
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO

Exmo. Sr. DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR E DEMAIS MEMBROS DA
QUARTA  TURMA DO  TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

Processo nº : 0003557-48.2000.4.05.8300
Referência : Apelação Cível 
Apelantes : Caixa Econômica Federal

: Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor – ADECON
: Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART

Apelados : Os mesmos
Relator : Desembargador Federal Rubens Canuto – Quarta Turma

P A R E C E R   N.º   2787    / 2020

ADMINISTRATIVO. CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE  IMÓVEL  HABITACIONAL.  VÍCIOS  DE  CONSTRUÇÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO  DA  CEF  E  DA  PERPART.
EXECUTORAS  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  OPINATIVO  PELO  NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. 

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Associação de Defesa
da  Cidadania  e  do  Consumidor  –  ADECON,  em face  da  Caixa  Econômica  Federal,  da
Companhia  Habitacional  Popular  do  Estado  de  Pernambuco  –  COHAB  (sucedida  pela
Pernambuco  Participações  e  Investimentos  S/A  –  PERPART)  e  da  SOLIDUS
CONSTRUÇÕES  LTDA,  pleiteando,  em  sede  de  liminar,  a  condenação  das  Rés,
solidariamente, a providenciarem, às suas expensas, a mudança dos moradores dos blocos 5-
A e 7-A, do Conjunto Residencial Jardim Petrópolis III, Várzea, Recife/PE, uma vez que os
apartamentos  estariam sem condições  de  habitabilidade  e  sob risco  de  desabamento.  No
mérito, pleiteou a reexecução da obra de todo o Conjunto Residencial Jardim Petrópolis III,
eliminando os vícios de construção e defeitos e complementado a infraestrutura, observando-
se o que foi prometido no memorial descritivo. 

Os Autores relatam que: a) o memorial descritivo é clandestino, tendo
em vista  que não foi  devidamente  registrado em cartório;  b)  diversos  itens  indicados  no
referido memorial não foram respeitados, caracterizando uma alteração irregular do projeto;
c) a construção foi financiada pela CEF desde o início;  d) a inidoneidade da construtora
SOLIDUS era do conhecimento da CEF e da COHAB, e mesmo assim levaram adiante o
empreendimento;  e)  os  próprios  engenheiros  da CEF reconheceram os  vícios  reclamados
pelos moradores; f) são inúmeras as irregularidades da construção, tanto as de ordem legal
quando as que dizem respeito à segurança e solidez das unidades.
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Na Sentença,  o MM. Juízo  a quo julgou parcialmente  procedente a
pretensão veiculada na Exordial, condenando a CEF e a PERPART, solidariamente:

a)  à  reexecução  das  obras  necessárias  ao  saneamento  dos  vícios  de
construção dos blocos do Conjunto Residencial Jardim Petrópolis III, tudo no
prazo de seis meses;
b) à execução das partes inacabadas e constantes do memorial descritivo
(fls. 73/145), solucionando, principalmente, os problemas apontados às fls.
247/248, no mesmo prazo;
c)  ao pagamento,  durante a desocupação necessária  para execução das
obras, de valores a título de mudança e de aluguel, nos termos e valores da
tutela  provisória  concedia  às  fls.  1.014/1.026  (R$ 800,00  como ajuda  de
custo  para  a  mudança  e  R$  800,00  mensais  para  o  aluguel,  tudo  por
unidade),  bem  como  dos  custos  inerentes  ao  imóvel,  como  IPTU,
condomínio,  taxa  de  bombeiro,  energia  e  água,  além  de  assegurar  a
manutenção e guarda da unidade habitacional desocupada;
d) à regularização imobiliária do Conjunto Residencial Jardim Petrópolis III,
devendo promover o registro do Memorial de Incorporação, averbação de
construção  e  abertura  das  matrículas  das  unidades  autônomas,  arcando
com todos os emolumentos inerentes a tal procedimento;
e) ao pagamento de indenização por danos materiais a serem quantificados
na fase  de liquidação,  sendo-lhes  aplicados correção  monetária  desde  a
data do efetivo prejuízo e juros moratórios desde a citação, com as taxas
previstas no Manual de Cálculos da Justiça Federal;
f) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil  reais) por unidade habitacional,  ao mutuário ou cessionário, com
correção monetária e juros moratórios a serem aplicados desde a publicação
desta  sentença  e  na  forma  prevista  no  Manual  de  Cálculos  da  Justiça
Federal;

A  PERPART  apresentou  Recurso  de  Apelação,  aduzindo,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois a COHAB teria figurado somente como
intermediária do BNH, inexistindo responsabilidade de fiscalização da obra por sua parte. No
mérito,  alega  a  responsabilidade  exclusiva  do  FCVS  e  da  CEF,  e  afirma  que  a
responsabilização  deve  ser  mitigada  pela  interferência  dos  moradores  na  estrutura  dos
prédios. Por fim, visa ao afastamento da condenação de danos morais. 

