; e não observa o princípio da separação dos

poderes  da  república,  pois  substitui  os  critérios  empregados  pelo  administrador  na

prática de um ato administrativo vinculado pelos seus próprios critérios.
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Por sua vez, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF recorre

(evento 76 dos autos de origem) arguindo a nulidade da sentença, por ter lhe condenado

a dar continuidade no repasse dos valores necessários à construção do empreendimento

habitacional,  cumprindo  com  as  obrigações  previstas  no  contrato  firmado  com  a

Comunidade  Quilombola  dos  Alpes  Dona  Edwirges, independentemente  da

problemática  que  envolve  a  liberação  dos  recursos  necessários  por  parte  da  União,

aduzindo ser a sentença extra petita nesse ponto.

Com  contrarrazões  da  CEF  e  do  MPF  (eventos  83  e  87,

respectivamente), foram os autos encaminhados a esse egrégio TRF da 4ª Região, vindo

com vista a esta Procuradoria Regional da República para parecer.

2. PRELIMINARMENTE

A UNIÃO  alega  preliminarmente  a  sua  ilegitimidade  passiva

para figurar no polo passivo da demanda pelo fato de o Ministério das Cidades, hoje

absorvido  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Regional,  não  participar  da

operacionalização da aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Social –

FDS  e  tampouco  executar  ou  acompanhar  a  implantação  dos  empreendimentos  do

Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  funções  que,  segundo  ela,  competem  à  Caixa

Econômica Federal.

Tal argumento não merece prosperar.

O  Ministério  das  Cidades,  hoje  Secretaria  Nacional  de

Habitação, é o órgão gestor do PMCMV, inclusive no subprograma Entidades, com a

“atribuição  de  definir  as  diretrizes,  prioridades,  sanções,  critérios,  procedimentos  e
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parâmetros básicos para análise,  hierarquização, seleção e contratação das propostas,

bem  como  acompanhar  e  avaliar  as  ações  desenvolvidas  para  implementação  do

Programa  e  repasse  de  recurso  do  Orçamento  Geral  da  União  –  OGU  ao  FDS”

(Instrução Normativa n.º 14, de 22 de março de 2017, Anexo I, item 1.1.a).

Desse  modo,  tal  como referido  nas  contrarrazões  ministeriais

(evento 87), o Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, órgão colegiado

vinculado à Secretaria Nacional de Habitação, editou o item 5.6 do Anexo da Resolução

n.º 214, de 15 de dezembro de 2016, que exige garantia na modalidade de alienação

fiduciária ou hipoteca para contratação dos projetos habilitados ao PMCMV-Entidades,

tendo sido o então Ministério das Cidades o órgão responsável pela desabilitação do

projeto  habitacional  da  Associação  do  Quilombo  dos  Alpes  Dona  Edwirges,  não

podendo tal decisão, como defende a apelante, ser equiparada  mera formalidade.

Desse  modo,  deve  ser  afastada  a  preliminar  de  ilegitimidade

passiva da União.

3. CONTEXTO FÁTICO

O caso  dos  autos  diz  respeito  à  comunidade  quilombola  dos

Alpes  Dona Edwirges, que está localizada no alto do Morro Cascata, entre os bairros

Glória, Cascata e Teresópolis, no Município de Porto Alegre/RS. São aproximadamente

120 famílias, que descendem, em sua maioria, de Edwirges Francisca Garcia da Silva,

nascida entre os anos de 1890-1895, e primeira moradora do alto do morro Cascata, na

primeira década do século XX (evento 1, OUT1).

Em  janeiro  de  2005,  a  comunidade  quilombola  dos  Alpes

recebeu da Fundação Cultural Palmares (FCP) a Certidão de Autoidentificação como
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remanescente de quilombo, no bojo do processo administrativo n° 01420.001383/2004-

97. O ato foi veiculado pela Portaria n° 26, de 6 de junho de 2005, publicada no Diário

Oficial da União.

Não  obstante,  a  comunidade  não  passou  incólume  a  este

primeiro  ato  de  reconhecimento  pelo  Estado  brasileiro.  Ainda  no  começo  de  2005,

recrudesceu à pressão de grileiros sobre o território quilombola, ensejando a intervenção

do  Ministério  Público  Federal  e  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma

Agrária – INCRA, que instaurou o processo administrativo nº 54220.000183/2005-11,

tendo  por  escopo  a  identificação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação,

desintrusão, titulação e registro do território (evento 1, OUT2)1.

