
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) Federal da      ª Vara Federal de Porto 

Alegre:

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela

Procuradora  da  República  signatária,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,

com  base  nas  informações  colhidas  no  Inquérito  Civil  Público  n.º

1.29.000.001096/2014-63  e  Procedimento  Preparatório n.º

1.29.000.001965/2014-50, e com fundamento no art. 6º, inc. VII, a e b, da

Lei Complementar nº 75/93, art. 1º, inc. IV e inc. VIII e 5º, inc. I, da Lei

n.º 7.347/85 e no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, vem, perante

Vossa Excelência, propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

contra

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  RIO

GRANDE DO SUL,  Autarquia Federal, representada por seu procurador

(Lei Complementar n.º 73/93), com endereço na Avenida Paulo Gama, 110,

Campus Centro, bairro Farroupilha, em Porto Alegre/RS, CEP 90040-060

(Reitoria)  e  Avenida  Paulo  Gama,  110,  Campus  Centro,  Anexo  1  da

Reitoria, 1º andar, bairro Farroupilha, em Porto Alegre/RS, CEP 90040-060

(Procuradoria-Geral da UFGRS);
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UNIÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público, a ser

citada na pessoa de seu Representante Legal no Estado do Rio Grande do

Sul, na forma do artigo 35, inc. IV, da LC n.º 73/93, na sede do Órgão, sita

na Rua. Mostardeiro n.º 483, Porto Alegre/RS;

MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., Pessoa

jurídica de Direito Privado, CNPJ n.º  04.286.939/0001-15, sediada na Av.

Mauá, n.º 707, centro, São Leopoldo/RS, devendo ser citada na pessoa de

seu representante legal e sócio-administrador Paulo Sérgio Spanholo;

PAULO SÉRGIO SPANHOLO, brasileiro, filho

de Walter  Spanholo e Leontina Martini  Spanholo,  CPF 506.706.200-25,

sócio-administrador  da  empresa  MTK  CONSTRUÇÃO  CIVIL LTDA.,

com endereço profissional na Av. Mauá n.º 707, centro São Leopoldo/RS e

Rua Brasil  1601A,  conjunto 102,  centro,  São Leopoldo/RS,  e  endereço

residencial  na rua Formosa,  n.º  178,  Campina,  São Leopoldo/RS,  pelos

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DO OBJETO

A presente demanda visa à preservação da vida e

integridade física dos usuários do prédio de salas de aula n.º 11209, da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizado no Campus Centro

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à rua Sarmento Leite n.º

425, fundos, Quarteirão I, UFRGS, centro, Porto Alegre/RS, bem como a

preservação  do  patrimônio  da  Instituição,  em  razão  da  constatação  da

incidência de manifestações patológicas na referida edificação, indicando a

ocorrência de processo degenerativo da estrutura do prédio em questão,

circunstâncias essas que podem colocar em risco a vida e a integridade

2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

física dos alunos, professores, funcionários e demais usuários do imóvel.

Nesse sentido restou apurado, no Inquérito Civil

Público  n.º  1.29.000.001096/2014-63  e  Procedimento  Preparatório  n.º

1.29.000.001965/2014-50  que  lhe  foi  apensado, cujas  peças  principais

acompanham essa inicial, que a Universidade Federal do Rio Grande do

Sul (por intermédio da Superintendência de Infraestrutura da Instituição)

constatou,  em relação ao prédio em questão,  a ocorrência  de trincas de

movimentação diferencial, fissuração e destacamento de placas de concreto

na borda da falsa mísula, fissuração e destacamento da parede de alvenaria

na  interface  com  elementos  da  estrutura  de  concreto  (viga  e  pilares),

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

patamar com a laje dos lances de degraus, fissura vertical na lateral da laje

na região intermediária do maior vão e flechas nas extremidades livres das

lajes dos patamares em balanço (escada central), indícios de recalque de

fundações e deslocamento global da torre da segunda escada de incêndio,

incidência  de  fissuras  associadas  à  movimentação  diferencial  existente

entre  encontros  do  revestimento  e  alvenaria,  elementos  que  podem

comprometer a integridade do prédio (fls. 66 a 78 e 93 a 124 do ICP n.º

1096/2014 – Laudo Estrutural do Prédio de Salas de Aula, no Campus do

Centro da UFRGS).

Registre-se, ainda, que o prédio n.º 11209, além

de  todos  os  problemas  construtivos  constatados,  foi  inaugurado,  e  vem

funcionando, sem o necessário Alvará do Plano de Prevenção e Proteção

Contra  Incêndios/APPCI  e  sem  a  Carta  de  Habitação/Habite-se,  da

Prefeitura Municipal.

Sendo assim, urge a adoção de medidas, inclusive
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emergenciais,  para garantia da vida e integridade física dos usuários do

imóvel  e  de  recuperação  da  integridade  do  prédio  n.º  11209  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sito na Rua Sarmento Leite

n.º 425, fundos, Quarteirão I, motivo pelo qual se ajuiza a presente Ação

Civil Pública. 

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

A partir da promulgação da Constituição Federal

de  1988,  o  Ministério  Público  teve  assegurada  a  posição de  instituição

permanente,  essencial  à função jurisdicional do Estado,  com as missões

precípuas  de  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput).

O  Texto  Maior  estabelece  como  função

institucional do Parquet (art. 129, III) a promoção do inquérito civil e da

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

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

A Lei Orgânica do Ministério Público da União

(Lei Complementar nº 75/93), por sua vez, legitimou o Órgão Ministerial

Federal a atuar em situações como a ora narrada, na linha do que restou

estabelecido nos arts. 5º, I, h, III, b, IV, V, b e VI (funções institucionais) e

6º, VII, a e d (instrumentos de atuação).

É  inquestionável,  portanto,  a  legitimidade  do

Ministério Público Federal para a propositura da presente ação. 

Verifica-se,  ainda,  o  caráter  de  interesse

transindividual outorgado pela Constituição à defesa do patrimônio público
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e social que, enquanto interesse de natureza indivisível e de titularidade

indeterminada, deve ser considerado como interesse difuso,  enquadrando-

se também a presente ação na autorização dada pelo art. 1o, IV, da Lei no

7.347/85.

Oportuno  lembrar  que  a  Lei  nº  13.004/2014

alterou a Lei de Ação Civil Pública  para estabelecer, de forma expressa,

que a Ação Civil Pública poderá também prevenir e reparar danos morais e

patrimoniais causados ao patrimônio público e social (art. 1º, VIII, Lei nº

7.347/1985). 

De qualquer forma, mesmo antes do advento da

Lei  nº  13.004/2014,  já  era  pacífico  o  entendimento  jurisprudencial  no

sentido de que o  Ministério Público tem legitimidade para propor Ação

Civil Pública com o objetivo de resguardar o patrimônio público.  Nesse

sentido: 

“  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.

PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE

PROVAS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. [...] 4. O

Ministério  Público,  como  substituto  processual  de  toda  a

coletividade  e  na  defesa  de  autêntico  interesse  difuso,  tem

legitimidade ativa para propor ação civil pública com o objetivo de

evitar lesão ao patrimônio público. [...] (AI 642034 AgR, Relator(a): 

Min.  EROS  GRAU,  Segunda  Turma,  julgado  em  20/11/2007,  DJe-157

DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00074 EMENT

VOL-02302-13 PP-02553)” 

Ademais,  inegável  a  legitimidade do Ministério

Público Federal em ajuizar ações que visem à defesa da vida e integridade

física  de  estudantes,  servidores  públicos  federais  e  usuários  de  prédios

públicos federais. Em situação semelhante, decidiu o Superior Tribunal de
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Justiça:

“ RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA E MEDICINA DO

TRABALHO. 1.  A proteção ao meio ambiente do trabalho insere-se

nos  chamados  direitos  difusos.  Assim,  tem o  Ministério  Público

legitimidade ativa para propor ações coletivas visando a defesa de

tais direitos. […]”

(REsp  240343/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,  Rel.  p/

Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em

17/03/2009, DJe 20/04/2009)

Ante o exposto, inquestionável o reconhecimento

de atribuição do Ministério Público Federal para ajuizamento da presente

Ação Civil Pública.

III – DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

DO SUL

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na

condição de Autarquia, como instituição pública a serviço da sociedade,

deve  zelar  pela  segurança  de  seus  alunos,  professores,  funcionários  e

comunidade que utilizam as dependências da Instituição de Ensino.

No  entanto,  pelo  que  se  apurou  no  âmbito  do

Inquérito  Civil  Público  que  instrui  a  presente  ação,  a  Universidade

contratou projeto de construção e execução de prédio de sala de aulas no

campus centro (prédio n.º 11209), com recursos do REUNI/Programa do

Governo Federal  de  Apoio  a  Planos  de  Reestruturação  e  Expansão das

Universidades  Federais,  no  valor  de  R$  5.992.428,46  (cinco  milhões,

novecentos  e  noventa  e  dois  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  oito  reais  e
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quarenta  e  seis  centavos),  tendo sido o prédio em questão entregue em

condições precárias e que colocam em risco a vida e integridade física de

seus usuários.

No entanto,  deveria  a  Universidade  ter  adotado

medidas  prioritárias  para  proteção  dos  alunos,  professores  e  demais

usuários da edificação em questão, não o tendo feito de forma satisfatória,

bem como ter adotados medidas tendentes à imediata reversão da situação,

tudo com máxima prioridade,  como requer  a  gravidade dos  efeitos que

podem advir da não regularização do prédio. 

Pelo exposto, e considerando-se que é atribuição

da Universidade administrar seu patrimônio, nos termos do artigo 207 da

Constituição Federal,  devendo zelar  pelos  seus bens  e  usuários  de seus

serviços, vindo a ser responsável pelos prejuízos que a incorreta gestão dos

imóveis  de  sua  propriedade  possam  causar  a  alunos,  professores,

funcionários e comunidade em geral, resta evidenciada a legitimidade para

que conste do polo passivo da presente Ação Civil Pública.

B) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO

O prédio n.º  11209 da Universidade Federal  do

Rio  Grande  do  Sul,  como  já  referido,  foi  construído  com recursos  do

REUNI/Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão

das Universidades Federais,  instituído pelo Decreto nº 6.096/2007, que

tem  como  objetivo  criar  condições  para  a  ampliação  do  acesso  e

permanência  na educação superior,  no nível  de graduação,  pelo  melhor

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas

universidades federais. 

7



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

Com o REUNI o Governo Federal  adotou uma

série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público,

criando  condições  para  que  as  Universidades  Federais  promovam  a

expansão  física, acadêmica  e  pedagógica  da  rede  federal  de  educação

superior. 

Dispõe o art. 3º do Decreto nº 6.096/2007: 

“Art. 3O  O Ministério da Educação destinará ao Programa recursos

financeiros, que serão reservados a cada universidade federal, na

medida da elaboração e apresentação dos respectivos planos de

reestruturação,  a  fim  de  suportar  as  despesas  decorrentes  das

iniciativas propostas, especialmente no que respeita a:

I  -  construção  e  readequação  de  infra-estrutura e  equipamentos

necessárias à realização dos objetivos do Programa;

II - compra de bens e serviços necessários ao funcionamento dos novos

regimes acadêmicos; e

III - despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das atividades

decorrentes do plano de reestruturação.”

(omissis) 

“  Art.  4O  O  plano  de  reestruturação  da  universidade  que  postule  seu

ingresso  no  Programa,  respeitados  a  vocação  de  cada  instituição  e  o

princípio da autonomia universitária, deverá indicar a estratégia e as etapas

para a realização dos objetivos referidos no art. 1o. “

(omissis) 

“Art. 6O A proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, dará

origem  a  instrumentos  próprios,  que  fixarão  os  recursos

financeiros  adicionais  destinados  à  universidade,  vinculando  os

repasses ao cumprimento das etapas.” 

(Grifou-se) 

Portanto,  a União/Ministério da Educação tem

obrigação de fiscalizar a execução da obra custeada com recursos do
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REUNI,  sendo  que  não  deveria  ter  realizado  os  repasses  para

pagamento da construção, sem se certificar da adequação da obra.

Asim,  evidente  que  a  União  deve  integrar  a

demanda,  pois  é  parte  diretamente  responsável  para  concretização  das

medias requeridas na presente Ação Civil Pública. 

Acrescenta-se  a  isso  a  responsabilidade  da

União sobre suas autarquias.  A autarquia é, na dicção de Hely Lopes

Meirelles,  “um prolongamento  do Poder  Público,  uma  longa manus do

Estado.1” 

Se  a  autarquia  desempenha  uma  função

administrativa  que  também  encerra  uma  atividade  do  Estado,  é

incontestável  que  se  sujeita  ao  controle  do  próprio  Estado.  Em outras

palavras, o controle do ente central sobre suas entidades administrativas é

da essência da descentralização administrativa.

Nesse sentido, leciona  José dos Santos Carvalho

Filho: 

“  (...)  toda  pessoa  integrante  da  Administração  Indireta  é  submetida  a

controle pela Administração Direta da pessoa política a que é vinculada. E

nem poderia ser de outra maneira.  Se é a pessoa política que enseja a

criação daquelas entidades, é lógico que tenha que se reservar o poder de

controlá-las. Por esse motivo é que tais entidades figuram como se fossem

satélites das pessoas da federação.2”

Na mesma linha, ensina  Celso Antônio Bandeira

de Mello: 

“Esclarecidas as características que resultam de sua personalidade jurídica,

cumpre,  todavia,  não  perder  de  vista  que  a  autarquia  é  uma  “fração

1MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro.  36 ed. São Paulo:  Malheiros Editores,
2010, p. 369. 
2CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014,
p. 470. 
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personalizada da Administração Pública”, uma “projeção dela, erigida, por

lei, em sujeito de direitos e obrigações públicas”. Consequentemente, está

ínsito, em sua natureza, insculpido, fundamentalmente, em sua substância,

o caráter de entidade auxiliar, pessoa coadjuvante do Estado em sua missão

administrativa. Com efeito, à sua falta, competiria ao Estado, por via dos

órgãos  do  Executivo,  isto  é,  por  meio  do  aparelho  orgânico  estatal

denominado Administração Pública,  o  exercício  dos  serviços conferidos  à

cura da autarquia. Donde, se é verdade que por ser uma “pessoa” - sujeito

de direitos e obrigações – (“alguém” diverso do Estado, inconfundível com

ele) encontra-se à margem da linha hierárquica, excluída de subordinação

ao corpo Central da Administração, não menos verdade é que seu caráter

auxiliar,  instrumental,  de  técnica adotada pelo  Estado para prestação de

serviços administrativos, insere-a, naturalmente, debaixo do planejamento

geral administrativo, traçado e executado pelo Estado através dos órgãos

centrais  do  Executivo,  conquanto  debaixo  da  lei  e  para  cumprir-lhe  as

finalidades. Segue-se daí que a autarquia por sua própria natureza não se

desgarra, nem poderia se desgarrar, da órbita estatal. Permanece jungida a

ele, vinculada ao seu organismo central administrativo, por meio do instituto

do controle, também designado tutela das autarquias”.3

Como se observa é incumbência da União realizar

o controle de suas autarquias. Ressalta-se que tal controle está positivado

no  Decreto-lei  n.º  200/1967  (arts.  19  a  29),  na  forma  de  supervisão

ministerial. 