A CEF interpôs Apelação,  argumentando a inexistência  de direitos
difusos ou coletivos no caso presente, pugnando pelo reconhecimento da inadequação da via
eleita e pela ilegitimidade ativa da ADECON. Alega sua ilegitimidade passiva, argumentando
ser meramente o agente financeiro. Pugna pela anulação da Sentença por julgamento  ultra
petita. Afirma que não possui responsabilidade perante os danos físicos do imóvel, que não
possuía dever de fiscalização, e que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos
contratos de mútuo da CEF. Busca afastar a condenação de danos morais,  materiais e do
pagamento da mudança dos moradores atingidos. 

É o relatório. 

Vindo os autos a esta Procuradoria Regional da República, passo a
opinar.
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II – PRELIMINARMENTE

1. Da ilegitimidade passiva da PERPART e da CEF;

Da análise do contrato destinado a financiar a construção do Conjunto
Habitacional Jardim Petrópolis III, verifica-se, na cláusula vigésima nona, que a construtora
reconhece  ter  contratado  a  COHAB para  a  prestação  dos  serviços  de  assessoria  técnica
relativos a planejamento, produção, fiscalização e comercialização do empreendimento (fls.
285-289). Ademais, a própria COHAB possui documentos acostados nos autos afirmando
que  teria  fiscalizado  as  obras  do  Conjunto  Habitacional  Jardim  Petrópolis  III,  tendo
declarado-as concluídas ao final (fls. 171-174).

Há de se reconhecer, assim, a legitimidade passiva da PERPART/PE,
sucessora  da  COHAB,  uma  vez  que,  na  condição  e  intermediária  do  negócio  jurídico
realizado se responsabilizou pela estabilidade da obra e a devida execução dos serviços de
construção (TRF-5, AC nº 430.204/PE, Relator:  Desembargador Federal Francisco Barros
Dias, Segunda Turma, Data de Julgamento: 20/04/2010). 

Quanto  à  legitimidade  passiva  da  Caixa  Econômica  Federal,  a
jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que na cobertura por vícios de construção de
imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro da Habitação, o agente financeiro somente terá
legitimidade passiva  ad causam quando tenha também atuado na elaboração do projeto, na
execução  ou  na  fiscalização  das  obras  do  empreendimento  (STJ,  AgInt  no  REsp  nº
1.587.794/PR,  Relatora:  Min.  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  Data  de  Julgamento:
06/04/2017). 

   A Caixa, no caso concreto funciona não como mera financiadora do
empreendimento, mas como meio de concretização de políticas públicas, sendo estimulada
pelo próprio Estado. Como protagonista do Sistema Financeiro de Habitação, a Caixa não só
financiou o empreendimento, viabilizando-o, como fiscalizou a obra (possui corpo técnico
competente para tanto) e autorizou as vendas. Nesta perspectiva:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
FAZER  CUMULADA  COM  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  VÍCIOS  DE
CONSTRUÇÃO  DE  IMÓVEL.  MORADIA  POPULAR.  PROGRAMA  MINHA
CASA, MINHA VIDA. AGENTE DE POLÍTICA FEDERAL DE PROMOÇÃO À
MORADIA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  AGRAVANTE.  PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. "A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro,
em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender
do  tipo  de  financiamento  e  das  obrigações  a  seu  cargo,  podendo  ser
distinguidos,  a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em
mútuos  concedidos  fora  do  SFH (1)  meramente  como agente  financeiro  em
sentido  estrito,  assim  como  as  demais  instituições  financeiras  públicas  e
privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de
moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda" (REsp 1.163.228/AM, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012). 
2. No caso, deve ser rejeitada a defendida ilegitimidade passiva, na medida
em que o eg. Tribunal a quo expressamente assentou que a ora agravante
atuou como "(...) integrante de políticas federais voltadas à promoção de
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moradia  para  pessoas  de  baixa  renda,  eis  que,  nesse  caso,  atua  não
apenas  como  mero  agente  financeiro,  mas  como  executor/gestor  de
programas governamentais". 
3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1536218/AL, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
Data de Julgamento: 24/09/2019). (destaques acrescidos)