Após anos de tensões, finalmente, em 19 de abril de 2016, foi

publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 173 do INCRA, de reconhecimento

da área de 58,2834 ha (cinquenta e oito hectares,  vinte e oito ares e trinta e quatro

centiares) como o território quilombola pertencente à Comunidade dos Alpes. Em 01 de

agosto de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto de Desapropriação

por Interesse Social dos imóveis com títulos válidos ou posse de boa-fé situados dentro

do território demarcado (evento 1, OUT3, pg. 10-12).

A situação precária das moradias da Comunidade dos Alpes, a

maioria  exposta  a  deslizamentos  de terras,  alagamentos,  queimadas  ou  acidentes  de

trânsito,  motivou  o  enfrentamento  prioritário  do  problema  habitacional (evento  1,

OUT6, dos autos originários – Diagnóstico Territorializar).

Em razão disso, a comunidade quilombola recebeu a prestimosa

colaboração e apoio técnico da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul –

1Os excertos seguintes foram extraídos da inicial veiculada no evento 1.
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através do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente (NEGA), vinculado ao Instituto

de  Geociências/Departamento  de  Geografia,  bem  como  do  grupo  de  arquitetos

independentes do Coletivo Obra,  a  fim de apresentar ao Ministério  das Cidades um

projeto de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais na área demarcada pelo

INCRA (evento 1, OUT5, Ficha Resumo de Empreendimento).

Como passo inicial, a Associação do Quilombo dos Alpes Dona

Edwirges foi habilitada pelo Ministério das Cidades como entidade Classe A, podendo

receber  até  100 (cem) unidades  habitacionais,  no âmbito do Programa Minha Casa,

Minha Vida – Entidades.

Seguindo  o  rito  da  Instrução  Normativa  nº  14  de  2017  do

Ministério  das  Cidades,  a  Associação  do  Quilombo  dos  Alpes  Dona  Edwirges

apresentou à Caixa Econômica Federal a proposta de empreendimento, a fim de que

fosse verificado o atendimento aos objetivos e diretrizes do programa. 

A Caixa  Econômica  Federal,  agente  operador  do  PMCMV-

Entidades,  recebeu  da  associação  quilombola  a  documentação  registral  do  imóvel

demarcado,  o  levantamento  planialtimétrico  do  terreno,  estudo  de  massas/planta  de

estudo  preliminar,  declarações  de  viabilidade  de  atendimento  emitidas  pelas

concessionárias  de  energia  e  de  saneamento,  listagem  de  beneficiários,  ata  da

assembleia que aprovou os critérios de seleção, entre outros documentos obtidos com

muito esforço pelos quilombolas e seus parceiros (exigidos no item 3 do Anexo III da

Instrução Normativa nº 14/2017).

Após constatar que a proposta se enquadrava para seleção no

PMCMV-Entidades, a CEF encaminhou-a ao Ministério das Cidades, que, por sua vez,

verificou que o projeto habitacional cumpria os requisitos adicionais previstos no item
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6.1 do Anexo III da Instrução Normativa n.º 14/2017. 

Na sequência, por meio da Portaria nº 162, de 27 de fevereiro de

2018, o Ministério  das Cidades divulgou a habilitação da proposta apresentada pela

Associação do Quilombo dos Alpes Dona Edwirges para a contratação da construção de

50 unidades habitacionais com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDC,

no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – Entidades (evento 1,

OUT6).

Posteriormente  à  divulgação  da  habilitação  da  proposta,

entretanto, novo esforço desmedido foi exigido da Comunidade dos Alpes e de seus

parceiros do NEGA-UFRGS e do Coletivo Obra, pois a contratação do empreendimento

dependia da entrega em até 60 (sessenta) dias da publicação da Portaria nº 162/2018 de

vasta documentação complementar à Caixa Econômica Federal, instituição financeira

encarregada de formalizar a operação de financiamento (artigo 1º, §1º, da Portaria nº

162/2018, modificado pela Portaria nº 232/2018).