Ademais,  não  obstante  sua  natureza  jurídica,  a

UFRGS é entidade pertencente  à  Administração Indireta  Federal,  sendo

que a responsabilidade da União sobre suas autarquias encontra amparo na

doutrina pátria. Nesse sentido: 

“ Importante ainda alertar para a responsabilidade do Estado decorrente

dos atos das autarquias. Não resta dívida de que o Estado responde

pelos danos gerados por essas pessoas jurídicas, considerando serem

elas  prestadoras  de  serviços  públicos  (deveres  do  Estado),
3MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de.  Prestação  de  serviços  públicos  e  administração  indireta.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 62-63. 
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desenvolvendo  atividades  típicas,  e  ter  sido  o  próprio  Estado  quem

decidiu  descentralizar,  estabelecendo  todas  as  regras  para  essa

transferência e escolhendo a contratada, não podendo, portanto, eximir-

se  de  suas  obrigações,  não  havendo  dúvida  de  que  continua

responsável.  Todavia,  essa  responsabilidade  guarda  uma  ordem  de

preferência, devendo primeiro a autarquia assumi-la e, somente, se essa

não  tiver  recursos  para  arcar  com  o  dano,  é  que  o  Estado  será

provocado. Trata-se de responsabilidade subsidiária. (...)4

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“Na  verdade,  o  que  embasa  a  responsabilidade  subsidiária  é  o  caráter

público da autarquia; é sua natureza auxiliar; é o fato de existir unicamente

como criatura voltada, por definição, axiomaticamente, ao cumprimento de

fins estatais. 

O  comprometimento  do  Estado  com  os  atos  das  autarquias  deriva  do

simples fato de havê-las criado nesta qualidade e não do poder que se haja

reservado de influir sobre seus vários atos. (…)”5

Portanto, é inegável a responsabilidade (ainda que

subsidiária) da União por suas autarquias. 

Ademais,  a União tem como responsabilidade

prover os  seus  entes  autárquicos  dos  recursos  necessários  para que

cumpram suas  obrigações  e  atinjam seus  fins  estabelecidos  em lei,

sendo esse um dos objetivos do REUNI. Assim,  a União deverá arcar

com os encargos da condenação caso a UFRGS não tenha condições de

o  fazer,  sobretudo  diante  da  notória  dificuldade  financeira  das

Universidades  Federais,  bem  como  providenciar  todo  o  suporte

humano e material que se faça necessário para a proteção dos usuários

4MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 109.
5MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza e regime jurídico das autarquias. São Paulo: Revistas dos
Tribunais, 1968, p. 469.
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do prédio n.º 11209, recuperação do imóvel e obtenção do Alvará de

Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

C) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MTK CONSTRUÇÃO CIVIL

LTDA. E DO SÓCIO PAULO SÉRGIO SPANHOLO

Conforme informado pela Universidade Federal,

no  âmbito  do  Inquérito  Civil  Público  n.º1.29.000.001096/2014-63,  a

empresa  MTK Construção  Civil  Ltda.  foi  contratada  pelo  processo  n.º

23078.023392/09-25, contrato 193/PROPLAN/DELIT/2009, para proceder

à execução do prédio cujos problemas estão sendo constatados.

A Universidade Federal, inclusive, após ter sido

instada  pelo  Ministério  Público  Federal,  deu  ciência  à  empresa  dos

problemas constatados  na edificação,  por  meio  do Ofício  n.º  299/2014-

NUDECON, datado de 11-06-2014. 

Assim,  e  considerando-se  que  a  situação

verificada  em relação ao  prédio  n.º  11209,  localizado na  rua  Sarmento

Leite n.º 425, fundos, Quarteirão 1, é advindo da má execução, deve, por

óbvio,  a  empresa  executora  da construção constar  como ré  do presente

feito.

Por  outro  lado,  os  sócios  devem  responder

pessoalmente  pelos  danos  que  a  empresa  causar,  em sendo  necessário,

justificando-se,  portanto,  a  presença  do  sócio-administrador  da  MTK

Construção Civil Ltda., Paulo Sérgio Spanholo, no polo passivo da ação.

A  esse  respeito,  o  art.  942  do  Código  Civil

estabelece que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito
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de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver

mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 

Por  sua  vez,  em  sede  de  responsabilidade  por

danos  a  interesses  coletivos  lato  sensu,  aplicam-se  as  regras  da

responsabilidade solidária: a reparação é exigível de todos e de qualquer

um dos responsáveis, inclusive podendo ser exigida daquele que se afigure

o mais solvável, o qual ao depois se voltará contra os demais, em via de

regresso.6

Assim, para os fins da Ação Civil Pública, todos

quantos  tenham  praticado  o  ilícito  civil  têm  responsabilidade  solidária

quanto ao ressarcimento ao erário ou à obrigação de fazer ou não fazer. 

A sociedade empresária, ademais, e embora tenha

existência diversa da de seus sócios, a estes destina os benefícios auferidos,

pode  ser  desconsiderada,  nessa  formatação,  se  os  sócios  foram

responsáveis pela irregularidade na execução da obra e lucraram com ela,

respondendo  pelo  ilícito,  assim  como  a  sociedade  empresária  por  eles

gerida. 

Nesse  sentido  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso

afirma que:  

“[a] solidariedade entre todos os agentes que de alguma forma contribuíram

para o dano ao interesse difuso alcança também os profissionais que deram

respaldo para a consecução do serviço ou da obra que veio a resultar em

dano a interesse metaindividual legalmente protegido”.7

Na  presente  situação,  portanto,  em  que  o

6MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil  pública:  em defesa do meio ambiente,  do patrimônio
cultural e dos consumidores: Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 12. ed.  São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 396.
7MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil  pública:  em defesa do meio ambiente,  do patrimônio
cultural e dos consumidores: Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 12. ed.  São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 398.
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requerido  Paulo  Sérgio  Spanholo  figura  no  contrato  social  da  empresa

como  sendo  sócio-administrador,  tendo  contratado  com a  Universidade

para  construção  de  edificação  pela  qual  foi  estipulado  o  valor  de

R$5.992.428,46, e lucrado com a execução do prédio, deverá responder,

juntamente  com  empresa,  pelos  danos  que,  por  meio  dela,  causou  à

Universidade Federal, aos alunos, aos professores, aos funcionários, enfim,

a  todos  os  usuários  do  prédio  público  federal  n.º  11029,  bem como  à

comunidade  acadêmica  que  vê  o  nome da  Universidade  denegrido pela

forma como a edificação contratada foi entregue para uso público.

IV – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O presente  processo deve ser  julgado perante a

Justiça Federal, em razão do que dispõe a Constituição da República, em

seu art. 109, I:

“ Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I  -  as  causas  em que a União,  entidade autárquica ou empresa pública
federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

No caso dos autos, é ré a Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, autarquia federal dotada de autonomia administrativa e

de gestão financeira e patrimonial (conforme Estatuto e Regimento Geral

da Universidade), ligada ao Ministério da Educação, justificando-se, por

esse  motivo,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  julgamento  da

demanda.

Também é ré a própria União, na medida em que
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é a financiadora da obra e responsável em relação ao que for demandado

relativamente à Universidade Federal,  devendo, ainda, como já referido,

ser responsável em adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para

garantir a segurança dos usuários do prédio n.º 11209, e que estejam fora

do alcance da Universidade, ou para as quais seja necessário o incremento

de material humano ou repasse de recursos.

Além disso, o objeto desta Ação Civil Pública diz

respeito  à  preservação  da  integridade  física  dos  alunos,  professores,

funcionários e usuários da estrutura universitária, bem como à preservação

do  próprio  patrimônio  público  federal,  na  medida  em  que  está  sendo

requerido da Universidade e da União, esta última em caráter subsidiário, a

adoção de medidas tendentes à regularização do prédio n.º 11209, de sala

de  aulas,  localizado  no  campus  centro  que  se  encontra  sem Alvará  de

Prevenção  e  Proteção  Contra  Incêndio,  bem  como  acometido  de

manifestações  patológicas  e  irregularidades  que  podem  comprometer  a

estabilidade estrutural.

Sendo  assim,  inquestionável  a  competência  da

Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.

V – DOS FATOS

A) DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N.º 1.29.000.001096/2014-63 E DO

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N.º 1.29.000.001965/2014-50

O  Ministério  Público  Federal  recebeu

representação  anônima  noticiando  inúmeras  possíveis  irregularidades

ocorridas no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo

uma dessas irregularidades relativas ao prédio n.º 11209, situado na rua
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Sarmento  Leite  n.º  425,  situação  que  originou  o  ICP  n.º

1.29.000.001096/2014-63 (fls. 01-A a 15 do ICP).

Constou da representação:

“Outra  obra  com  problemas,  que  sistematicamente  a  UFRGS  recebe

reclamações inclusive de Docentes que se negam a ministrar aulas no local

por falta de segurança é o mais recente prédio inaugurado, prédio este de

salas de aula, localizado atrás do prédio da Engenharia Mecânica, na Rua

Sarmento Leite.  O prédio tem problemas estruturais, os splits instalados

não funcionam, os elevadores não funcionam.”

Instada  pelo  Ministério  Público  Federal  a  se

manifestar sobre os fatos, por meio do OF/NCA/PR/RS n.º 2420/2014, a

Universidade  Federal  emitiu  laudo  estrutural  do  prédio  em  questão  e

notificou  a  empresa  construtura.  Os  fatos  apurados  pelo  Laudo  são

considerados graves e serão a seguir apresentados. Registre-se, contudo,

que não se tem notícia, salvo melhor juízo, de que a Universidade tenha

adotado medidas anteriores à expedição do ofício ministerial.

Após a apresentação do laudo, a Universidade foi

novamente oficiada pelo Ministério Público Federal (OF/NCA/PR/RS n.º

5435/2014)  para  informar  sobre  eventual  interdição  da  edificação  e/ou

ajuizamento  de  ação  judicial,  em  face  das  constatações  constantes  do

laudo, com prazo para apresentação das informações em 17/09.

Paralelamente  à  instrução  do  referido  Inquérito

Civil  Público,  o  Ministério  Público  Federal  recebeu  representação  de

Tainam  de  Bacco  Freitas  Boff,  que  originou  o  Procedimento

Preparatório/PP n.º 1.29.000.001965/2014-50 que, por sua vez, noticiava:

“ No dia 11/06/2014 foi inaugurado o prédio 11209 Salas de Aula/Campus
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Centro  no  Campus  Centro  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do

Sul( UFRGS). Esse prédio vem sendo utilizado há quase um ano, porém são

visíveis os seus problemas estruturais.

No  mesmo dia  em que  foi  inaugurado,  estacas  de  madeira  apoiavam a

escada  principal,  pois  esta  apresenta  rachaduras  e  demonstra  haver

possibilidade  de  desabamento.  Em resposta  a  diversas  manifestações  da

comunidade acadêmica, a universidade enviou um ofício que diz que: “as

atividades  acadêmicas  e  a  rotina  do  prédio  podem  ser  mantidas  sem

alterações,  uma  vez  que  a  medida  preventiva  garante  total  segurança”,

porém nesta semana o acesso à escada foi interditado.

Ocorre  que  a  preocupação  da  comunidade  acadêmica  não  se  restringe

somente às escadas e sim às condições de uso do prédio como um todo. Há

um  sentimento  de  insegurança  por  parte  dos  alunos,  professores  e

servidores que fazem uso deste prédio diariamente e, por isso, solicita-se

uma avaliação de suas condições de uso.”

A Representação veio acompanhada de imagens

(fls. 05 e 06 do PP), bem como de Nota de Esclarecimentos sobre o Prédio,

emitida  pelo  Vice-Superintendente  de  Obras  da  SUINFRA,

Superintendente de Infraestrutura e  Pró-Reitor  de Graduação.  (fl.  03 do

PP).

Posteriormente,  e  nos  autos  do  Procedimento

Preparatório,  foi  recebida  nova  representação  anônima  (autuada  sob  o

número PR-RS n.º 00020335/2014) sobre o prédio (fl. 11):

“Gostaria de denunciar a utilização de recuros públicos para a construção de

um prédio  na  Universidade Federal  do Rio  Grande do  Sul.  O número do

prédio é o 12209 e fica no quarteirão da Economia, Direito e Engenharia, no

Campus  Centro.  Denuncio  a  má  utilização  da  verba  pública  e  a  minha

preocupação  com  a  atual  situação  do  prédio  que  não  tem  01  ano  de

inauguração. Esta denúncia também é porque possuo um filho estudante que

pode estar correndo risco de vida uma vez que o prédio está cedendo.”
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A representação  também  veio  acompanhada  de

imagens (fls. 13 a 16 do PP).

Por  fim,  foi  autuada  Notícia  de  Fato  n.º

1.29.000.002131/2014-618,  encaminhada  pelo  Ministério  Público  do

Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  tratando  de  uma  nova  representação,

encaminhada  por  Eduardo  Rodrigues  Codorniz  de  Oliveira  no  seguinte

teor:

“ (…) Sou estudante da UFRGS e estou preocupado com as suas condições

de segurança de um prédio recém-construído no campus centro. O prédio foi

inaugurado no ano passado e já conta com diversas rachaduras e até escoras

de madeira nas escadas. Sei que se depender da UFRGS, nada vai mudar até

que algo  sério  aconteça.  Infelizmente  o prédio  já  foi  reportagem até  no

Terra:  http://notícias.terra.com.br/educação/ministro-inaugura-predio-com-

escada-escorada-na-ufrgs(...) 

O prédio apresenta rachaduras visíveis menos de um ano após a conclusão,

escoras já tiveram que ser colocadas nas escadas e há boatos de que o

prédio  não  suporta  todas  as  salas  de  aula  cheias  sem  sofrer  danos

estruturais. Há fotos das falhas nas estruturas e a construção foi pratica pela

empresa contratada pela UFRGS.” 

