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DECISÃO (LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DA TUTELA) 

Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público Federal postula 
antecipação de tutela para o fim de interditar de imediato o prédio nº 11.209 do campus 
centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, situado na Rua Sarmento Leite nº 
425, fundos, quarteirão I, nesta Capital.

Disse que o referido prédio foi construído pela empresa MTK Construção 
Civil Ltda. com recursos federais do REUNI no valor total de R$5.992.428,46 e tem 
capacidade para um mil e duzentos alunos. Alegou que, conforme foi apurado em 
inquérito civil por laudos técnicos, tal prédio apresenta graves problemas de construção 
que inviabilizam o seu uso por alunos e servidores da Universidade, tendo havido 
inclusive a interdição da escada central. Argumentou que a obra foi entregue pela 
construtora com muitas irregularidades. Além disso, não possuiria alvará de prevenção 
contra incêndio tampouco carta de 'habite-se'. Sustentou que estão sendo colocadas em 
risco a vida e a integridade física das pessoas que frequentam o prédio. Defendeu a 
responsabilização da empresa construtora, da UFRGS e da União, esta de forma 
subsidiária, por eventuais danos causados a terceiros. Postulou a decretação de 
indisponibilidade dos bens da empresa e de seu sócio-administrador. Requereu seja 
determinada aos réus a adoção de medidas emergenciais para recuperação e regularização 
do prédio nº 11209, com imposição de multa para o caso de descumprimento, bem como a 
realocação de alunos e servidores e suspensão de qualquer pagamento pendente de 
realização em favor da empresa MTK.

Intimados, os réus UFRGS e União apresentaram manifestação acerca do 
pedido antecipatório (eventos 8 e 9).

Vieram os autos conclusos.

Para o acolhimento do pedido de tutela antecipada, é necessária a presença 
dos requisitos da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação, nos termos do art. 273 do CPC.

Entendo que estão presentes os referidos requisitos para o acolhimento 
parcial dos pedidos antecipatórios deduzidos pelo MPF na petição inicial.

Com efeito, as falhas de construção do prédio nº 11209, de natureza grave, 
estão suficientemente demonstradas pelo laudo técnico elaborado pela Superintendência 
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de Infraestrutura da própria UFRGS (evento 1 - lau6, lau14, lau15), sendo algumas delas: 

fissuras, trincas e rachaduras em paredes e tetos, desplacamento de revestimento externo e 

problemas estruturais na escadaria central (já interditada) e na escada protegida de 

incêndio.

Destaco as conclusões do extenso laudo de avaliação realizado pelos 

Engenheiros Civis Giselle Reis Antunes, Magda da Silveira Elkfury e Sérgio Martins 

Strieder, que descreveu o histórico da construção, as fundações, os lençóis freáticos 

existentes no local, as falhas de construção e os graves vícios encontrados na avaliação. O 

laudo traz fotos da construção e do prédio concluído.

Durante o processo de avaliação, inclusive foi determinado o escoramento e 

a interdição da escada central e a colocação de 'testemunhos' de gesso para avaliar a 

evolução da situação.

Em relação aos aspectos estruturais relevantes, o item 1.1. do laudo (pp. 6 e 

7) aponta as falhas verificadas no local, entre as quais destaco: falta de esquadro da obra; 

'desaprumo e desalinhamento nas prumadas dos pilares, tendo sido necessária a execução 

do encamisamento dos lances de pilares para ser mantida a linearidade'; alteração de 

geometria de alguns elementos estruturais, como lajes, vigas e pilares, não seguindo as 

prescrições e apresentando discordância entre os projetos e os elementos construídos.

O item 4. do laudo, a partir da p. 11, analisa as manifestações patológicas 

encontradas, sempre amparando a descrição técnica à demonstração visual através de fotos 

do local.

O caso 01 (pp. 12/13) é dedicado às paredes dos corredores, onde foram 

encontradas trinas de movimentação diferencial entre as paredes internas e os diferentes 

elementos estruturais sobre os quais foram construídas, não tendo sido prevista e/ou 

executada junta de dilatação, contrariando norma técnica.