Encaminhou-se, dessa vez,  à Caixa Econômica Federal dossiê

dos beneficiários, com atualização do CADúnico, declaração de viabilidade operacional

para a iluminação do empreendimento emitido pela Companhia Estadual de Energia

Elétrica (CEEE), Parecer n.º 10/2018 da Comissão Técnica de Análise de Regularização

Fundiária  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Declaração  de

Isenção de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da

Sustentabilidade, Projeto de Implantação aprovado pela Prefeitura Municipal, croqui de

localização  do  empreendimento,  Lay-out  das  unidades  padrão  e  adaptada  à

acessibilidade universal, RRT dos Responsáveis Técnicos, Certidão do INCRA sobre a

posse  coletiva  do  imóvel,  Projeto  Arquitetônico  aprovado,  Projeto  Elétrico  da  UH,

Projeto Hidrossanitário da UH, Projeto de Infraestrutura – Hidrossanitário e de Estudo
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Preliminar de Distribuição da Rede Elétrica, Memorial Descritivo das Especificações

Técnicas, Termo de Referência do Sistema de Aquecimento Solar, Código de Práticas na

Obra,  Ficha  Resumo  de  Empreendimento  revisada,  Quadro  de  Composição  do

Investimento  revisado,  Cronograma  Físico-Financeiro  revisado,  Orçamento

Discriminativo  revisado  (UHs,  equipamentos  e  infraestrutura),  comprovação  de

experiência  em  gestão  de  obras  e  projetos  semelhantes,  Memorial  Descritivo  das

Especificações  de  Habitação  conforme  modelo  CEF,  Memorial  Descritivo  das

Especificações  de  Infraestrutura  conforme  modelo  CEF  e  Memorial  Descritivo

Declaração de Desempenho conforme modelo CEF (Evento 1,OUT4 e OUT8, dos autos

originários).

Enfim,  a  Associação do Quilombo dos Alpes  Dona Edwirges

suplantou  num período  inferior  a  sessenta  dias  uma  imensa  barreira  de  exigências

burocráticas  e  obteve  as  licenças,  declarações,  memoriais,  autorizações  etc.,  para  a

contratação de seu projeto habitacional.

No entanto, surpreendentemente,  técnicos da Superintendência

de Negócios de Habitação de Porto Alegre da Caixa Econômica Federal informaram aos

representantes da Comunidade Quilombola, em reunião ocorrida no dia 17 de abril de

2018, que a contratação do projeto habitacional seria inviável, em razão da incidência

do disposto no item 5.6 do Anexo da Resolução nº 214, de 15 de dezembro de 2016, do

Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social (alterado pela Resolução n.º

217, de 1º de novembro de 2017), in verbis: 

“Garantia

Os contratos de financiamento deverão prever como garantia, em favor do
FDS, a critério do Agente Operador:

a) alienação fiduciária dos imóveis; ou

b)  hipoteca,  somente  nos  casos  em  que  as  entidades  organizadoras
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atuaram  como  tomadoras  dos  financiamentos,  devendo  ser  substituída  por
alienação fiduciária quando da transferência do financiamento às pessoas físicas
integrantes do grupo associativo.”

Em mensagem eletrônica  encaminhada  à  Secretaria  do  Meio

Ambiente  do  Município  de  Porto  Alegre,  em  09  de  maio  de  2018,  a  Gerente  de

Negócios de Habitação e a Superintendente Executiva de Negócios de Habitação Porto

Alegre da CEF justificaram a exclusão do projeto dos quilombolas (evento 1, OUT9,

dos autos originários), com base na seguinte justificativa:

1. Informamos que o empreendimento HABITACIONAL QUILOMBO
DOS ALPES – JV teve sua proposta desenquadrada, uma vez que se trata de
proposta  de  comunidade  quilombola,  considerando  que a  regra  atual  não
contempla a proposta destinada a esse grupo, visto haver a necessidade de
cláusula  de  inalienabilidade  da  terra  demarcada  e  destinada  a  essa
comunidade (grifou-se)

A partir disso, o primeiro obstáculo erigido pelas demandadas à

contratação  do  projeto  habitacional  da  Comunidade  Quilombola  dos  Alpes  foi  o

disposto no item 5.6 do Anexo da Resolução nº  214/2016 do Conselho Curador do

Fundo  de  Desenvolvimento  Social,  ente  vinculado  ao  Ministério  das  Cidades,  que

exigia dos beneficiários dos financiamentos do PMCMV-Entidades garantia na forma de

alienação fiduciária ou hipoteca do imóvel que receberá a unidade habitacional cuja

construção será subsidiada.