A representação fez referência à matéria do sítio

Terra9, publicada em 11/06/2014 sobre o prédio n.º 11209 que informa:

“ A situação estrutural de um prédio da Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS), que passou a funcionar desde o início do semestre, tem

assustado  os  alunos  do  campus  central,  em  Porto  Alegre.  Isso  porque

escoras foram colocadas nas escadas para sustentar a estrutura do local de

forma improvisada. Nesta semana a madeira foi  pintada de branco para
8 Apensada ao PP n.º 1.29.000.001965/2014-50

9 http://noticias.terra.com.br/educacao/ministro-inaugura-predio-com-escada-escorada-na-
ufrgs,6c1aed2233c86410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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disfarçar a ação paliativa, uma vez que nesta quarta-feira, o ministro da

Educação Henrique Paim inaugurou as instalações.

A  denúncia  foi  feita  por  alunos  e  professores  que  trabalham no  prédio

localizado  na  avenida  Sarmento  Leite.  Segundo  os  estudantes  desde  a

inauguração o prédio tem apresentado problemas com rachaduras e trincas,

mas na semana passada a situação se complicou no andar térreo e no

primeiro piso e foi necessária a colocação das escoras de madeira, sem que

os funcionários que trabalham embaixo da escada fossem removidos.

(…)

Os  funcionários  que  trabalham  na  recepção,  bem  embaixo  da  escada

escorada,  também  relataram  medo  de  trabalhar  e  reclamam  de  novas

rachaduras  que  surgem  a  cada  dia.  'Eles  vão  escorar  ainda  os  outros

andares,  têm  várias  rachaduras  nas  escadas  e  eles  ainda  pintaram  de

branco, o que quer dizer que o provisório vai se tornar permanente.', disse

sem se identificar.” 

Sendo  esses  os  fatos  trazidos  no  âmbito  do

Procedimento  Preparatório  n.º  1.29.000.1965/2014-50 foi  determinada  a

realização  de  vistoria  pela  Assessoria  Pericial  do  Ministério  Público

Federal,  a  partir  da  qual  foi  produzido  documento/Parecer  Técnico

ASSPER PR/RS n.º 871/2014 que concluiu pela necessidade de avaliação

de documentos complementares os quais foram solicitados à Universidade

Federal do Rio Grande do Sul.

Contudo, ante a gravidade da situação, e demora

da  Universidade  Federal  em  apresentar  os  documentos  solicitados  no

âmbito  do  Procedimento  Preparatório,  foi  determinada  a  realização  de

visita  à  edificação  e  apensamento  do  Procedimento  Preparatório  n.º

1.29.000.1965/2014-50 ao Inquérito Civil Público n.º 1.29.000.1096/2014-

63.

A visita à edificação ocorreu em 16/09/2014 e o
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Ministério Público Federal se fez presente no prédio n.º 11209, na pessoa

da Procuradora da República signatária da presente Ação Civil  Pública,

para  verificação,  in  loco,  do  que  constava  do  laudo  elaborado  pela

Universidade.  O  ato  teve,  ainda,  o  acompanhamento  da  Arquiteta  do

Ministério  Público  Federal,  Márcia  Pereira  Franco;  do  Técnico

Administrativo do Ministério Público Federal, Fabrício Baldo Faerman; do

Superintendente  de  Infra-Estrutura  da  Universidade  Federal,  Alberto

Tamagna; do Engenheiro da SUINFRA, Sílvio Bersagui; de funcionária da

Procuradoria  da  UFRGS,  Sra.  Maria  Elci  Simas  e  dos  alunos  Alana

Barbizan  dos  Santos  (Diretório  Acadêmico  da  Faculdade  de  Direito),

Gabriel  Vieira  e  Élbio  Ozório  (Diretório  Acadêmico  da  Faculdade  de

Economia). Na ocasião foram visitados os locais denominados Casos 01,

02, 03, 04 e 05, constantes do Laudo Estrutural do Prédio, datado de 30 de

junho de 2014. 

A partir da realização da visita em questão foram

apresentados  documentos  pela  Universidade  Federal,  cujas  respostas  se

aguardavam,  no  âmbito  do  Inquérito  Civil  Público  n.º

1.29.000.001096/2014-63  e  Procedimento  Preparatório  n.º

1.29.000.1065/2014-63, quais sejam, Ofício n.º 062/2014-VICE-SUINFRA

(fl. 89), por meio do qual informa a Universidade que ainda não possui o

Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, mas que já teria dado

início ao procedimento para sua obtenção;  CD Rom, contendo diversos

documentos; nova cópia do Laudo Estrutural do Prédio (realizado em 30 de

junho de 2014); Relatório de Monitoramento das Condições Estruturais do

Prédio de Salas de Aula (datado de 03 de setembro de 2014) e Parecer

Técnico  do  LEME/UFRGS  –  Laboratório  de  Ensaios  e  Modelos

Estruturais, datado de 18 de agosto de 2014.
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Posteriormente,  e  à  vista  destes  documentos,  a

Arquiteta do Ministério Público Federal apresentou o Parecer Técnico n.º

103/2014  PR/RS  ASSESP,  em  complementação  ao  Parecer  Técnico

ASSESP PR/RS n.º 087/2014, que havia sido realizado no âmbito do PP n.º

1.29.000.001965/2014-50.

Uma vez realizada a visita,  e tendo em vista as

informações já existentes dos autos, e as demais que foram encaminhadas

pela  Universidade  Federal,  entendeu-se,  por  bem,  proceder-se  ao

ajuizamento  da  presente  Ação  Civil  Pública  destinada  à  defesa  da

integridade física  e  vida dos alunos,  professores,  funcionários  e  demais

usuários do prédio em questão, em razão da situação de risco a que estão

expostos. 

Analisemos, portanto, na sequência, o que restou

apurado  relativamente  à  situação  do  prédio  n.º  11209  da  Universidade

Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  localizado  na  rua  Sarmento  Leite  n.º

425/Campus  Centro,  Porto  Alegre,  a  fim de  que  fique  demonstrado  ao

Juízo  a  necessidade  de  concessão  dos  requerimentos  ministeriais  nos

termos em que serão apresentados.

Por fim, registre-se que a referência à numeração

feita  ao  longo  desta  peça  refere-se  à  numeração  original  do  ICP  n.º

1.29.000.1096/2014-63 e do PP n.º 1.29.000.001065/2014-50, cujas cópias

referidas,  devidamente  digitalizados,  acompanham esta  peça  processual.

Os documentos que não apresentarem referência de folhas são originários

do CD-Rom apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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B) DO PRÉDIO N.º 11209 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO

SUL

A Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul

contratou,  com  recursos  do  REUNI/Programa  do  Governo  Federal  de

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais,

a empresa MTK Construção Civil Ltda. para proceder à construção de um

prédio escolar de salas de aula, no Campus Centro da Universidade

Federal  do Rio  Grande do Sul,  no  valor de  R$ 5.992.428,46 (cinco

milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais

e quarenta e seis centavos).

O  prédio  em  questão  está  situado  na  Rua

Sarmento  Leite  n.º  425,  fundos,  Quarteirão  I,  UFRGS,  centro,  Porto

Alegre/RS, conta com seis pavimentos, inclusive um térreo, com área total

construída de 5.616,72 m², com capacidade para 1.200 (mil e duzentos)

alunos, tendo a execução da obra iniciado em 08/03/2010 e o término sido

registrado em  29/04/2013. O recebimento provisório do imóvel,  por sua

vez,  deu-se  em  09/05/2013 pela  Universidade  Federal,  nas  pessoas  da

Fiscal da Obra, Prefeito Universitário do Campus Centro e Pró-reitor de

Graduação,  sendo  o  local  visitado  pelo  Ministro  da  Educação  em

11/06/2014.

O  prédio,  contudo,  não  poderia  ter  sido

recebido nas  condições  em que foi  recebido,  em razão de inúmeros

problemas  construtivos  que  foram constatados  na  obra,  da  mesma

forma que não poderia ter sido autorizada sua utilização pelo público

na  forma  como  se  apresenta  e  sem  os  competentes  Alvarás  de

Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Carta de Habitação/Habite-se.
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Vejamos.

Conforme  já  referido  ao  longo  desta  peça10,  a

comunidade acadêmica, em razão dos problemas existentes no prédio, os

quais  podiam  ser  constatados  visualmente,  sem  necessidade  de  prévia

perícia, buscou a Universidade para que alguma medida de proteção e/ou

correção fosse adotada em relação ao prédio n.º 11209. 

Em  resposta,  a  UFRGS  emitiu  documento

intitulado  Esclarecimentos  sobre  Prédio  de  Sala  de  aula  no  Campus

Centro (fl.  03  do  PP  n.º  1.29.000.001965/2014-50),  assinado  pelo

Superintendente de Infraestrutura da SUINFRA, pelo Vice-Presidente de

Obras  e  pelo  Pró-Reitor  de  Graduação,  informando  que  as  atividades

acadêmicas e a rotina do prédio poderiam ser  mantidas sem alterações,

uma  vez  que  as  medidas  preventivas  adotadas  pela  Universidade

garantiriam total segurança no prédio.

Essa informação, contudo, não é suficiente para

garantir a segurança dos usuários do prédio, face ao que foi constatado pela

Comissão  de  Avaliação  Técnica  da  Universidade  Federal  a  partir  de

vistoria realizada na edificação, o que foi confirmado pela visita técnica

realizada  pela  arquiteta  do  Ministério  Público  Federal,  no  âmbito  do

Parecer Técnico ASSESP PR/RS n.º 087/2014 e Parecer Técnico ASSESP

PR/RS n.º 103/2014, e constatado na visita realizada em 16/09/2014.

Ademais,  não  se  tem  notícias  de  que  as

retificações do prédio estejam sendo realizadas, ou ainda, estejam sendo

realizadas a contento,  ou seja,  de forma a preservarem a segurança dos

usuários do prédio n.º 11209, Campus Centro da Universidade Federal do

10representações encaminhadas ao Ministério Público Federal e transcritas, bem como notícia no sítio de
notícias Terra
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Rio Grande do Sul.

Analisemos  as  informações  técnicas  sobre  a

situação.

C) DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PRÉDIO

Conforme já referido, após a expedição de ofício11

pelo Ministério Público Federal indagando a Universidade Federal sobre a

situação do prédio n.º 11209 da UFRGS, localizado na rua Sarmento Leite

n.º 425 – fundos, Quarteirão 1, Campus Centro, mais precisamente em 11

de junho de 2014, houve o deslocamento de equipe da Superintendência de

Infraestrutura/SUINFRA da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

até  o  prédio,  tendo sido  produzido o  Laudo Estrutural  do Prédio  de

Salas  de Aula no Campus Centro da UFRGS (fls.  66-78 do ICP n.º

1.29.000.001096/2014-63),  documento  que  apurou  uma  série  de

irregularidades construtivas na edificação.

O laudo, por sua vez,  verificou a ocorrência de

trincas de movimentação diferencial (fl. 71, verso, ICP n.º 1.29.000.001096

/2014-63), fissuração e destacamento de placas de concreto na borda da

falsa mísula (fl. 72), fissuração e destacamento da parece de alvenaria na

interface com elementos da estrutura de concreto (viga e pilares), fissuras e

trincas próximas e ao longo do ponto de engastamento da laje do patamar

com a laje dos lances de degraus, fissura vertical na lateral da laje na região

intermediária do maior vão, flechas nas extremidades livres das lajes dos

patamares em balanço, deslocamento global de torre, incidência de fissuras

associadas  à  movimentação  diferencial  existente  entre  encontros  do

11 OF/NCA/PR/RS n.º 2420/2014
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revestimento e alvenaria, existência de lençol freático a, aproximadamente,

0,60m do nível do terreno natural, elementos que podem comprometer a

integridade do prédio.

Em  relação  ao  conteúdo  do  Laudo,  convém  o

registro  do  que  foi  constatado  quanto  ao  então  estado  da  estrutura  do

imóvel no que diz respeito  a  aspectos de incidência de manifestações

patológicas e de estabilidade estrutural.

Primeiramente,  ao  analisar  as  características

construtivas do prédio, constatou o laudo (fl. 68, verso do ICP) que quanto

ao  Esquadro  da  Obra “o  gabarito  (...)  apresentou  desalinhamento

quando da sua locação,  vindo a influenciar  nas etapas  construtivas.  A

falta de esquadro na obra é verificável in loco.”

O gabarito da obra, por sua vez, é a marcação da

obra que indica os locais em que serão feitas as fundações e erguidas as

paredes e é uma etapa que deve ser realizada com máxima precisão, pois a

partir deste momento serão feitas as demarcações de eixos das fundações.

Os  gabaritos  devem,  ainda,  estar  perfeitamente  nivelados  para  que  a

construção seja locada e erguida de forma correta.

No  caso  sob  análise,  contudo,  os  gabaritos

apresentaram  desalinhamento,  tendo  influenciado,  erroneamente,  toda  a

obra.

Interessante,  a  esse  respeito,  é  o  objeto  de

trabalho  de  conclusão,  justamente  de  um  aluno12 da  Faculdade  de

Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que disserta

sobre  a  Identificação  de  Causas  para  os  Problemas  Recorrentes  na

12 Júlio Humberto da Silva Coelho de Souza, orientado por Ruy Alberto Cremonini 

25



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

Execução de Paredes em Alvenaria Estrutural:  estudo de uma obra de

Porto  Alegre.  Extrai-se do  resumo  do  trabalho,  constante  do

LUME/Repositório  Digital  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do

Sul13:

“ Garantir a  correta execução e o respeito por critérios de controle

são requisitos fundamentais na construção em alvenaria estrutural.

A identificação das causas para as falhas de execução detectadas em campo

é importante para possibilitar a tomada de medidas preventivas. O objetivo

deste trabalho foi  identificar  os problemas recorrentes e suas causas em

uma  obra  de  alvenaria  estrutural  simples  não  armada.  Os  critérios  de

controle considerados foram: locação, alinhamento, nivelamento, esquadro,

dimensão de vãos, armaduras, prumo, planicidade, grauteamento e aspecto

visual.  Os  limites  e  tolerâncias  especificados  são  tais  que  não  se

comprometam as propriedades da edificação. Foram identificados, por meio

de análise quantitativa das fichas de controle de qualidade cedidas pela obra

estudada,  os  problemas  predominantes  na  execução  da  estrutura  de

alvenaria estrutural dos prédios estudados. Os problemas de esquadro, de

falta  de  janelas  de  inspeção  de  graute  e  de  dimensão  de  vãos

representaram  83%  das  falhas  anotadas  nas  fichas  de  controle  da

qualidade, e por isso foram eleitos como problemas recorrentes. Com estes

dados foi elaborada uma entrevista estruturada para ser aplicada a equipe

de  execução  de  alvenaria  da  obra,  que  possuía  perguntas  gerais  e

específicas para cada problema. Os resultados das entrevistas permitiram

identificar causas para os problemas abordados. Com a análise dos dados

reunidos  percebe-se que  a falta  de treinamento da mão de obra e

equipamentos  são  fatores  que  contribuíram  para  todos  os

problemas  recorrentes.  Isso  mostra  que  o  investimento  pela

construtora e empreiteira nesta área é importante para sanar estas

deficiências e ajudar a evitar que estes erros se repitam em outras

obras.” (o grifo é nosso)

Ou seja, a primeira constatação, quanto ao aspecto

estrutural  da  obra  ora  questionada,  indica  a  ocorrência  de  equívocos,  a
13 http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/34516
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princípio básicos, os quais deveriam ter sido verificados pela Universidade

Federal, por ocasião da fiscalização da obra, e evitados pela construtora,

por ocasião da execução da obra.