Logo, no presente caso, mostra-se inequívoca a legitimidade passiva
da  CEF,  e,  por  conseguinte,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  a
presente demanda, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 

2. Da inadequação da via eleita;

Alega a CEF que a pretensão ora debatida não pode ser veiculada pela
via da Ação Civil Pública, pois não se trata de interesses coletivos ou difusos. Não assiste
razão à Apelante. O Estado, na execução de política pública destinada a conceder moradia às
classes  menos  favorecidas,  viabilizou  a  construção  de  imóveis  que  vieram a  se  mostrar
totalmente  inadequados,  com  sérios  vícios  de  construção  e  sem  qualquer  condição  de
habitabilidade,  conforme  devidamente  comprovado  pelos  laudos  periciais  acostados  nos
autos. 

Daí  reforça-se a  responsabilidade  do  Poder  Público  para  reparar  os
danos causados pela má execução da política pública, visto que se omitiu nos cuidados que
lhe competia  para fiscalizar  a segurança e solidez da habitação e a correta aplicação das
verbas públicas destinadas à sua edificação. 

Ressalte-se que o direito à moradia é direito social constitucionalmente
reconhecido, e sua violação ante a má execução de política pública, resultando em vícios de
construção, constitui inequívoco direito individual homogêneo, nos termos do art. 81, inciso
III, do Código de Defesa do Consumidor, visto que seu objeto é divisível e possui origem
comum de fato e de direito, consubstanciada em relações jurídicas da mesma natureza, uma
vez que os mutuários firmaram contrato com a CEF, no âmbito do SFH, visando adquirir
unidades  residenciais  do  Conjunto  Jardim  Petrópolis  III,  de  modo  que  os  titulares  são
individualmente determinados. 

Ademais,  tais  relações  jurídicas  são  de  consumo,  uma  vez  que  há
fornecedores em um dos polos e consumidores noutro, tendo como objeto a aquisição de bens
imóveis, notadamente para fins residenciais. Destarte, não há que se falar em inadequação da
via eleita, uma vez que a Ação Civil Pública é um dos instrumentos de defesa de interesses
metaindividuais dos consumidores, sendo meio hábil para pleitear a indenização por danos
morais ou patrimoniais ao consumidor, conforme art. 1º, inciso II, da Lei nº 7.347/85.

III – DO MÉRITO

O Conjunto  Habitacional  Jardim Petrópolis  III  é  composto  por  dez
blocos  do tipo “prédio-caixão”,  sendo cada  bloco distribuído em pavimento  térreo  e três
pavimentos  elevados,  com  oito  apartamentos  por  pavimento,  totalizando  trinta  e  dois
apartamentos por bloco, ou seja, trezentas e vinte duas unidades habitacionais. 
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A perícia técnica realizada no curso da instrução processual concluiu
pela presença de sérios vícios estruturais, alegando ser necessário um reestudo da obra de
reforço da infraestrutura das edificações, a fim de garantir a segurança de seus ocupantes.
Concluiu pela necessidade da desocupação dos blocos do conjunto residencial, que podem
levar as edificações a um colapso fulminante. Ademais, o perito foi incisivo em afirmar que
as patologias encontradas nos blocos residenciais são provenientes de vícios construtivos. 

Do  laudo,  observa-se  que,  apesar  de  já  ter  havido  um  reforço
estrutural,  consistente  na  construção  de  um  cinturão  de  concreto  que  envolveu  o
embasamento original - de alvenaria, fora das especificações devidas -, o que se constatou foi
a insuficiência do referido reforço. Relatado que o recalque da estrutura tem se agravado,
concluiu-se ser o mais indicado o reestudo do reforço e a desocupação, o mais breve possível,
das unidades habitacionais, eis que presente o risco de colapso.