O obstáculo definitivo à contratação do projeto habitacional da

Comunidade Quilombola dos Alpes foi a anulação da habilitação pelo Ministério das

Cidades, sob a alegação de equívoco na informação de que o imóvel que receberia as

moradias era “próprio”.
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4.  SITUAÇÃO  ATUAL  DA  OBRA  COM  RELATÓRIO

FOTOGRÁFICO.  CONSTRUÇÃO  DAS  CASAS  INICIADA  A  PARTIR  DA

SENTENÇA E  EM  ANDAMENTO  REGULAR,  COM  MÃO  DE  OBRA DA

PRÓPRIA  COMUNIDADE  E  APOIO  E  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA

(ARQUITETURA,  ENGENHARIA  E  ADMINISTRAÇÃO)  DA  UFRGS

ATRAVÉS  DO  NÚCLEO  DE  ESTUDOS  DE  GEOGRAFIA  E  AMBIENTE

(NEGA-UFRGS) E DO GRUPO DE ARQUITETOS “COLETIVO OBRA”, QUE

ESTÁ  ENFRENTANDO  ALGUMAS  DIFICULDADES  EM  VIRTUDE  DA

DEMORA DA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO SOCIAL.

A obra teve início a partir da prolação da sentença e consequente

liberação das primeiras parcelas do financiamento social por parte da União/CEF, com

mão de  obra especializada da  própria  comunidade e  do indispensável  apoio técnico

(arquitetura, engenharia, e administração) da UFRGS (Núcleo de Estudos de Geografia

e Ambiente – Instituto de Geociências – Departamento de Geografia) e do Coletivo

Obra  (arquitetos  independentes),  tanto  na  elaboração  da  documentação,  estudos  e

levantamentos necessários para a contratação da obra como na sua própria execução.

Registre-se que cada parcela  tem sido liberada à comunidade

após  a  devida  comprovação  perante  a  CEF/UNIÃO  do  cumprimento  das  etapas

construtivas  assinaladas  em  contrato,  como  sói  acontecer  com  os  financiamentos

imobiliários.

Junta-se em anexo, datado de 21 de novembro de 2019, o último

RELATÓRIO  FOTOGRÁFICO  DE  ACOMPANHAMENTO  DO  PROJETO

HABITACIONAL QUILOMBO DOS ALPES,  elaborado pelo já referido Núcleo de

Estudos de Geografia e Ambiente (NEGA) da UFGRS, assinados por Lara Machado

Bitencourt  (Técnica  Social  e  Geógrafa  –  CREA/RS  2215009721)  e  pela  Doutora
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Cláudia Luísa Zeferino Pires (Professora e Coordenadora do NEGA/UFRGS), onde é

relatado e apresentado o levantamento fotográfico da evolução construtiva do projeto

habitacional em andamento na Comunidade Quilombo dos Alpes, situada na Estrada

dos Alpes, 1300, bairro Cascata, em Porto Alegre, RS, financiada pelo FDS – Fundo de

Desenvolvimento Social do programa “Minha Casa, Minha Vida – Entidades”.

O referido Relatório Fotográfico destaca que:

– o empreendimento se destina à construção de 50 unidades habitacionais, destinadas

a 50 das 120 famílias quilombolas residentes na comunidade;

– além  de  proporcionar  moradia  digna,  o  empreendimento  tem  por  objetivo

salvaguardar  as  famílias  que  hoje  vivem em áreas  de  risco  de  deslizamento  de

encosta e soterramento;

– o contrato foi assinado em 23/11/18, tendo uma lacuna de mais de 90 dias até a

liberação em 28/02/19 da primeira parcela do financiamento;

– entre os meses de março e abril de 2019 aconteceram reuniões de organização e

capacitação da entidade organizadora do projeto (AQADE – Associação Quilombola

dos Alpes Dona Edwirges), contratação dos primeiros funcionários e definição do

calendário de obras;

– a construção iniciou em maio/junho de 2019 (medição, terraplanagem e fundações); 

– o empreendimento tem gerado trabalho e renda à comunidade a partir da contratação

de mão de obra quilombola nas funções de construção civil, técnico administrativo e

cozinha,  de  modo  a  gerenciar  a  obra  a  partir  das  especialidades  dos  próprios

moradores;

– o atraso em 20/08/19 na liberação das parcelas ocasionou a paralisação forçada da

obra, a demissão de todos trabalhadores e dívidas para a comunidade;
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– durante o período de paralisação das obras (20/08 a  18/10/19)  tiveram início as

Oficinas de Alfabetização e Letramento de Adultos, seguida por reforço escolar aos

jovens e crianças das famílias beneficiárias;

– o atraso na liberação das verbas tem acarretado atrasos na evolução da obra, sendo

que a paralisação repentina nas obras tem gerado instabilidade geostática no terreno,

expondo  as  famílias  assentadas  ao  redor  a  riscos  de  movimentos  de  massas  e

soterramento;

– após a liberação da 4ª parcela em 18/10/19 (uma das duas parcelas em atraso) está

sendo dado andamento à obra através de mutirões semanais “não renumerados” dos

beneficiários, haja vista que essa parcela teve que ser utilizada para a quitação de

dívidas em aberto, o pagamento das rescisões contratuais e a compra de materiais

para o seguimento da obra, sendo que o empreendimento está sendo administrado

pela  entidade  responsável  (AQADE  –  Associação  Quilombola  dos  Alpes  Dona

Edwirges)  com  rigorosa  responsabilidade  apesar  dos  sucessivos  obstáculos

financeiros.