Em  continuação  quanto  às  características

construtivas  das  Fundações     da  edificação, ou  seja,  a  importantíssima

estrutura responsável por dar o suporte da obra, consta do relatório que,

inicialmente,  estavam previstas  para  serem construídas  por  estacas  pré-

moldadas em concreto do tipo curta, mas em razão das  características do

terreno e do baixo nível do lençol freático foram substituídas por estacas

encamisadas.

Do relatório, por sua vez, há o registro do Diário

de  Obras  quanto  à  estrutura,  do  qual  foram destacados  os  dados  mais

relevantes,  identificando  problemas  quanto  à  estrutura  e  utilização  das

estacas:

“ Dia 26/05 de 2010: foi iniciada a perfuração da P21 (primeira estaca) que

apresentou  o  mesmo  problema  da  P26.  Junto  à  porta  do  banheiro  do

Instituto  Parobé,  que  dá  para  o  interior  da  obra,  o  furo  escavado

desmoronou.

Dia 27/05/2010: não foi possível reescavar o P21, pois não foi entregue a

camisa solicitada de 3,00m de comprimento (…). O P21 (segunda estaca)

não foi perfurada porque apresentou o mesmo problema do furo

anterior (desmoronou).

(…)

Dia  08/02/2012:  foi  realizada,  por  parte  da  fiscalização  deste  contrato

vistoria nas formas e armaduras referentes à estrutura de vigas e escadas

do 5º/6º andar. Na ocasião não foi liberada concretagem das mesmas,

por não atenderem as especificações do projeto estrutural.

(…)

Dia 27/10/2012: a fiscalização solicita a MTK que seja fornecido laudo em

fissuras na viga do 2º pavimento, próximo ao pilar P13. Na data de

12/11/2012  a  fiscalização  reitera  tal  solicitação.  A  parede  de
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alvenaria também apresenta fissuras entre os pilares P13 e P24.”

(o grifo é nosso)

Após elencar os pontos acima reproduzidos, como

sendo os mais relevantes constantes do Diário de Obras, o laudo elaborado

pela UFRGS apresenta imagens e conclui que:

“(...) problemas foram identificados durante a execução da obra.

Figura 7: Amadura do patamar com  espaçamento inadequado e  fora de

posição.

Figura 8: Evidências do processo executivo da escada central.

Figura 9:  Escoramento inadequado dos lances de escadaria do patamar e

dos laces de acesso ao pavimento superior, sobrecarregando os elementos

do pavimento inferior.” (o grifo é nosso)

Essas  constatações,  inclusive,  levaram,  já  por

ocasião da segunda vistoria realizada em 16/06/2014, que fosse requerido à

SUINFRA a adoção de medidas imediatas de segurança, quais sejam, as de

interdição da escada central (para fins de observação de deslocamentos

excessivos e fissuras visíveis a olho nu) com destaque aos dois primeiros

lances da escada, de escoramento adequado da escada e monitoramento

de fissuras incidentes em vários pontos da edificação.

Feita, portanto, essa contextualização da obra, e

dos problemas identificados, façamos uma análise mais detalhada do que

consta do laudo de vistoria,  no âmbito do qual  o  Título 4, denominado

Análise  das  Manifestações  Patológicas  Estruturais tem por  finalidade

identificar, descrever e interpretar o processo de formação das patologias.

O  estudo,  contudo,  não  analisa  o  dimensionamento  dos  elementos  dos

reforços estruturais que se fazem necessários.

A situação fática, por outro lado, recomenda que,
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ante essa realidade, o prédio n.º  11209 da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul localizado na rua Sarmento Leite n.º 425 seja interditado e

desocupado até que se encontre em perfeito estado para receber os alunos,

professores, funcionários e demais usuários.

D) ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PRÉDIO

Uma vez elencadas as manifestações patológicas

do prédio da Universidade Federal, o laudo as analisou como Casos 01, 02,

03, 04, 05 e outras observações pertinentes.

O Caso 01 apresenta a situação das paredes dos

corredores em relação às quais  foi  verificada a  presença de  trincas  de

movimentação diferencial em razão das tensões de expansão e retratação

da  alvenaria.  Isso  decorre,  pelo  que  se  depreende  do  laudo,  da  não

observância das disposições construtivas da NBR 6118/ABNT que, no item

24.4, exige o uso de juntas pelo menos a cada 15 metros. Na situação sob

análise,  contudo,  a  edificação  possui  51,36  metros  de  comprimento,

contínuos, sem junta de dilatação estrutural prevista e/ou executada.

Como  decorrência,  a  própria  edificação  criou,

naturalmente, uma junta que atravessa paredes entre corredores e salas de

aula e piso. 

A  solução  para  essa  situação,  contudo,  não  é

simples. O laudo elaborado pela Universidade informa que ainda não se

sabe o tipo de fissura apresentado, se ativas, ou passivas. Em se tratando de

fissura ativa, como acredita o laudo seja a situação analisada, a causa do

problema não pode ser eliminada.

Essas  trincas,  contudo,  caso  sejam  estruturais,
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como  se  imagina  que  sejam, podem  comprometer  a  integridade  do

prédio. 

Ou seja, a situação é grave e requer a adoção de

medidas urgentes.

No  denominado  Caso  02 o  laudo  analisa  a

fachada  nordeste  do  prédio e  constata  fissuração  e  destacamento  de

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

parede  de  alvenaria  na  interface  com  elementos  da  estrutura  de

concreto/vigas e pilares.

Isso  decorreria,  mais  uma  vez,  por  não

observância de regras construtivas, sendo que nesse caso se deu quando da

instalação da placa de laje, ocasionado deformação excessiva da estrutura

internamente. Essa deformação ocasionou sobrecarga sobre a parede e viga

do pavimento inferior, ocasionado a abertura de fissuras na alvenaria. É

importante a referência da informação constante do laudo no sentido de

que  “este  conjunto  de  efeitos,  sobrecarga  +  deformação,  apresenta

proporção  em  escala  sequencial  e  cumulativa  sobre  as  estruturas

inferiores.”

Além  disso,  constatou-se  que  a  construção  das

paredes  de  alvenaria  ocorreu  a  partir  do  segundo  pavimento  para  os

superiores, quando o correto é que fosse realizada a construção das paredes

dos pavimentos superiores em direção aos inferiores, o que evita tensão das

vigas sobre alvenaria das paredes.

Essas fissuras, por sua vez, podem ser agravadas

pela  ação  de  outros  agentes  patológicos  externos  e  devem  ser

adequadamente  tratadas,  como  sugere  o  laudo,  não  havendo,  contudo,
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informação, de que esse tratamento já tenha iniciado.

No denominado  Caso 03 foi analisada a  escada

central e verificadas  fissuras e trincas próximas e ao longo do ponto de

engastamento da laje do patamar com a laje dos lances de degraus, fissura

vertical na lateral da laje na região intermediária do maior vão e flechas nas

extremidades livras das lajes dos patamares em balanço. 

Os  patamares  da  escada  apresentam,  ainda,

desalinhamento,  sendo que  o lance  inferior,  entre  o  terceiro  e  o  quarto

pavimento,  apresenta  um  degrau  a  mais  do  que  constante  do  projeto

arquitetônico  (figura  15  do  laudo),  ao  passo  que  as  lajes  da  escadaria

apresentam formato e espessuras diferentes daquelas previstas no projeto

estrutural, o que ocasiona sobrecarga nestes elementos e na sua estrutura,

como demonstra a figura 16 do relatório.

Além  disso,  a  armadura  do  patamar  está

subdimensionada, levando à abertura de fissuras no elemento estrutural e

escoamento aço e, conclui o laudo, levando ao colapsto da estrutura. Não

fosse  isso  suficiente,  observa-se  que  as  armaduras  da  escada  foram

instaladas  em  posição  considerada  errada,  pelo  laudo,  em  relação  ao

previsto  no  projeto  estrutural,  sendo  que,  durante  sua  construção  (da

escada) os lances inferiores foram utilizados como rota de deslocamento

para os trabalhadores, fazendo com que esse elemento, nos termos do laudo

“entrasse em serviço”.

Também  se  verifica  sobrecarga  sobre  os

patamares inferiores,  devido à realização de escoramento e mudança de

direção das armaduras sem atendimento à NBR 6118/ABNT.

Por fim, verificou-se, no âmbito da escada central,
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a existência de fissuras de natureza estrutural reincidentes e inclinação da

laje de concreto, em configuração de laje em balanço que, ao ser retirado o

escoramento,  apresenta  deformação  por  fluência  em  função  de  uma

possível  deficiência  estrutural  decorrente  de  armaduras  insuficientes  ou

mal posicionadas.

Essa  situação  também  consta  do  Relatório

Técnico elaborado pelo Engenheiro de Segurança Sérgio Martins Strieder,

da SUINFRA/UFRGS que conclui quanto à situação relativa à escadaria

(fl. 131 do ICP):

“O funcionário Celso, lotado na Prefeitura Universitária do Campus Centro,

que acompanhou a inspeção, nos informou que ao longo de uma semana

ocorreu alargamento da abertura da fissura,  o que indica que o

processo encontra-se ativo.

Constatou também que o deslocamento de pessoas próximo ao bordo livre

do  patamar  causa  desconforto  ao  usuário,  em  função  da  sua

movimentação vertical excessiva, oscilação.

O patamar também apresenta fissura na metade da sua maior dimensão

resultante da ação do momento fletor, somatório do peso próprio da laje

com as cargas atuantes.” (o grifo é nosso)

Sobre as causas do problema, o Relatório Técnico

informa:

“ Esta situação pode ocorrer devido a:

- erro de projeto (dimensionamento e/ou detalhamento);

- posicionamento errado da armadura;

- remoção do escoramento e/ou das formas antes dos prazos de cura;

- utilização da estrutura logo após a sua concretagem, pondo-a em serviço;

- deficiência de escoramento;

32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

- aumento da espessura da laje, em função de irregularidades na montagem

das formas criando sobrecarga adicional e alterando a linha neutra da seção

do elemento estrutural.”

Por  sua  vez,  o  Parecer  Técnico  do

LEME/Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais da UFRGS, datado

de  18/08/2014,  sobre  as  escadas,  informa  que  a  construção  apresenta

problemas estruturais pela forma como foi concebida:

“  A  estrutura  da  escada  foi  concebida  como  sendo  os  seus  lances  de

degraus engastados no pilar-parede central e livre na outra extremidade.

Este  sistema  estrutural  não  é  adequado  para  este  tipo  de

estrutura. (…) O mesmo ocorre com as armaduras dos patamares.  Esta

posição inadequada da armadura gerou o aparecimento de fissuras

e trincas nos elementos devido a ausência destas armaduras nas

posições corretas dos mesmos.” (o grifo é nosso)

Por fim, o Parecer Técnico n.º  103/2014 PR/RS

ASSESP informa a respeito da escada central (fl. 09 do documento) que: “

(…) verifica-se que ficou comprovada falha de execução: posicionamento

incorreto das armaduras, como a causa das manifestações patológicas na

escada central: fissuração e deformação excessiva.”

Essas causas do problema da escada, por sua vez,

podem estar replicadas nos demais problemas verificados no prédio, sendo

imprescindível  a  sua desocupação,  a adoção de medidas de isolamento,

levantamento dos problemas e imediata recuperação.

A situação é, portanto, grave, já estando a escadaria

isolada. Contudo, o isolamento e o reforço, com madeira, da estrutura não são

suficientes para garantir a segurança da edificação, nem indicam que as medidas
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necessárias para correção do problema tenham sido adotadas.

Ultrapassada  a  análise  da  escada  central  e  seus

muitos problemas, o laudo passa à análise do que denomina Caso 04, ou

seja, as patologias da torre da escada enclausurada anexa.

De acordo com o laudo, ocorreu o deslocamento

global da torre que está inserida em um solo com baixa capacidade de

carga e presença de lençol freático no nível d´água inicial de 0,00, ou seja,

nível do solo natural, estando inclinada em função do recalque diferencial

causado pela falta de suporte de carga das fundações. O recalque, informa

o laudo, fez com que a torre se movimentasse como uma estrutura rígida

ocasionando  uma  imperfeição  global,  livre  da  presença  de  fissuras

localizadas,  mas apresentado  alargamento da junta de dilatação entre os

prédios – escada anexa e salas de aula e desplacamento do revestimento de

argamassa.

Importante,  ainda,  o  registro  de  que  as

movimentações diferenciais entre a estrutura do prédio e a da escada

enclausurada  atingiram  dimensões  fora  do  usual indicando  que  a

estrutura da escada apresenta movimentação.  Informa o laudo estrutural

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.” e conclui no sentido de que não há

evidências  de  que  tais  movimentações  tenham  cessado,  podendo,

potencialmente, colocar em risco a estabilidade dos pilares 23 e 24.

As  consequências  decorrentes  dessa  situação

podem levar ao colapso das torres da escada. Consta do laudo:

“  (…) deve-se cuidar as movimentações estruturais geradas pelo mesmo,
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devido ao comprometimento e incapacidade da estrutura predial de

resistir a elas sem causar alastramento de danos (fissurações) na

edificação;  e,  por  tanto,  exige  reforços  da  fundação.  Se  esta

movimentação não for contida poderá levar ao colapso da torre da

escada. 

Recomenda-se  que  seja  feito,  em  caráter  de  urgência,  o

monitoramento  dos  deslocamentos  da  estrutura  do  prédio  e  da

escada enclausurada,  através  de  emprego de  testemunhos  e  de  uma

estação topográfica total.” (o grifo é nosso)

Questão  que  igualmente  causa  dificuldade  diz

com a  ausência de detalhamento das lajes da circulação da escadaria, na

medida em que a não apresentação desse detalhamento impede que se saiba

se o peso lajes da circulação da escadaria foi considerado na determinação

da carga dos pilares.