O caso 02 (pp. 13/15) é dedicado à análise da fachada nordeste, que 

apresenta fissuração e destacamento de placas de concreto na borda da falsa mísula e da 

parede de alvenaria na interface com elementos de estrutura de concreto (vigas e pilares). 

A deformação ocasiona sobrecarga sobre parede e viga do pavimento inferior, 

ocasionando a abertura de fissuras na alvenaria ao acompanhar o deslocamento de viga. E 

essa sobrecarga somada à deformação apresenta proporção em escala sequencial e 

cumulativa sobre as estruturas inferiores. O laudo aponta que a construção das paredes de 

alvenaria ocorreu do segundo pavimento para os superiores, quando o correto seria iniciar 

a construção das paredes dos pavimentos superiores em direção aos inferiores.

O caso 03 (pp. 15/19) dedica-se à escada central, ora escorada e interditada, 

que apresenta fissuras e trincas próximas e ao longo do ponto de engastamento da laje do 

patamar com a laje dos degraus, fissura vertical na lateral da laje na região intermediária 

do maior vão e flechas nas extremidades livres das lajes dos patamares em balanço. As 

dimensões do projeto estrutural não foram observadas na execução da escada, inclusive 

com desalinhamento entre os patamares e sub-dimensionamento e instalação em posição 

errada da armadura de elemento estrutural, ainda tendo sido apontadas diversas outras 

falhas na execução que geraram uma deficiência estrutural. Os vícios são tamanhos que 

justificaram a interdição desde logo da escada.
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O caso 04 (pp. 19/21) dedica-se à análise da torre da escada enclausurada 

anexa, com a função de escada de incêndio, tendo sido constatado o deslocamento global 

da torre. A torre está inclinada em função do recalque diferencial causado pela falta de 

suporte de carga das fundações. A junta de dilatação entre os prédios da torre anexa e das 

salas de aula alargou-se além do normal, intensificada com fissuração de origem 

estrutural. O laudo aponta que 'o deslocamento ocorrido foi bidirecional, voltado para o 

poço dos elevadores do Prédio Sala de Aulas e para a antiga escola Parobé, compondo um 

movimento rotacional', ainda destacando o curto período desde a conclusão da obra e que 

não há evidências que esse movimento tenha cessado. Por fim, é ressaltado que, sendo 

decorrentes de recalques na fundação, as movimentações podem colocar em risco a 

estabilidade dos pilares. Foram apontadas falhas no projeto estrutural e em sua execução.

O caso 05 (pp. 21/23) diz respeito à parede de divisa entre o sanitário 

masculino e a sala 33, onde constatadas fissuras a 45 graus, as quais são decorrentes de 

movimentação diferenciada do prédio em função de recalque de fundação. O laudo aponta 

a probabilidade de que a presença do lençol freático no local e a possibilidade de que as 

estacas de fundação não tenham atingido a profundidade necessária para garantir a 

estabilidade estrutural.

A avaliação ainda aponta a existência de umidade em praticamente todos os 

andares, o que se agrava pelas fissuras existentes.

Registre-se que a responsabilidade legal para realizar os reparos necessários 

à recuperação do prédio é de quem executou a obra, no caso, a construtora MTK, 

consoante o disposto nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93.

A UFRGS em sua manifestação (evento 9) confirma a alegação do MPF de 

que o prédio nº 11209 não possui alvará do Corpo de Bombeiros, tampouco Carta de 

Habitação, o que reforça a tese de que o prédio não pode ser mantido em funcionamento. 

Por outro lado, demonstra a ré que está tomando providências para regularizar essa 

situação, bem como que está realizando vistorias periódicas no prédio, a cada 3 dias, para 

monitorar as suas falhas.

Vê-se, assim, que o prédio não poderia ter sido recebido nas condições em 

que foi entregue pela construtora, bem como que não poderia ter sido autorizada a sua 

utilização pelo ente público.