O Relatório  traz  o  registro  fotográfico  realizado ao longo de

2019 narrando o desenvolvimento do projeto em seus aspectos construtivos e sociais,

etapas  de  organização  comunitária,  geração  de  trabalho  e  renda,  bem  como

administração do empreendimento. As fotografias são de autoria do Núcleo de Estudos

Geografia e Ambiente (NEGA-UFRGS), do Coletivo Obra (arquitetos independentes),

responsáveis pelo projeto arquitetônico, e da (AQADE – Associação Quilombola dos

Alpes Dona Edwirges), que responde como entidade organizadora do projeto.
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FOTOS  EXTRAÍDAS  DO  RELATÓRIO  FOTOGRÁFICO  EM  ANEXO

ELABORADO PELA UFRGS:

Exemplo de moradia atual dos beneficiários do empreendimento

Censo de beneficiários em 30/07/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)

Reunião com a contadora Juliana Machado, MARÇO/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)
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Primeira Assembleia de Beneficiários em 23/03/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)

Treinamento em segurança do trabalho em altura em 24/04/19 (Fonte: AQADE)

Assinatura das carteiras de trabalho em 1°/05/2019 (Fonte: AQADE)
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Registro de paralisação das obras em 21/08/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)

Oficina de organização financeira para os beneficiários ministrado pela professora

Cláudia Campos em 21/08/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)

Assembleia de beneficiários em 25/08/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)
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Imagem de satélite da obra capturada em 12/09/2019 (Fonte: Google Earth)

Registro do canteiro de obra paralisado em 28/09/2019 (Fonte: NEGA, 2019).
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Início da oficina de alfabetização de adultos em 03/10/2019 (Fonte: NEGA/UFRGS)

Mutirão de retomada das obras em 12 de novembro de 2019 (Fonte: NEGA).

Documento  eletrônico  assinado  digitalmente  por  Vitor  Hugo  Gomes  da
Cunha Procurador Regional da República - Processo: 50418163520184047100
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.mp.br
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 – CEP 90010-395 - Porto Alegre -
RS 19

http://www.prr4.mpf.gov.br/


5. MÉRITO

Não merece provimento o apelo das demandadas.

De maneira equivocada, a UNIÃO sustenta que a sentença viola

o princípio da igualdade e substitui os critérios objetivos do administrador ao afastar as

exigências legais e contratuais para a aprovação do projeto habitacional da Comunidade

Quilombola dos Alpes Dona Edwirges.

Na  verdade,  violação  ao  princípio  da  igualdade  material

produziu a  União,  ao  vedar  o acesso de  uma comunidade quilombola  ao PMCMV-

Entidades pelo simples fato de as terras pertencentes a uma comunidade quilombola

serem inalienáveis  e  impenhoráveis  (art.  17  do  Decreto  nº  4.887/2003)  e,  portanto,

incompatíveis  com as  modalidades  de  garantias  previstas  no  item  5.6 do Anexo da

Resolução n.º 214/2016 do Conselho Curador do  Fundo de Desenvolvimento Social,

cuja ilegalidade foi acertadamente declarada na sentença.

Aparentemente,  a  norma  trata  as  pessoas  de  forma  igual,

porquanto é direcionada à generalidade dos candidatos a mutuários. Tampouco há no

dispositivo a presença clara de um discrímen que configure um motivo vedado pela

ordem jurídica. Em outras palavras, não há a intenção explícita de discriminar. De todo

e  qualquer  modo,  a  consequência  da  incidência  da  norma  acaba  sendo,  por  vias

transversas,  a  exclusão  de qualquer  comunidade quilombola  ou indígena da política

pública  consubstanciada  no  PMCMV  –  Entidades,  justamente  populações  que

normalmente são extremamente carentes e que necessitam de tais programas sociais de

habitação social, como podemos ver pelas condições de moradia registradas nas fotos

acima (primeira fotografia).
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Conquanto o item 5.6 do Anexo da Resolução nº 214/2016 não

tenha mencionado diretamente uma característica de classe social, de raça ou específica

aos quilombolas, ele pressupõe – sempre de maneira oculta –, um elemento associado

aos  quilombolas  e  aos  socialmente  marginalizados  justamente  pela  sua  ausência:  a

propriedade, ausente de ônus, do imóvel onde se erguerão as moradias subsidiadas e/ou

financiadas.