Por fim, a análise da situação da torre da escada

enclausurada  conclui  que  a  locação dos  pilares  da  escada  adotada  pelo

calculista diferiu no posicionamento do pilar P1, criando-se uma região em

balanço,  onde  ocorre  a  concentração  de  tensões  e  solicitações  não

absorvidas  completamente  pelo  estaqueamento  e  nem  pelo  solo,  cuja

capacidade de carga é insuficiente para resisti-las.

Posteriormente,  Parecer  Técnico  do

LEME/Laboratório  de  Ensaios  e  Modelos  Estruturais,  ao  analisar  a

situação  da  escada  enclausurada  anexa  ao  prédio,  constatou  que  é

fundamental a contratação de um especialista em fundações para analisar a

situação. Consta do Parecer:

“  (…) observa-se  uma  movimentação de corpo rígido da estrutura

ocasionando afastamentos significativos da mesma, em relação ao

prédio das salas de aula. Esta movimentação tem origem nas fundações

35



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

da estrutura, onde ocorre um deslocamento relativo vertical (afundamento)

em um dos cantos da estrutura.

Observa-se, pelo projeto arquitetônico deste prédio anexo, que o pilar P1

deveria estar colocado no cano da planta. Talvez por dificuldade de colocar

a fundação (estaca) nesta posição, esta foi transladada 1,40m do seu local

de  origem.  Esta  nova  situação  pode  ter  ocasionado  um  aumento  de

solicitações,  as  quais  não  foram  absorvidas  pela  fundação  e  pelo  solo,

originando um recalque da estrutura neste ponto.” (o grifo é nosso)

Documento  intitulado  Relatório  Técnico,  datado

de  02/06/2014,  encaminhado  pela  Universidade  ao  Ministério  Público

Federal após visita na edificação, informa sobre a escada enclausurada:

“ A referida caixa da escadaria apresenta o formato de uma torre, sendo

uma estrutura independente da estrutura da edificação. Esta torre apresenta

desaprumo  que  varia  entre  0  a  5cm  da  base  até  o  topo,  com  maior

afastamento nesta última extremidade.

O deslocamento constatado deve ter ocorrido após a conclusão da obra, pois

as  partes  metálicas  dos  guarda-corpos,  cujas  extremidades  foram

aparafusadas entre estas estruturas formaram uma ligação rígida que com o

deslocamento ocorrido apresentaram deformação.

Este tipo de deformação pós-obra indica recalque diferencial das fundações.

O  desaprumo  verificado  encontra-se  acima  dos  parâmetros

admitidos por norma e requer o seu monitoramento com o uso de

testemunhos e de medições.”  (o grifo é nosso)

Sobre  a  torre  da  escada  enclausurada,  informa,

ainda, o Parecer Técnico n.º 103/2014 PR/RS ASSESP que em agosto do

ano em curso foi constatada ampliação da abertura da junta:

 “Registros nas fichas de monitoramento indicam que houve ampliação da

abertura  da  junta  de  construção  em  08/08  e,  em  25/08/2014,
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continuava-se  a  registrar  movimentação  nos  testemunhos

instalados no local do volume da escada.” (o grifo é nosso)

Sobre  a  causa  dos  problemas  constatados  em

relação à torre da escada enclausurada, refere o Parecer Técnico que não

foi  possível  verificar  se  houve  alteração  entre  o  projeto  de  fundações

elaborado e o executado:

“Não foi possível,  porém, verificar se houve alteração entre o projeto de

fundações elaborado e o executado do componente de fundação específico,

pois planta de locação das estacas disponibilizada para exame refere-se às

estacas  de  concreto  pré-moldadas  do  projeto  não  executado.  E  nesse

documento não constam as fundações do volume desta escada protegida.”

Contudo,  o  Parecer  analisa  as  informações

constantes dos documentos encaminhados pela UFRGS quanto à execução

da torre da escada:

“  Quanto aos problemas de execução das estacas mencionados no

Laudo Estrutural e verificados nos registros do diário de obras, constata-se

que: iniciados os serviços em 20/05/2010, a subcontratada, empresa Geyer

Estaqueamento executou o serviço com equipamento sobre caminhão, e não

sobre esteira, (…) em 24/05/2010, após fim de semana de chuvas, registra-

se  que  “todos  os  furos  encheram-se  de  água,  o  que  provocou  o

desbarrancamento das bordas nas estacas escavadas”; em 25/05/2010, “em

todos os furos perfurados foi preciso colocar bomba para retirar a água que

vertia do fundo, mesmo estando encamisado, antes de concretar a estaca e,

P26  desbarrancou”  (…)  o  P21  (1ª  estaca)  desbarrancou;  em  27/05,  a

segunda estaca do P21 também desbarrancou e a primeira não pode ser

reescavada, porque a Geyer não disponibilizou a camisa de 3,00m requerida;

em 31/05/2010, segunda feira, foi concretada a estaca P12, escavada na

sexta,  mas  não  concretada  por  problema  de  fornecimento  do  concreto,

houve necessidade de bombear a água e escavar o material solto no fundo
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do furo e não tendo sido fornecida a camisa de 0,80m solicitada, foram

escavadas outras duas estacas com diâmetro de 0,90m; em vários dias é

registrada  presença  de  água  devida  a  vazamento  do  Instituto  Parobé,

prejudicando a execução das estacas mais próximas; (...)

Observa-se, então, que as várias ocorrências registradas no diário de obras

podem ter interferido na qualidade das fundações executadas. Apesar disso,

não  se  identificou,  nos  documentos  examinados,  registro  da

execução  de  testes  ou  ensaios  para  a  aferição  do  desempenho

expectado dessas estruturas.” (o grifo é nosso)

E, por fim, conclui, no sentido da necessidade de

prevenção de risco de acidentes, em relação às pessoas que circulam no

entorno:

“  Acrescenta-se  que  deve  ser  considerada  a  prevenção  de  risco  de

acidentes  por  possíveis  desplacamentos  e  queda  de  partes  do

revestimento externo do volume da escada protegida,  causados pela

progressão do deslocamento da estrutura, sobre as pessoas que circulam no

entorno” (o grifo é nosso)

A situação  da  torre  da  escada  enclausurada  é,

portanto,  de  significativa  gravidade,  inclusive  por  se  tratar  do  local

necessário  para  escoamento  dos  ocupantes  da  edificação  em  caso  de

incêndio,  demonstrou  agravamento,  e  requer  a  adoção  de  medidas

imediatas de proteção e recuperação.

Por fim, o laudo faz referência ao  Caso 05, que

analisa a parede de divisa entre o sanitário masculino e a sala 33, em razão

da  constatação  de  fissuras  a  45  graus,  onde  a  viga  abaixo  da  parede

danificada “encaminha seus esforços ao pilar P21”.

Ao  analisar  a  situação,  o  documento  faz
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novamente  referência  ao  lençol  freático  elevado  no  local  onde  foi

construído o prédio e à possibilidade de que essa circunstância não tenha

sido bem dimensionada quando da execução da obra. Consta do laudo:

“ Pelo histórico da obra, verificou-se que o  lençol freático da região é

bastante  elevado  exigindo  cuidados  ainda  maiores  durante  a

execução das fundações. Segundo o diário de obras do dia 26/05/2010,

sabe-se que durante escavação da estaca P21 (primeira estaca), “junto à

porta do banheiro do Instituto Parobé, que dá para o interior da obra, o

furo escavado acabou desmoronando”. No dia seguinte também se registrou

que  “a água verte  por  entre  as  fundações do  Instituto  Parobé”.

Desta forma, não se pode desprezar que,  caso o solo tenha tido uma

nova acomodação nesta região devido à presença de água e as

estacas  de  fundação  não  tenham  atingido  a  profundidade

necessária para garantir a estabilidade estrutural, tal razão pode

ter levado à movimentação diferenciada do prédio.” (o grifo é nosso)

Por fim, concluiu o laudo no sentido de que, além

dos  problemas  listados,  verificou-se,  ainda,  a  incidência  de  fissuras

associadas à movimentação diferencial existente entre os encontros do

revestimento e a alvenaria, na fachada Nordeste, permitindo o ingresso

de água na edificação e favorecendo o surgimento de vegetação e musgos,

colocando em risco os transeuntes que circulam ao redor do prédio, ante a

possibilidade de queda. O problema seria proveniente, provavelmente, da

sobre-espessura  do revestimento  argamassado que  estaria  em desacordo

com a NBR 13749.

E  conclui  no  sentido  da  existência  de

comprometimento estrutural da escada central,  torre da caixa da escada

enclausurada anexa e sala com fissura a 45 graus:

“ Vale ressaltar que as situações apresentadas até a data deste relatório,
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caso  não  sejam  adequadamente  corrigidas  e  os  mecanismos  atuantes

cessados, podem tornar críticos e agravar o processo de fissuração.

Isso só não faz com que os problemas evidenciados perseverem, mas ainda

incrementam severamente a deterioração dos materiais, comprometendo o

desempenho  dos  elementos  constituintes  da  edificação e,  assim,  sendo

necessitam de amplos reparos.

Diante  do  presente  diagnóstico  exposto,  a  comissão  julga  necessários

estudos mais  aprofundados e acompanhamento da evolução das fissuras

estruturais, e em caso de permanência de movimentação indesejável,  na

torre enclausurada anexa e na região da fissura a 45 graus, recomenda-se e

se considera prudente a  devida interdição da edificação, bem como

deverá ser isolada a região em seu entorno com raio de segurança

em função  de  sua  altura  até  que  sejam procedidos  os  devidos

reforços estruturais e/ou de fundação.” (o grifo é nosso)

Ou seja,  e como diversas vezes aqui referido,  a

situação é grave, colocando muitas pessoas em risco e deve ser resolvida

com a maior brevidade possível.

A própria  Universidade  Federal,  em documento

datado de 08/08/2014 (fl. 133 do ICP), firmado pelo Vice-Superintendente

de  Obras  da  SUINFRA/UFRGS  encaminha  solicitação  do  Procurador-

Geral da UFRGS:

“ Salientamos que os  reparos necessários para o prédio de salas de

aula, apontados em relatório pela comissão (fls. 31 a 43) são de extrema

urgência pois apontam sérios riscos de acidentes aos usuários. Em

se tratando de prédio com salas de aula, centenas de alunos circulam

diariamente  pelo  local,  o  período  de  aulas  está  em  pleno

andamento. Portanto,  solicitamos  a  esta  PG  avaliação  no  sentido  de

contratação dos reparos de forma emergencial.” ( o grifo é nosso)
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No entanto, não há notícia de que a UFRGS tenha

iniciado a recuperação do prédio (ao menos até 16/09/2014, data da visita

do  Ministério  Público  Federal  à  edificação),  nem  isolado  o  local

(novamente até 16/09/2014), onde circulam muitos alunos, funcionários e

professores, inclusive de outros prédios, visto que a edificação faz fundos

com o Instituto Parobé e se encontra a poucos metros da Faculdade de

Direito.

Registre-se,  ainda,  sobre  as  informações  do

relatório do laudo estrutural, dado de extrema relevância que, seguramente,

concorre  para  o  agravamento  da  situação  verificada,  qual  seja,  o  da

presença  humana  no  prédio.  Não  houve  referência  no  laudo  sobre  o

trânsito de pessoas no prédio, nas salas de aula, nem nos corredores, mas a

presença humana no local é circunstância que interage com as morfologias

já  existentes  na  edificação  e  pode  agravar  o  processo  degenerativo

constatado. 

Nesse sentido, o Parecer Técnico ASSESP PR/RS

n.º  087/2014  elaborado  pela  Assessoria  Pericial  do  Ministério  Público

Federal em 25/07/2014 que apurou:

“Quanto à questão de segurança recomenda-se que complementarmente ao

isolamento  das  escadas  principais,  seja  proibido  o  trânsito  e  a

permanência de pessoas sob a escada entre o pavimento térreo e o

segundo.  Por  ocasião  da  vistoria,  a  área  sob  a  escada  não  estava

isolada  e  havia  inclusive,  sob  o  segundo  lanço  dessa  escada,

cadeira escolar e telefone instalados (ver figura 05 do anexo I deste

parecer).” 

O parecer elaborado pela Assessoria Técnica do

Ministério Público Federal na ocasião, ou seja, na primeira vez em que a

Assessoria Pericial do Órgão Ministerial esteve na edificação constatou,
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ainda, outro gravíssimo problema qual seja, o de não contar o prédio n.º

11209 com todos os elementos exigidos na legislação e normas técnicas

para saídas de emergência em edificações,  o que constituiria fator de

risco  à  segurança  dos  usuários,  especialmente  por  não  ter  sido  ainda

aprovado o PPCI/Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio da

edificação, ou seja, o processo que todo o proprietário ou responsável por

prédios  com  mais  de  uma  economia  e  mais  de  um pavimento  deverá

possuir e que deverá ser encaminhado ao Corpo de Bombeiros da Brigada

Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

O parecer  elaborado pela  Assessoria  Pericial  do

Ministério Público Federal, contudo, ainda que tenha sido realizado com

muita diligência, foi elaborado sem conhecimento prévio do conteúdo do

Laudo Estrutural do Prédio de Salas de Aula no Campus do Centro da

UFRGS, (elaborado em 30/06/2014 pela Comissão de Avaliação Técnica

da Superintendência de Infraestrutura da UFRGS, documento este assinado

por três engenheiros e realizado a partir de idas ao local em, pelo menos,

em  cinco  oportunidades:  11/06/2014,  17/06/2014,  23/06/2014  e

26/06/2014), ou de qualquer outro documento ou relatório da Universidade

Federal,  tendo, ao final,  e por esse motivo, concluído que as anomalias

construtivas não colocariam em risco a segurança dos frequentadores do

prédio de salas de aula. 

O parecer, contudo, tem imagens bastante visíveis

da situação, das quais destacamos as figuras 14 e 15, 17, 18 e 19, 20, 21,

22 e 23, 37, 38 e 39, 41 e 42, e entende necessária a análise de diversos

documentos,  a saber,  o Processo Administrativo 23078-014509/2014-45;

os relatórios de monitoramento e laudos técnicos elaborados no decorrer e

âmbito  do  processo  administrativo;  projeto  arquitetônico  aprovado  e
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licenciado  no  órgão  municipal  competente,  incluindo  documentos  de

aprovação do EVU, por se tratar de projeto de edificação no entorno de

bem  tomado  e  Área  Especial  de  Interesse  Institucional,  e  respectivo

Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –  RRT  ou  Anotação  de

Responsabilidade  Técnica/ART;  Plano  de  Prevenção  e  Proteção  Contra

Incêndio, aprovado no Corpo de Bombeiros/RS e respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica

–  RRT;  Projeto  de  Fundações  e  Estrutural  do  Edifício;  projeto  licitado

(incluindo-se memorial descritivo de materiais e serviços ou caderno de

encargos,  memórias  de  cálculo,  planilha  orçamentária);  relatórios  de

acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  da  obra  e  ART ou  RTT;

Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade

Técnica  do  responsável  Técnico  pela  execução  da  obra;  Carta  de

Habilitação/Habite-se,  expedido  pela  SMOV/Secretaria  Municipal  de

Obras  e  Viação  e  o  Alvará  de  Prevenção  e  Proteção  Contra

Incêndio/APPCI.