Nos contratos regidos pelo SFH, existe uma participação incentivada
pelo Poder Público, responsável pelo funcionamento dos programas de habitação popular. No
caso concreto, a CEF celebrou contrato com a CONSTRUTORA SOLIDIUS para a execução
do empreendimento do Conjunto Habitacional Jardim Petrópolis III, com a interveniência da
COHAB. Como protagonista do Sistema Financeiro de Habitação, a CEF esteve fortemente
envolvida no empreendimento desde o início, viabilizando a construção edilícia, emprestando
dinheiro e atentando para a execução da obra. 

A  cláusula  sétima  do  contrato  de  financiamento  pactuado  com  a
Construtora  dispunha  que  o  levantamento  das  parcelas  do  empréstimo  se  subordinará  à
apresentação  do  laudo  liberatório  fornecido  pelo  órgão  de  engenharia  e  consequente
deferimento  da  gerência  da  CEF.  A  comercialização  das  unidades  também  dependia  de
expressa e específica autorização da CEF. 

Assim, percebe-se que a atuação da Caixa no empreendimento Jardim
Petrópolis III não foi apenas como agente financeira, mas sim como executora do Sistema
Financeiro de Habitação, financiando a própria construção do empreendimento,  utilizando
dinheiro  na  construção  do  Conjunto  Habitacional,  para,  em  seguida,  firmar  contratos
individuais com cada mutuário interessado, configurando como executora de política pública,
mormente perante a existência de dois contratos entrelaçados (um para a construção da obra e
outro para o posterior financiamento para aquisição das unidades habitacionais construídas
por seu intermédio). 

Configura-se  a  responsabilidade  da  CEF  quando  é  a  verdadeira
promotora de políticas públicas voltadas à construção de moradias voltadas à população de
baixa  renda,  não  somente  concedendo  o  financiamento  necessário  para  a  aquisição  dos
imóveis, mas também gerenciando e coordenado a construção e os prazos de entrega. Tendo
atuado  na  elaboração  do  projeto,  na  fiscalização  de  obras  e  na  estipulação  de  prazos  e
condições para a realização do empreendimento – como ocorreu no caso em tela -, é legítima
parte  para  figurar  no  polo  passivo  da  presente  Ação  (TRF-3,  AC  nº  5001466-
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65.2018.4.03.6119,  Relator:  Desembargador  Federal  Helio  Egydio  de  Matos  Nogueira,
Primeira Turma, Data de Julgamento: 14/10/2020). 

No  mesmo  sentido,  a  responsabilidade  da  PERPART,  em  que  foi
prevista contratualmente a sua obrigação de fiscalizar a execução da obra, e só liberar os
valores  do  financiamento  se  atendidas  todas  as  especificações  técnicas,  além  daquelas
previstas  no  projeto.  Ou  seja,  a  PERPART  tinha  o  dever  contratual  de  fiscalizar  a
regularidade das ações praticadas pela construtora e, consequentemente, garantir que as casas
fossem entregues nos moldes acordados, o que não foi cumprido. 

Insta pontuar, ainda, que as Normas Gerais para Execução de Obras
Contratadas  com  a  COHAB/PE  estabelecem  a  sua  responsabilidade  quanto  ao  controle
tecnológico e quanto à fiscalização da obra. Deste modo, não há dúvida que a COHAB, ao se
omitir na fiscalização da obra, permitiu a ocorrência do dano comprovado nos autos, o que
deve ser reparado por sua sucessora, a PERPART.

Complementa-se que no presente caso, a responsabilidade pelo fato do
produto  exsurge  da  existência  de  defeito  de  concepção,  que  envolve  vícios  de  projeto
agravados por defeitos de produção, bem como por falta de informações sobre seus riscos e
usos.  A engenharia  de fundação e a utilização de paredes autoportantes,  construídas com
tijolos de vedação, sem amparo em norma técnica específica e seguramente testada, agravada
pela  baixa  qualidade  dos  materiais  (padrão  do  estilo  de  construção  dos  prédios-caixão)
indicam  que  os  vícios  construtivos  são  originários  do  próprio  planejamento  do
empreendimento. 

IV – CONCLUSÃO

Diante  de  todo  o  exposto,  opina  este  representante  do  Ministério
Público  Federal  pelo  CONHECIMENTO das  Apelações,  e,  no  mérito,  pelo  NÃO
PROVIMENTO dos Recursos interpostos, mantendo-se a Decisão vergastada.

É o Parecer.

Recife,  05 de fevereiro de 2021. 

JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Procurador Regional da República

JJBD/ICMG
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