Para  se  obter  o  subsídio  e/ou  financiamento,  deve-se  dar  o

imóvel  em  hipoteca  ou  alienação  fiduciária  ao  Fundo  de  Desenvolvimento  Social.

Excluída  essa  possibilidade  aos  quilombolas,  em  virtude  da  inalienabilidade  e

impenhorabilidade de seus territórios, a sua característica distintiva como “comunidade

tradicional” torna-se obstáculo à redução de sua vulnerabilidade socioeconômica. Ou

seja,  o programa social  acaba por  excluir  justamente as comunidades  especialmente

protegidas pela ordem constitucional (índios e quilombolas), pelos simples fato da terra

onde habitam ser de posse coletiva ou de propriedade da própria União.

A partir  disso,  aquilo  que  deveria  ser  critério  para  acesso  a

políticas afirmativas, acabou indevidamente se metamorfoseando em impedimento para

a obtenção de um financiamento/subsídio franqueado, a princípio, a qualquer família

com renda bruta mensal até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) organizada em

entidade associativa.

Volta-se  a  repetir  que  o  autoaplicável  artigo  68  do  Ato  das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  declarou  o  direito  das  comunidades

quilombolas  ao  espaço  territorial  necessário  à  preservação  de  sua  cultura  e  do  seu

modus vivendi.
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Por isso, essa norma de direito fundamental não cria uma nova

situação jurídica, ela apenas declara a certeza jurídica de uma propriedade que remonta

à primeira ocupação pelos quilombolas.

O imóvel pode até estar registrado em nome de particular, mas

trata-se apenas de uma propriedade aparente, suplantada pela propriedade quilombola

originária.

Assim,  apenas  pode  atribuir-se  a  terceiros  o  domínio  desse

território, como fez o então Ministério das Cidades, caso se despreze o  conteúdo do

artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Nessa  direção,  a  posse  da  comunidade,  mesmo  antes  de

concluída a regularização, é de boa-fé e com base em justo título, fundada no direito de

propriedade, o que a protege tanto de demandas possessórias quanto reivindicatórias.

O reconhecimento da propriedade da comunidade, traço peculiar

desse direito, equivale da mesma forma a uma aquisição originária para todos os efeitos

civis, suplantando quaisquer direitos anteriormente adquiridos pelos remanescentes com

base nos mesmos fundamentos.

Todavia, o direito dos remanescentes de quilombos sobre suas

terras não se identifica com os institutos tradicionais civilistas, não se aplicando a ele a

disciplina comum dos Direitos Reais do Código Civil  e  da proteção possessória  do

Código de Processo Civil, e sim o art. 68 do ADCT.

O  Decreto  n°  4.887/2003,  por  sua  vez,  ao  imprimir  as

características  de  inalienabilidade,  impenhorabilidade  e  imprescritibilidade  da
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propriedade  quilombola,  teve  por  objetivo  conferir  uma  proteção  adicional  a  esse

espaço.

O  reconhecimento  na  Carta  Magna  dessa  propriedade,  que

apenas pode ser exercida de modo comunitário,  tem estreita relação com a inclusão

desses grupos nas políticas públicas de saúde, educação, incentivo à produção agrícola e

moradia. Jamais a natureza da propriedade quilombola deveria atrair a exclusão, como

ocorreu pela incidência do item 5.6 do Anexo da Resolução n° 214/2016. 

Por  isso,  além  de  ser  desrespeitado  o  artigo  68  do  ADCT,

desconsiderou-se que a habilitação do projeto habitacional da Associação Quilombola

dos Alpes trata-se de um meio de garantir o direito à moradia (art. 6º, CF) de pessoas

carentes, que, na sua absoluta maioria, se desalojadas das terras que ocupam, não teriam

onde morar.

E no caso dos autos, não se trata apenas do direito à moradia,

que pode ser trocada pelo indivíduo sem maiores traumas, mas sim do elo que mantém a

união  do  grupo,  e  que  permite  a  sua  continuidade  no  tempo  através  de  sucessivas

gerações, possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do modo peculiar de

vida da comunidade étnica.

Desse  modo,  uma  norma  que  selecione,  ainda  que  de  forma

indireta,  as  características  da  propriedade  quilombola  como  critério  para  impedir

quilombolas urbanos de aceder ao PMCMV – Entidades, para além de flagrantemente

irrazoável,  é discriminatória e, portanto,  inconstitucional,  devendo ter sua incidência

afastada no caso, como acertadamente o foi na sentença.