Esses documentos,  sem sombra  de dúvidas,  são

importantes  e  devem ser  analisados,  especialmente  quanto  à  forma  da

realização  das  atividades  de  recuperação  da  edificação  e  dos  processos

degenerativos constatados. Contudo, o tempo urge, e o prédio em questão

está ocupado por diversas pessoas que se encontram em situação de risco e

precisam ter sua segurança preservada.

Tanto é assim que, posteriormente à apresentação

do Parecer Técnico ASSESP PR/RS n.º  087/2014, em razão de segunda

visita ao local e à vista dos novos documentos apresentados pela UFRGS,

foi emitido o Parecer Técnico n.º 103/2014 PR/RS ASSESP, cuja conclusão

se deu no seguinte sentido:
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“Constata-se, portanto, em face do conjunto de circunstâncias apontadas,

somadas  à  redução  da  capacidade  de  escoamento  dos  ocupantes  da

edificação  pela  necessidade  temporária  de  interdição  da  segunda  escada

protegida verificada, conforme discorrido, que  não é possível assegurar

que  a  edificação,  na  condição  atual,  ofereça  aos  usuários  a

segurança  que  é  requerida  pela  legislação  e  normas  técnicas

aplicáveis.” (o grifo é nosso)

Por esse motivo, é ajuizada a presente Ação Civil

Pública, acompanhada de pedido de tutela antecipada, a fim de que se dê

imediata  interdição  da  edificação  e  isolamento  das  imediações  que

apresentem risco, dando-se início aos trabalhos de recuperação do prédio

da Universidade Federal.

E) CONCLUSÃO

A presente  Ação Civil  Pública demonstrou,  por

seu conjunto de fatos, que o prédio n.º 11209/Salas de aula do Campus

Centro  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande do Sul,  situado  na  rua

Sarmento  Leite  n.º  425,  com  capacidade  para  1.200  (mil  e  duzentos)

alunos, apresenta muitos problemas, os quais estão colocando em risco a

vida e integridade física dos alunos, professores, funcionários e até mesmo

de pessoas que circulam nas imediações, como referido no laudo estrutural

realizado pela Universidade:

“  O que se verifica in loco é que as aberturas das fissuras permitem o

ingresso de água na edificação favorecendo o surgimento de vegetação e

de musgos, por exemplo, e ainda mais grave a possibilidade de queda

e danos aos transeuntes que circulam a redor da edificação.”
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As  medidas  determinadas  pela  Universidade

Federal  para  resolução  da  situação,  contudo,  não  são  suficientes  para

garantia da segurança dos usuários do prédio, nem há comprovação de que

a situação esteja sendo encaminhada como prioritária.

Por  outro  lado,  é  significativo  o  fato  de  que

prédios  centenários,  construídos  em época  em que  havia  muito  menos

tecnologia,  como  é  o  caso  dos  prédios  da  Faculdade  de  Direito,  de

Engenharia, Instituto Parobé e Biociências, todos contíguos ao prédio em

questão, estejam intactos. A conclusão que se pode chegar é apenas uma:

os prédios antigos foram construídos de forma correta. 

Registre-se,  ademais,  e como já referido,  que o

prédio n.º 11209, apesar de novo, iniciou suas atividades sem a expedição

do necessário Alvará  de  Incêndio,  a  ser  obtido  no âmbito  do Plano de

Prevenção e Proteção Contra Incêndio, situação inaceitável em relação a

um  prédio  novo,  especialmente  em  decorrência  de  tragédia  nacional

ocorrida  no  Município  de  Santa  Maria/RS,  envolvendo  estabelecimento

sem o necessário alvará de incêndio. Em se tratando de estabelecimento

escolar a exigência é ainda mais importante e sua falta, por conseguinte,

mais grave.

As medidas requeridas, por seu turno, virão em

benefício da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul que deve,

antes de mais nada, zelar pela integridade física e pela vida de seus alunos,

professores e funcionários, bem como pelo seu patrimônio, adotando todas

as medidas necessárias para evitar a concretização de danos a essas pessoas

e aos bens de sua propriedade, inserindo-se, a situação sob análise, dentre

aquelas em que se faz necessária imediata atuação da Universidade com
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essa finalidade, qual seja, de evitar ocorrência de dano, ante a situação em

que se coloca no prédio n.º 11209 da Universidade Federal do Rio Grande

do Sul.

VI – DO DIREITO

A) DA RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO

SUL E DA UNIÃO

Como já referido quando da análise da questão da

legitimidade passiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da

União para figurarem como rés  da presente  Ação Civil  Pública,  ambos

entes  são  responsáveis  diretos  (Universidade  Federal)  ou  subsidiários

(União  Federal)  pelos  danos  que  o  prédio  n.º  11209,  situado  na  rua

Sarmento  Leite  n.º  425,  fundos,  Quarteirão  I,  UFRGS,  centro,  Porto

Alegre/RS, possa ocasionar a terceiros.

A Universidade tem sua responsabilidade por ser

a titular do prédio, a contrante dos serviços da empresa MTK Construção

Civil Ltda., o ente com o dever de fiscalizar a obra e sua execução. 

A União, por sua vez, detentora dos recursos que

custearam a construção da obra, é responsável subsidiária pelos danos que

o  prédio,  ou  atos  de  suas  Autarquias  (no  caso  em  análise  a  UFRGS)

possam  ocasionar,  nos  termos  dos  artigos  5º,  inc.  V  e  37,  §6º  da

Constituição Federal que dispõem:

“ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes: 

(...)
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V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da

indenização por dano material, moral ou à imagem;” 

“ Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)

§  6º  -  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado

prestadoras  de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus

agentes,  nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

E em relação à responsabilidade do Poder Público

por danos decorrentes de obras públicas, Sérgio Cavalieri Filho sustenta

que: 

“(…) Se a obra é do Estado e sempre deriva de um ato administrativo de

quem ordena a sua execução, não faz sentido deixar de responsabilizá-lo

simplesmente porque a mesma está sendo executada por  um particular,

mormente  quando  este,  comprovadamente,  agiu  culposamente.  À

Administração Pública, e só a ela, competia executar as obras através dos

seus órgãos competentes. Se preferiu cometer a uma empresa privada a

realização dessas obras, não há de ser por isso que a sua responsabilidade

deva ser desviada. Tenha-se em vista que o executor da obra é um agente

do Estado, e, como tal, a Administração responde pelo dano que ele vier a

causar, admitindo-se a responsabilidade solidária do executor da obra no

caso de ter agido com culpa, o que, sem dúvida, torna a posição da vítima

mais garantida.”14

A UFRGS,  inclusive,  contratou  seguro  (apólice

seguro  garantia  n.º  06-0745-0163702/JMalucelli  Seguradora)  para

indenização dos prejuízos diretos causados em razão de inadimplemento na
14CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 250. 
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execução dos serviços, devendo fazer uso desse instrumento a partir do que

foi constatado em relação à edificação.

Cabe  destacar  que  a  jurisprudência  pátria

reconhece a responsabilidade civil da União e das autarquias nos casos de

desabamento de prédios públicos, sobretudo quando há ausência de reparos

e/ou manutenção no imóvel. Nesse sentido: 

“ ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE REBOCO

DE  NOSOCÔMIO  PÚBLICO. NEXO  CAUSAL  CONFIGURADO.  DANO

MATERIAL  NÃO  COMPROVADO.  DANO  MORAL  MANTIDO.  REMESSA

NECESSÁRIA  E  APELAÇÕES  DESPROVIDAS.  1.  Para  se  atribuir  a

Responsabilidade  Civil  ao  Estado,  embora  seja  esta  Objetiva,  não  se

dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação

ou omissão atribuída a seus agentes (independentemente de dolo ou culpa)

e o dano causado. 2. Embora a Ré admitiu que a queda do reboco em seu

nosocômio feriu o Autor, asseverando que tal fato seria consequência das

fortes  chuvas  ocorridas  na  cidade  de  Niterói  em 25  de  maio  de  2005,

configurando  força  maior,  conclui-se  da  leitura  da  Contestação  e  da

Apelação que o Hospital Universitário Antonio Pedro precisava de sérias

reformas,  tão  graves  que  deveria  ter  sido  fechado. No  entanto,

visando garantir o atendimento ao público, a Universidade-Ré preferiu

mantê-lo  aberto,  correndo o risco de um possível  desabamento,

visto  que  era  previsível,  diante  de  seus  graves  problemas

estruturais, algum problema neste sentido, sendo negligente, pois,

em tomar as devidas cautelas ou diante dos parcos recursos disponíveis,

ou para manter o atendimento médico na região,  colocando em risco a

integridade física das pessoas que ali transitavam, como, no caso dos

autos,  do Autor.”  (o grifo  é nosso) (TRF2, APELREEX 200551020049348,

Relator Guilherme Diefenthaeler, Data de publicação 04/12/2013) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO DO

PEDIDO  DE  LIMINAR  -  RESTAURAÇÃO  EMERGENCIAL  DA  ESTAÇÃO

FERROVIÁRIA  DE  SÃO  JOSÉ  DO  RIO  PRETO  -  ILEGITIMIDADE  DA

AGRAVANTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3.  Falta de manutenção

ou conservação do bem imóvel de patrimônio da UNIÃO e histórico
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de  São  José  do  Rio  Preto:  existência  de  infiltração  de  água  pluvial

generalizada nas lajes das plataformas e nas juntas de dilatação; evidências

de  recalque  de  fundação  dos  pilares  e,  consequentemente,  da  laje  em

balanço  (marquise)  no  trecho  sobre  a  plataforma  de  embarque,  dentre

outras, provocando adiantado estado de deterioração do bem. 4. Presente o

risco  de  ineficácia  da  tutela  definitiva,  decorrente  da ameaça  de

desabamento de parte do imóvel, sendo imprevisível  a extensão dos

danos que irá causar, sem falar do risco à segurança de transeunte no local,

isso caso não seja promovida reparação emergencial  identificada

na vistoria do imóvel. 5. O Juízo a quo, no uso de seu poder-dever

de  condução do  processo  e  com vistas  a  assegurar  o  resultado

prático da decisão final a ser proferida no feito, entendeu por bem

determinar as providências descritas. 6. Não há nos autos alteração

substancial  capaz  de  influir  na  decisão  proferida  quando  do  exame  do

pedido  de  efeito  suspensivo.”  (o  grifo  é  nosso)  (TRF  3ª  Região,  SEXTA

TURMA, AI 0040223-58.2009.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO HERBERT

DE BRUYN, julgado em 26/09/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA 04/10/2013)

“  EMBARGOS  INFRINGENTES.  ADMINISTRATIVO.  DESABAMENTO  DE

PORTÃO DA UNIDADE MILITAR. RESPONSABILIDAE OBJETIVA DO

ESTADO. NEXO  DE  CAUSALIDADE  ENTRE  A  OMISSÃO  DA

ADMINISTRAÇÃO E O EVENTO DANOSO. LESÃO RAQUIMEDULAR GRAVE.

INCAPACIDADE PERMANENTE. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

1. Indenização por danos morais sofridos pela autora, sucedida nos autos

por  seus  herdeiros,  ora  embargados.  2.  A  autora  foi  atingida,  ao

caminhar pela calçada, por um portão de ferro da unidade militar,

designado  para  a  entrada  de  caminhões  de  lixo.  O dito  acidente

ocasionou  lesão  raquimedular  grave,  gerando  perda  irreversível  da

capacidade funcional, a exigir acompanhamento médico e fisioterápico, o

uso de cadeira de rodas e de auxílio de terceiros para se locomover. A vítima

veio  a  falecer  no decorrer  da  lide,  sendo homologada a  habilitação dos

herdeiros.  3.  Evidenciada,  assim,  a  omissão  da  ré  pelo

descumprimento  do  seu  dever  de  zelar  pela  segurança  e  pela

prevenção  de  acidentes  visando  à  segurança  dos  passantes,  de

modo  que  se  tem  por  configurada  sua  responsabilidade  pelos

danos decorrentes dessa deficiência, manifesta no ilícito causador
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do dano que deveria ter sido evitado e não o foi. (…)” (o grifo é

nosso) (TRF2, Processo: 200851010276126, EIAC 504582, Terceira Seção

Especializada, Data Decisão 21/03/2013, E-DJF2R - Data:: 12/04/2013) 

Sendo  assim,  deverão  ambas,  Universidade

Federal e União, atuar de forma a exigir a devida reparação do imóvel, na

forma da  melhor  técnica  possível,  e  com a  maior  brevidade,  visto  que

qualquer dano que vier a ocorrer, a partir do que foi constatado em relação

ao  prédio,  será  de  responsabilidade  de  ambas,  seja  por  ação  ou  por

omissão.

É imprescindível  que a UFRGS e a União,  por

serem, respectivamente, a titular do prédio, contratante da obra/UFRGS, e

financiadora  da  obra/União,  sejam  instadas  a  corrigir  os  problemas

construtivos  constatados,  na  omissão  ou  impossibilidade  do  construtor

fazê-lo, para defesa do cidadão e de todos os usuários da edificação.  A

comunidade que utiliza o prédio, e atualmente se encontra em alerta com a

situação em que ele se encontra, tem o direito de ver o dano reparado e de

ter  segurança  de  frequentar  a  edificação,  devendo  os  entes  (UFRGS e

União), em caso de terem de atuar diretamente, ajuizar as devidas ações de

regresso contra a empresa contratada, MKT Construção Civil Ltda., bem

como acionar o seguro da obra.

O que não é aceitável é que o prédio continue nas

condições em que se encontra, sem que nenhuma medida seja adotada para

reversão dessa situação.
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 B) DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

E DO SÓCIO ADMINISTRADOR 

A  empresa  MTK  Construção  Civil  Ltda.  foi

contratada  pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  para

construção do prédio n.º  11209, situado na rua Sarmento Leite n.º  425,

tendo restado vencedora da Licitação realizada no âmbito do Processo n.º

23078.023392/09-25 – Portaria n.º 4169/2009 (Parecer de Classificação –

fl. 153 do ICP) e OES n.º 12/10 (fl. 154 do ICP), tendo sido o valor do

contrato  n.º  193/PROPLAN/DELIT/2009  fixado  em  R$  5.134.206.80

(cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, duzentos e seis reais e oitenta

centavos),  valor  posteriormente  atualizado  para  R$  5.992.428,46  (cinco

milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais

e quarenta e seis centavos).