Além disso, é plausível a alegação de que as patologias apresentadas pelo 

prédio podem ser agravadas pelo trânsito diário de pessoas, sendo recomendável o seu 

isolamento.

O risco de dano irreparável resta demonstrado pela possibilidade iminente de 

dano físico ao grande número de alunos e servidores que utilizam diariamente o prédio em 

questão, o qual apresenta sérios problemas de construção, conforme já relatado. A 

alegação de risco de não-conclusão do semestre letivo não é suficiente para se colocar 

acima do risco de dano à vida a que alunos e professores estão expostos pela utilização do 

prédio. Ademais, considerando que se trata de prédio com construção recente, deverá a 
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UFRGS remanejar a utilização das salas de aula que eram usadas antes da existência desse 
prédio, isso até que as falhas estruturais sejam corrigidas.

A preliminar de ilegitimidade passiva da União será melhor examinada por 
ocasião da sentença. Todavia, por ora se presume o seu interesse na causa por se tratar de 
obra custeada com recursos federais do programa REUNI. Nesse momento, não cabe à 
União tomar quaisquer medidas no sentido de auxiliar nas obras de reparo do imóvel, 
sendo oportuno e adequado que exerça seu papel fiscalizatório.

A fim de garantir o integral cumprimento da obrigação de fazer, tenho por 
bem decretar nesta oportunidade, de forma cautelar, a indisponibilidade dos bens da 
construtora MTK Construção Civil Ltda. no valor da obra (R$5.992.428,46), a fim de 
garantir o resultado útil da demanda, até ulterior decisão judicial. Deixo de decretar a 
mesma medida contra o patrimônio dos sócios pela falta de indícios de fraude.

Entendo necessária a realização de prova pericial, o que será feito após a 
apresentação das contestações, sendo desnecessária a produção antecipada.

Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela antecipada para:
a) determinar a interdição do prédio nº 11209 do campus centro, sob pena de 

multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, devendo a UFRGS realocar alunos e 
professores para outras salas de aula;

b) decretar a indisponibilidade dos bens da empresa MTK Construção Civil 
Ltda.;

c) determinar ao réu MTK Construção Civil Ltda. que tome as providências 
necessárias ao reparo das falhas de construção constatadas no prédio (evento 1, lau6), no 
prazo de 30 dias, com multa de R$ 1.000,00 por dia a partir do final do prazo, bem como à 
UFRGS de forma solidária, devendo ser relatado no processo as medidas adotadas;

d) determinar à UFRGS que realize as vistorias periódicas no imóvel, a cada 
3 dias como já vem fazendo, e que dê andamento aos procedimentos de obtenção do alvará 
do Corpo de Bombeiros e da Carta de Habitação; e

e) suspender eventual pagamento pendente em favor da construtora MTK 
Construção Civil Ltda.

Intimem-se, em regime de urgência. Citem-se, devendo as partes, com as 
contestações, apresentar seus quesitos para a realização de prova pericial.

Para fins de cumprimento do decreto de indisponibilidade dos bens da 
empresa MTK Construção Civil Ltda., determino:

a) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as 
serventias extrajudiciais do Estado;

b) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado, para a indisponibilidade 
de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja a empresa-ré 
sócia, com remessa a este feito dos contratos sociais;

c) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema 
RENAJUD;

d) a juntada das 3 últimas declarações de informações econômico-fiscais da 
empresa-ré; e
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e) a expedição de ofício ao BACEN, a fim de que encaminhe os dados da 

empresa MTK Construção Civil Ltda. disponíveis no Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional.

Porto Alegre, 14 de outubro de 2014.

Marciane Bonzanini 

Juíza Federal

Documento eletrônico assinado por Marciane Bonzanini, Juíza Federal, na forma do artigo 1º, 

inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de 

março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 

eletrônico http://www.jfrs.jus.br/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código 

verificador 11824105v24 e, se solicitado, do código CRC 9617C87B. 

Informações adicionais da assinatura: 

Signatário (a): Marciane Bonzanini 

Data e Hora: 14/10/2014 01:54 
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