Nada  obstante  a  seleção  dos  projetos  pelo  Ministério  das
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Cidades e pela CEF seja uma atividade discricionária do gestor público, certo é que, no

caso em apreço, essa apreciação pelo administrador destoou das normas constitucionais

suprarreferidas, sem ter se pautado, ademais, pelo postulado da razoabilidade.

Não  poderia  o  Poder  Judiciário  restar  inerte  diante  dessa

violação aos  princípios  da  igualdade  e  da  razoabilidade,  bem como não poderia  se

omitir diante da conduta arbitrária da administração de desconsiderar o sentido do artigo

68 do ADCT.

Plenamente devido, portanto, o controle jurisdicional desses atos

administrativos,  que  debordaram  dos  limites  impostos  pela  Constituição  Federal,

utilizando  o  arcabouço  jurídico  criado  para  proteção  das  comunidades  quilombolas

como meio indireto de prejudicá-las.

6. APELAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Pelo

provimento parcial para o único fim de, sem prejuízo da responsabilidade solidária

das rés, clarificar/agregar ao comando da sentença a responsabilidade solidária da

União na liberação das parcelas contratuais.

 A Caixa Econômica Federal, por sua vez, sustenta a nulidade da

sentença por considerá-la  extra petita, na medida em que determinou à apelante  “que

dê continuidade ao repasse dos valores necessários à  construção do empreendimento

habitacional”, ao passo que o “Parquet nunca postulou a condenação da Caixa a arcar

com o montante necessário para a construção das moradias”.

Sem razão a apelante, pelo menos no seu pedido principal.

É sabido que a CEF não é a fonte original dos recursos a serem
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utilizados na obra, pois se o fosse não teria sido necessário arrolar a União no polo

passivo e – aí então – o MPF até poderia ter postulado a  condenação da instituição

financeira a utilizar recursos próprios para custear a obra, o que já se diga de antemão,

não foi a determinação contida na sentença.

Veja-se que, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida –

Entidades, compete à CEF dentre outras atribuições previstas na Instrução Normativa nº

14/2017, efetuar o repasse dos valores para a Entidade Organizadora (no caso, a própria

Associação do Quilombo dos alpes Dona Edwirges), que fica responsável pela execução

e integridade do empreendimento.

Em outras palavras: o agente operador do PMCMV-Entidades é

a CEF, a qual é “responsável pela alocação do orçamento aos Agentes Financeiros de

acordo com a distribuição orçamentária por Região, definição e orientação acerca dos

procedimentos  operacionais  a  serem  observados  pelos  Agentes  Financeiros  na

execução do Programa e por acompanhar e monitorar as operações contratadas pelos

Agentes Financeiros” (Instrução Normativa n.º 14, de 22 de março de 2017, Anexo I,

item 1.1.b).

Em linhas gerais, a CEF também figura como agente financeiro

do programa, responsável por “analisar a proposta de intervenção habitacional sob os

aspectos jurídico/cadastral, de engenharia e trabalho social, encaminhar a proposta para

seleção e formalizar as operações de financiamento com os beneficiários ou Entidade

Organizadora – EO,  acompanhar as obras e as liberações de recursos,  efetuar a

cobrança das prestações  junto aos beneficiários,  repassar ao FDS as prestações

pagas pelos beneficiários e prestar informações solicitadas pelo Agente Operador”

(Instrução Normativa n.º 14, de 22 de março de 2017, Anexo I, item 1.1.c).
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O  Ministério  das  Cidades,  por  sua  vez,  hoje  absorvido  pelo

Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a  “atribuição de definir as diretrizes,

prioridades,  sanções,  critérios,  procedimentos  e  parâmetros  básicos  para  análise,

hierarquização, seleção e contratação das propostas, bem como acompanhar e avaliar

as  ações  desenvolvidas  para  implementação do Programa e  repasse  de recurso do

Orçamento Geral da União – OGU ao FDS” (Instrução Normativa n.º 14, de 22 de

março de 2017, Anexo I, item 1.1.a).

Desse modo, o Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, fonte

dos  recursos  aplicados  no  PMCMV-Entidades,  é  alimentado  principalmente  pelo

orçamento repassado pela União, mas é a Caixa, como agente operador, que aloca os

recursos  do  FDS  aos  agentes  financeiros  responsáveis  pelo  repasse  às  entidades

organizadoras.