A obra, contudo, foi entregue contendo inúmeros

problemas  e  irregularidades,  conforme  se  verifica  da  leitura  do  Laudo

Estrutural do Prédio, elaborado pela UFRGS em 30/06/2014.

Por  outro  lado,  a  responsabilidade  por  falhas

estruturais  da  edificação,  conforme  as  que  se  verificam  no  prédio  da

UFRGS,  são  de  responsabilidade  de  quem executa  a  obra,  no  caso,  a

construtora MTK Construção Civil Ltda. A responsabilidade da empresa

contratada pela solidez e segurança da obra está expressamente prevista no

parágrafo na Lei nº 8.666/1993, in verbis: 

“ Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir

ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  o  objeto  do

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de materiais empregados.”

“  Art.  70.  O  contratado é  responsável  pelos  danos  causados
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diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa

responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo  órgão

interessado.”

“Art. 73. (omissis) 

§ 2o O  recebimento provisório  ou  definitivo  não  exclui  a

responsabilidade  civil  pela  solidez  e  segurança  da  obra ou  do

serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro

dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.”

Sobre o tema, Marçal Justen Filho15 leciona que: 

“ Cada parte tem o  dever de executar fielmente as prestações que

lhe incumbem. No caso do particular, isso significa cumprir o disposto na

Lei, no ato convocatório e no contrato. 

O particular é contratado para executar uma prestação identificada de modo

previsto e definido. Tem o dever de executar essa prestação de modo

perfeito.  Ainda que o contrato seja  omisso,  deverão ser observadas as

regras técnicas,científicas ou artísticas pertinentes à tarefa executada. Não é

necessário que o contrato preveja e minudencie todas as formalidades a

serem  cumpridas,  todos  os  detalhes  a  serem  executados,  todas  as

circunstâncias a serem atendidas. (…)

Apurada  a  existência  de  defeito,  o  particular  tem  o  dever  de

eliminá-lo, às próprias expensas. (…)”

Em  relação  aos  efeitos  da  fiscalização

administrativa, o citado autor adverte que: 

“ O exercício pela Administração da fiscalização ou acompanhamento não

elimina nem reduz a responsabilidade civil do particular. 

Cabe  a  este  desenvolver  suas  atividades  com  zelo  e  perícia,  evitando

provocar danos de qualquer natureza a terceiro. O particular responde em

nome próprio pela sua conduta. 

15JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à lei de licitações e contratos.  15. ed. São Paulo:  Dialética,
2012, p. 937. 
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A  atividade  de  fiscalização  desenvolvida  pela  Administração  Pública  não

transfere a ela a responsabilidade pelos danos provocados pela conduta do

particular.”16

A  matéria  também  foi  objeto  de  análise  dos

Tribunais  Regionais  Federais,  apresentando  entendimento  no  mesmo

sentido do que está sendo, neste momento, requerido: 

“  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  DENUNCIAÇÃO À  LIDE  DO  RESPONSÁVEL

PELA  ELABORAÇÃO  DO  PROJETO.  PRELIMINAR  REJEITADA.  VÍCIOS  DE

CONSTRUÇÃO.  PROVA  PERICIAL.  FALHAS  DE  EXECUÇÃO  DA

OBRA/SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E

SEGURANÇA  DA  OBRA.  REPARAÇÃO  DOS  DEFEITOS.  APELAÇÃO

IMPROVIDA.

1.  A  responsabilidade  quanto  aos  vícios  de  construção  é  da

Construtora. Preliminar rejeitada.

2. Apelação cível contra sentença que condenou a BR CONSTRUÇÕES LTDA

a  reparar  os  defeitos  apresentados  nas  instalações  do  Edifício  Sede  da

Polícia  Rodoviária  Federal  de  Serra  Talhada  -  PE,  objeto  do  Edital

modalidade Convite nº 15/98, bem como ao ressarcimento das despesas

efetuadas pela União, com os vícios de construção do referido imóvel, antes

do ajuizamento da presente ação.

3.  Foi  devidamente  esclarecido  no  Laudo  Judicial,  que  houve  falhas  na

execução da obra realizada pela BR CONSTRUTORA LTDA (fls. 586/622),

restando  caracterizada  a  responsabilidade  da  construtora.  O  dever  de

reparar os defeitos se impõe.

4.  Como  bem  explanado  pelo  Magistrado  sentenciante,  ainda  que  se

considere a inadequação do projeto da obra em questão, como informado

pelo Perito, a Ré, além de contribuir para os danos, com a má execução dos

serviços, não se recusou a executá-la, tampouco notificou a Autora para que

procedesse  às  devidas  adequações  do  projeto,  assumindo  total

responsabilidade pelas consequências advindas.

5. Nos termos dos arts. 69 e 70 da Lei 8.666/93, constatados vícios ou

defeitos na execução da obra  ou serviço,  a  empresa contratada

16JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à lei de licitações e contratos.  15. ed. São Paulo:  Dialética,
2012, p. 938. 
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mediante licitação fica obrigada a repará-los às suas expensas.

6.  Importante  consignar,  ainda,  que  a  responsabilidade  civil  pela

solidez e segurança da obra ou serviço, bem como pela perfeita

execução do contrato pela empresa contratada, não resta excluída

pelo recebimento definitivo da obra, consoante se infere do parágrafo

2º, do art. 73 da mencionada lei

7. Apelação a que se nega provimento.” (o grifo é nosso)

(PROCESSO:  200583000036960,  AC498550/PE,  RELATOR:

DESEMBARGADOR  FEDERAL  MANOEL  ERHARDT,  Primeira  Turma,

JULGAMENTO: 13/09/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 20/09/2012 - Página 286)

“ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO

DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA E SOLIDEZ DA OBRA.

FALTA  DE  PROVA  DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DA  UNIÃO

FEDERAL.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ART.  20,  §§ 3º E 4º DO CPC.

FIXAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

PROPORCIONALIDADE.

1. Havendo defeito ou vício na obra realizada, tem a construtora o

dever e a responsabilidade de saná-los.

2. A contratada tem a responsabilidade de garantir a segurança e a solidez

dos trabalhos por ela realizados pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do

recebimento  definitivo  da  obra e,  de  acordo com a  Lei  n.º  8.666/93,  o

recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela

solidez  e  segurança  da  obra  ou  do  serviço,  nem  ético-profissional  pela

perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato. (…)” (o grifo é nosso) 

(TRF  3ª  Região,  SEXTA  TURMA,  AC  0015073-94.1998.4.03.6100,  Rel.

DESEMBARGADORA  FEDERAL  CONSUELO  YOSHIDA,  julgado  em

09/02/2012, e-DJF3 Judicial  DATA:16/02/2012)

“ APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO PRÉDIO

DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  VÍCIOS  CONSTRUTIVOS.  PERÍCIA.

RESPONSABILIDADE.  CLAÚSULAS  CONTRATUAIS.  ART.  70  DA  LEI  Nº

8.666/93. 1. Ressarcimento de despesas havidas na contratação de terceiro

para  executar  obras.  Responsabilidade  por  tais  vícios.  2.  Procedimento

licitatório  de  Tomada  de  Preço.  Contrato  para  execução  de  obra  de
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construção do prédio da Justiça Federal  de Cachoeiro de Itapemirim. 3.

Imóvel  foi  recebido  de  forma  provisória,  com a  ressalva  de  que  havia

problemas decorrentes de falhas na execução do serviço consistentes em

infiltrações,  empenos  de  portas,  defeitos  em fechaduras,  ventiladores  e

torneiras e necessitaria de reparos. Assim, inviabilizada a tese de que os

danos decorreram de desgastes naturais. 4. O laudo pericial realizado no

curso  do  processo  confirma  a  existência  de  falhas  na  construção.  5.

Disposição contratual no sentido da  responsabilidade da construtora

para -reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no total ou em parte, os serviços ou materiais em que

se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da

execução  inadequada  dos  serviços  e/ou  da  má  utilização  dos

materiais  empregados-.  6.  Respaldo  do  art.  70  da  Lei  de  Licitações

(8.666/93). 7. Apelação improvida.” (o grifo é nosso) 

(TRF2,  Processo:  200550010074642,  AC  426160,  Relator  José  Antônio

Neiva, Data de decisão 07/12/2011)

“ ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO. DEFEITOS NA

CONSTRUÇÃO.  DEVER  DE  REPARAR  E  FORNECER  OS  EQUIPAMENTOS

FIRMADOS CONTRATUALMENTE. LEI N.º 8.666/93. 1. Na forma do art. 66

da  Lei  nº  8.666/93,  o  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas

partes,  de  acordo  com  as  cláusulas  avençadas  e  as  normas  da  Lei,

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total  ou

parcial. 2. Tendo o laudo pericial indicado falhas perpetradas na execução

da obra e dos serviços, sem que tenha consistência a negativa da parte,

impõe-se aplicar as disposições dos arts. 69 e 70 da Lei de Licitação, as

quais  atribuem ao  contratado  a  obrigação  de  reparar,  corrigir,  remover,

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados. 3. Improvimento das

apelações e da remessa oficial.”

(TRF4,  APELREEX  0006130-28.2008.404.7000,  Terceira  Turma,  Relator

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 22/04/2010) 

Além  da  Lei  das  Licitações,  o  Código  de
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Processo Civil estabelece em seu artigo 186: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou

imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

Da  mesma  forma,  deverá  o  sócio  ser

responsabilizado,  com a aplicação da Teoria da Desconsideração da

Personalidade  Jurídica, que  consiste  na  possibilidade  de  se  ignorar  a

personalidade  jurídica  autônoma  da  entidade  moral  para  chamar  à

responsabilidade seus sócios ou administradores, quando utilizam-na com

objetivos fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída.17

Em  outras  palavras,  a  desconsideração  da

personalidade jurídica pode ser entendida como a superação temporária da

autonomia  patrimonial  da  pessoa  jurídica  com o intuito  de,  mediante  a

constrição do patrimônio de seus sócios ou administradores, possibilitar o

adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade.

No caso  em apreço,  o  sócio  da  empresa  MTK

Construção Civil Ltda. também foi responsável pela execução da obra em

desacordo  com  o  contrato  celebrado  com  a  UFRGS  e  com  a  Lei  nº

8.666/1993,  que prevê  que  “o contrato  deverá ser  executado fielmente

pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas” (art. 66). 

Portanto,  cabível  a  desconsideração  da

personalidade  jurídica  da  empresa  MTK  Construção  Civil  Ltda.  para

responsabilizar o sócio administrador Paulo Sérgio Spanholo. 

Por outro lado, caso este não seja o entendimento

deste  Juízo,  cabível  a  aplicação,  por  analogia,  do  art.  4º  da  Lei  nº

17REsp 647.493/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233. 
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9.605/1998, in verbis: 

“  Art.  4º  Poderá  ser  desconsiderada  a  pessoa  jurídica  sempre  que  sua

personalidade  for  obstáculo  ao  ressarcimento  de  prejuízos  causados  à

qualidade do meio ambiente.” 

A Lei n.º 9.605/98, que dispõe sobre as sanções

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente, possui regulamentação específica de proteção do Ordenamento

Urbano  e  Patrimônio  Cultural18,  deve  ser  aplicada,  analogicamente,  na

situação  sob  análise,  em  razão  de  a  edificação  em  questão  ter  sido

construída no Centro Histórico da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, no entorno de bem tombado (prédio da Faculdade de Direito) e em

Área Especial de Interesse Institucional.

Destaque-se  que  a  Lei  nº  9.605/1998 adotou  a

Teoria  da  Desconsideração  da  Personalidade  Jurídica,  não  exigindo  a

comprovação  de  desvio  de  finalidade  ou  confusão  patrimonial,  mas  a

simples constatação de que o “véu da personalidade jurídica” é empecilho

para a satisfação da obrigação. 

Nesse sentido: 

“ Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping

Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais.

Ministério  Público.  Legitimidade  ativa.  Pessoa  jurídica.  Desconsideração.

Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código

de  Defesa  do  Consumidor.  Requisitos.  Obstáculo  ao  ressarcimento  de

prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. - (…) - A teoria menor

da  desconsideração,  acolhida  em  nosso  ordenamento  jurídico

excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide

com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de

suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade

18 Capítulo V, Seção IV
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ou  de  confusão  patrimonial.  -  Para  a  teoria  menor,  o  risco  empresarial

normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que

contratou com a pessoa jurídica,  mas pelos  sócios  e/ou administradores

desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é,

mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa

ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A

aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está

calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a

incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos

previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar,  a

mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos

causados  aos  consumidores.”  (REsp  279273/SP,  Rel.  Ministro  ARI

PARGENDLER,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA

TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230)

O  prédio  em  questão,  como  já  referido,  foi

construído no Centro Histórico de Porto Alegre/RS, em Área Especial de

Interesse Institucional e, portanto, merece a mesma proteção conferida ao

patrimônio  histórico  e  cultural,  razão  pela  qual  entende-se  cabível  a

aplicação  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  no  caso  de

insolvência da pessoa jurídica. 

C) DA TUTELA INIBITÓRIA 

A  Constituição  Federal  de  1988  garante

expressamente o direito de acesso ao Poder Judiciário diante de “ameaça a

direito” (art. 5º, inciso XXXV). 

A Lei nº 7.347/85, por seu turno, preceitua que a

Ação  Civil  Pública poderá  ter  por  objeto,  além  da  condenação  em

dinheiro, o “cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 

A esse  respeito  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso
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assevera que: 

“(…) o objeto da ação civil pública é voltado para a tutela específica de

um  interesse  metaindividual,  e  não  para  a  obtenção  de  uma

condenação pecuniária. Até porque em muitos casos o dinheiro seria uma

pálida “compensação” pelo dano coletivo, uma vitória de Pirro (…). 

Assim é que o art. 3º da Lei  7.347/85, dizendo que a ação civil  pública

“poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de

obrigação de fazer ou não fazer”, deve ser interpretado à luz da  vocação

natural dessa ação, que é o de obter a prestação específica do objeto (= a

preservação do interesse metaindividual),  antes que um sucedâneo

pecuniário. (…)”19 (o grifo é nosso) 

Neste  contexto,  a  Ação  Civil  Pública  é  meio

idôneo não apenas para a repreensão a ilícito civil, mas também para sua

prevenção. 