No  caso  dos  autos,  a  CEF  figura  igualmente  como  agente

financeira do contrato, mas suas funções ultrapassam a mera execução do Programa,

porquanto  também  figura  como  agente  operador,  responsável  pela  gestão  do  FDS

(Decreto n° 103/91, artigo 1º).

Por  isso,  diferentemente  do  que  alega  a  apelante  (CEF),  a

sentença  não  determina  que  a  CEF  “arque  com  os  valores  necessários  para

viabilizar a conclusão da obra”, senão que mantenha o repasse dos recursos do FDS

que  lhe  incumbe  administrar  (Decreto  103/91,  artigo  1º),  recursos,  aliás,  também

compostos por títulos públicos emitidos pela própria empresa pública federal.

Daí por que se afirmar que em momento algum “o magistrado

concedeu  algo  absolutamente  diverso  do  postulado pelo  autor  da  ação”,  conforme

refere a apelante, seja porque não a condenou além daquilo que o legislador determina
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ser de sua atribuição no âmbito do PMCMV (repassar  os  recursos  do FDS que lhe

incumbe administrar), seja porque o pleito ministerial não foi (e nem poderia ser, como

já esclarecido) aquém ou diverso do que lhe fora determinado na sentença.

Por isso, sem desbordar dos limites do pedido ministerial e das

atribuições  que  à  CEF lhe  são  dadas  cumprir,  o  magistrado  nada  mais  fez  do  que

promover  o  princípio  da  boa-fé  na  contratação  do  empreendimento  habitacional  da

Comunidade Quilombola dos Alpes,  garantindo a efetividade da sentença prolatada e,

assim, permitindo o início da construção, independentemente de todos os empecilhos

administrativos internos que pudesse alegar o agente operador e financeiro, no caso, a

Caixa Econômica Federal.

Entretanto, pode se clarificar/agregar à sentença, dando-se nesse

aspecto parcial provimento à apelação da CEF, sem excluir a sua obrigação solidária

com a União determinada na sentença relativamente à disponibilização à comunidade

das  parcelas  contratadas,  que  seja  agregado  ao  dispositivo  da  sentença,  ao  lado  da

condenação da CEF, a condenação da União para que “dê continuidade ao repasse dos

valores necessários para viabilizar a construção do empreendimento, cumprindo com as

obrigações fixadas no contrato firmado, nos termos da fundamentação”'.

Destaque-se que conforme a cláusula 8.2.2 do contrato juntado

no Evento 58, o valor total do financiamento do conjunto habitacional importa em R$

4.400.000,00 (quatro milhões,  quatrocentos e  quatro mil  e quatrocentos  reais),  valor

modesto para esse porte de empreendimento, que será liberado gradualmente pela União

e CEF aos beneficiários quilombolas contratantes através de parcelas na medida em que

a obra avançar e nos termos contratuais.
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É  importante  que  se  clarifique  no  dispositivo  sentencial  a

responsabilidade da União na liberação das parcelas contratadas, de modo a evitar os

atrasos  até  então  verificados  e  que  estão  causando  sérios  prejuízos  financeiros  ao

empreendimento  e  graves  riscos  à  segurança  e  integridade  das  atuais  moradias  dos

beneficiários lindeiras ao canteiro de obras, conforme referido no relatório em anexo.

Como acima já visto,  os atrasos contumazes  na liberação das

parcelas pelas rés União/CEF, em que pese o cumprimento pela beneficiária contratante

de todas suas obrigações nos prazos estipulados, está causando prejuízos injustificáveis

ao empreendimento e à comunidade quilombola, que acaba por ter que desmobilizar

seus esforços coletivos e dispensar os contratados a cada atraso, para depois, quando

normalizado os repasses, ter que reiniciar os esforços, quadro que por si só justifica que

se agregue/clarifique  ao comando sentencial,  em parcial  provimento  da apelação da

CEF, mas sem prejuízo da condenação que lhe foi imposta, que junto à empresa pública

conste a União como responsável solidária pelo repasse das parcelas contratadas.

6. CONCLUSÃO

Por  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

manifesta-se  pelo  desproviment  o    do  apelo  interposto     pela    UNIÃO e  pelo  parcial

provimento  do  apelo  da  CEF  para  o  único  fim,  sem  prejuízo  da  responsabilidade

solidária das rés, de se  clarificar/agregar no comando da sentença a responsabilidade

solidária da União na liberação das parcelas contratuais.

Porto Alegre, 27 de novembro de 2019.

Vitor Hugo Gomes da Cunha

 Procurador Regional da República
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