Com  efeito,  o  direito  à  prestação  da  tutela

preventiva, incontestavelmente,  garante maior efetividade jurisdicional,

razão pela qual não se pode negar que, se concedida, evitará diversas ações

reparadoras, bem como a lesão ao direito ameaçado.

Assim,  verifica-se  a  adequação  do  instrumento

processual  para  obtenção  de  provimento  jurisdicional  concernente  em

obrigação de fazer tendente à recuperação de todo o imóvel, objetivando

prevenir a ocorrência de possíveis danos. 

Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de  Andrade

Nery, ao comentarem o art. 461 do Código de Processo Civil, que trata da

tutela inibitória, asseveram que:

“Destinada a impedir, de forma imediata e definitiva a violação de

um  direito,  a  ação  inibitória  positiva  (obrigação  de  fazer) ou

negativa  (obrigação  de  não  fazer)  (...)  é  preventiva  e  tem  eficácia

19MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio
cultural e dos consumidores: Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 12. ed.  São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 396.
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mandamental.  A sentença inibitória prescinde de posterior e seqüencial

processo de execução para ser efetivada no mundo fático, pois seus efeitos

são  de  execução  latu  sensu  (Nery,  Prefácio  ao  livro  de  Spadoni.  Ação

Inibitória,  p.  9).  É  forma  de  tutela  preventiva  (tutela  cautelar,  tutela

antecipada e tutela inibitória), com ela não se confundindo. Seu objetivo é

impedir, de forma direta e principal, a violação ao direito material

da parte. É providência judicial que veda, de forma definitiva, a prática de

ato contrário aos deveres estabelecidos pela ordem jurídica, ou ainda sua

continuação ou repetição.” 

(Spadoni, Ação Inibitória, nº 1.2.3, pp 29/30)”20 (Grifou-se) 

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A tutela inibitória é uma tutela específica, pois  objetiva conservar a

integridade do direito, assumindo importância não apenas porque alguns

direitos não podem ser reparados e outros não podem ser adequadamente

tutelados através da técnica ressarcitória, mas também porque  é melhor

prevenir do que ressarcir, o que equivale a dizer que no confronto entre

a  tutela  preventiva  e  a  tutela  ressarcitória  deve-se  dar  preferência  à

primeira.”21 (Grifou-se) 

Dessa forma, “a possibilidade de se requerer uma

tutela independentemente da existência de dano tem relação com o próprio

conceito de norma jurídica, uma vez que se a única sanção contra o ilícito

fosse a obrigação de ressarcir em virtude do dano, a própria razão de ser da

norma estaria comprometida.”22

Como se observa, a tutela inibitória é voltada a

prevenir o dano, independentemente de este se concretizar ou não. Ou seja,

“o  dano  é  uma  consequência  meramente  eventual  e  não  necessária  do
20JUNIOR,  Nelson  Nery;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  Processo  Civil  comentado  e
legislação extravagante. 7. ed., 2003, p. 781.
21MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 33.
22MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 55. 
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ilícito,  a  tutela  inibitória  não  deve  ser  compreendida  como  uma  tutela

contra a probabilidade do dano, mas sim como uma tutela contra o perigo

da prática, da repetição ou da continuação do ilícito, compreendido como

ato contrário ao direito que prescinde da configuração do dano.”23

No  caso  em  apreço,  o  ilícito  consiste  na

construção e inauguração de um prédio público com falhas estruturais, sem

Alvará  de  Prevenção  e  Proteção  Contra  Incêndio,  sem  a  Carta  de

Habitação/Habite-se,  não  oferecendo  as  necessárias  condições  de

segurança. 

Nos termos do artigo 5º,  caput,  da Constituição

Federal de 1988, a vida e a segurança constituem direitos fundamentais, de

modo que os cidadãos não podem, ao ingressar  no imóvel em questão,

sofrer qualquer tipo de atentado a sua integridade física ou serem expostos

a risco de vida.

A situação exposta, portanto, é inaceitável em um

Estado que tem com fundamento a dignidade da pessoa humana, e torna-se

ainda mais grave pelo fato de referir-se a um imóvel público destinado à

Educação. 

O  próprio  Estado,  que  tem  como  dever  a

segurança  pública,  para  preservação  da  incolumidade  das  pessoas  e  do

patrimônio (art. 144, CF/1988), em sua conduta omissiva, vem expondo os

cidadãos a risco desnecessário.

No caso dos autos, é latente a omissão do Poder

Público  consistente  na  não  realização  de  intervenções  definitivas  (não

meramente paliativas) e eficazes no imóvel que possui vícios graves de

natureza estrutural, os quais acarretam sérios riscos e ameaça de lesão à

23MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 39. 
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vida dos cidadãos, sejam os alunos, os servidores públicos que trabalham

no local, ou outras pessoas que eventualmente circulem pelas dependências

do prédio. 

O Poder  Público  tem a  obrigação  de  adotar  as

medidas necessárias para a recuperação do imóvel em questão, bem como

evitar que indivíduos se submetam aos riscos ora postos (ingressando no

imóvel), enquanto não cessadas as circunstâncias de risco. Ao esquivar-se

dessa  obrigação,  estará  fugindo  da  sua  responsabilidade  primordial  de

cuidar do bem público e de proteger a incolumidade física dos cidadãos.

De se registrar a lição de Hely Lopes Meirelles: 

“(…) para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se

apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. É que o

direito público ajunta ao poder do administrador o dever de administrar. A

propósito, já proclamou o Colendo TFR que “o vocábulo poder significa

dever  quando  se  trata  de  atribuições  de  autoridades

administrativas”. Idêntica é a doutrina exposta por Carlos Maximiliano, ao

sustentar que, para a autoridade, que tem a prerrogativa de se utilizar, por

alvedrio próprio, da oportunidade e dos meios adequados para exercer as

suas  atribuições,  o  poder  se  resolve  em  dever.  Pouca  ou  nenhuma

liberdade sobra ao administrador público para deixar de praticar

atos de sua competência. Daí porque a omissão da autoridade ou o

silêncio da Administração, quando deva agir ou manifestar-se, gera

responsabilidade para o agente omisso e autoriza a obtenção do

ato omitido, por via judicial (...)”.

Com efeito, a Administração Pública não poderá

utilizar-se da doutrina da discricionariedade do ato administrativo para se

furtar  dos deveres que lhe são impostos,  sendo autorizado, portanto,  ao

Poder  Judiciário  determinar  tanto  à  UFRGS  quanto  à  União,  réus  na

presente ação, a adoção das medidas necessárias para a correção das falhas

no prédio em questão e garantia da segurança.
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Luiz Guilherme Marinoni adverte que: 

“Se o processo serve para permitir  a obtenção da tutela do direito,  e  o

direito material, visando à prevenção do meio ambiente, confere ao Poder

Público determinado dever, é evidente que a ação processual, ao tomar em

consideração  este  dever,  objetiva  fazer  atuar  uma  norma  de  conteúdo

preventivo, e assim visa evitar que uma omissão ilícita se perpetue como

fontes de danos. 

A não ação, quando o Estado possui dever de atuar para evitar violação de

direito, configura “ação” que precisa ser suprimida para que a fonte dos

danos não fique aberta. O ilícito, assim como a fonte dos danos que não foi

secada em virtude da omissão, se perpetua no tempo, constituindo um não

agir continuado. A tutela jurisdicional que objetiva obrigar a Administração a

praticar o ato necessário para que o ilícito não se perpetue, possui natureza

inibitória.  Não  há  dúvida  que  esta  tutela  jurisdicional  determina  o

adimplemento  de  um  dever.  Mas  se  o  próprio  dever  possui  conteúdo

preventivo, a ação voltada a efetivá-lo logicamente presta tutela inibitória,

ou melhor, a própria prevenção constante na norma ignorada.”24

A UFRGS já devia  ter tomado todas as medidas

administrativas  e  judiciais  cabíveis  para  garantir  a  integridade  física  de

seus alunos, servidores públicos e demais usuários, bem como para velar

pelo seu próprio patrimônio.

Diante  da  patente  omissão  ilegal em reparar  o

prédio,  como no caso,  autoriza-se  a intervenção  do Poder Judiciário,

para  fins  de  proteção  do  patrimônio  público,  do  direito  à  vida,  à

integridade  física,  à  saúde,  à  segurança  pessoal  e  patrimonial,

inclusive,  mediante  a  imposição  de  multa  pecuniária,  por  eventual

descumprimento da ordem judicial. 

Nesse sentido, confira-se precedente do Tribunal

24MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 93.
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Regional Federal da 5ª Região: 

“  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.

PRÉDIO  PÚBLICO.  PROPRIEDADE  DA  UNIVERSIDADE.  CONSERVAÇÃO  E

VIGILÂNCIA.  -  É  de  se  manter  a  decisão  que  determina  que  a

universidade  promova  a  conservação  e  a  vigilância  de  prédio

público  de  sua  propriedade,  para  evitar  maior  degradação  do

aludido  bem.  -  Agravo  de  instrumento  improvido  e  agravo  regimental

prejudicado.”  (o  grifo  é  nosso)  (PROCESSO:  200405000121820,

AG55580/RN, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO,

Quarta Turma, JULGAMENTO: 01/03/2005, PUBLICAÇÃO: DJ 12/04/2005 -

Página 425)

A respeito da possibilidade de imposição de multa

coercitiva, a doutrina afirma que:

“ A efetividade da tutela preventiva, como é óbvio, está na dependência da

possibilidade  de  se  impedir  o  ilícito  (ou  sua  continuação  ou  repetição).

Torna-se imprescindível, assim, a possibilidade do uso da multa, como meio

de coerção capaz de convencer o réu a não fazer ou fazer, conforme se

tema ação ou omissão.”25

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal

de Justiça: 

“ AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.

IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  COERCITIVA.  POSSIBILIDADE.  REVISÃO  DE

VALORES.  IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. CASO.

1.  É possível a imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública a

fim  de  obrigá-la  a  cumprir  a  obrigação  de  reformar

estabelecimento  prisional,  principalmente  quando  a  inércia  da

Administração implica em risco à integridade física dos apenados.

(…)”  (o grifo é nosso)   (AgRg no REsp 853788/SP,  Rel.  Ministro JORGE

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010)

25MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 73.
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Por fim,  ressalte-se  que,  conforme já  decidiu o

Superior Tribunal de Justiça, o “Princípio da Separação dos Poderes não é

mote – nem pode ser transformado em tal – para o esvaziamento da função

judicial de controle da Administração Pública, sobretudo quando estiverem

em jogo a vida e a segurança das pessoas”.26

No mesmo sentido: 

“ AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR.

PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DE  PODERES.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  DO

POSSÍVEL.  RESERVA  PARLAMENTAR  EM  MATÉRIA  ORÇAMENTÁRIA.

DELIMITAÇÃO  DOS  PRECEITOS  COMINATÓRIOS.  CIRCUNSCRIÇÃO  DOS

EFEITOS DA DECISÃO. VALOR DA MULTA.

(…) 2- Há necessidade da obtenção da tutela jurisdicional, ante a

resistência dos réus a adotarem as providências aqui pretendidas.

A ação civil pública revela-se o instrumento processual adequado à solução

da controvérsia. Presença do interesse de agir.

3-  A  r.  sentença  não  ofende  o  princípio  da  separação  de  poderes,

contemplado no art. 2º da CF. A mesma CF/88, em seu art. 5º, XXXV, não

exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, inclusive

aquelas perpetradas  por  ação ou omissão de outros Poderes do Estado.

Cuida-se de aplicação do sistema de "freios e contrapesos", consagrado no

mesmo art. 2º da CF, ao se referir à harmonia entre os Poderes.

4- As medidas determinadas pela sentença não implicam compelir o Poder

Executivo  a edificar  obra pública.  Diversamente,  o que se espera  é a

manutenção,  em  condições  mínimas  de  segurança  para  os

usuários, de obra já realizada. Em outras palavras, está-se a afastar a

omissão  do  Poder  Público  no  que  tange  à  conservação  da  rodovia,  em

atenção aos objetivos essenciais previstos no art. 4º da Lei 10233/01.

(…)” (o grifo é nosso)  (TRF 3ª Região, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA D,

APELREEX  0004357-38.1999.4.03.6111,  Rel.  JUIZ  CONVOCADO  LEONEL

FERREIRA,  julgado  em  12/11/2010,  e-DJF3  Judicial  1  DATA:29/11/2010

26REsp 959395/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009,
DJe 24/09/2010.
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PÁGINA: 591)

Sendo  assim,  impõe-se  a  imediata  ação  da

Universidade,  no  sentido  de  providenciar  a  recuperação  do  prédio  n.º

11209, ou determinar que o construtor assim o faça, fiscalizando, de forma

efetiva, todas as etapas de correção da obra, bem como dar andamento ao

projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndios e de obtenção da Carta

de  Habitação  junto  à  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre,  devendo  a

União,  por  seu  turno,  providenciar  o  material  humano  e  os  recursos

financeiros necessários para o cumprimento de tais obrigações, no caso de

a Universidade não ter meios de supri-la somente com sua própria estrutura

e recursos. 

D) DO PODER DE CAUTELA AMBIENTAL

Entende-se, ainda, como passível de aplicação na

presente  situação,  a  Teoria  da  Precaução,  que  fundamenta  o  Direito

Ambiental,  prevista  como  Princípio  15  da  Declaração  da  ONU  sobre

Ambiente e Desenvolvimento/RIO '92:

“ Princípio 15

Os Estados devem proceder de acordo com as  suas capacidades,  a uma

abordagem ampla e preventiva a fim de proteger o ambiente. Sempre que

haja ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta de provas científicas

não deve ser dada como justificação para o adiamento da prevenção dos

referidos  danos  quando existem medidas  economicamente  viáveis  para a

prevenção da degradação do ambiente.”

O princípio se aplica com perfeição na situação

dos autos. De fato, se há o reconhecimento da aplicação de um Princípio
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Preventivo para  proteção do meio  ambiente,  com igual  razão deve  ser

aplicado para proteção da vida e integridade física dos alunos, professores

e funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em situação

em que se verifica situação de risco.

Nesse contexto, o Princípio 15, acima transcrito,

poderia ser reproduzido da seguinte forma:  A Universidade Federal do

Rio Grande do Sul deve proceder de acordo com as suas capacidades, a

uma abordagem ampla e preventiva a fim de proteger a ocorrência de

danos a seus alunos, professores e servidores. Sempre que haja ameaças

de danos graves ou irreversíveis, a falta de provas científicas não deve ser

dada  como  justificação  para  o  adiamento  da  prevenção  dos  referidos

danos,  quando  existem  medidas  economicamente  viáveis  para  a

prevenção da situação.

O princípio da precaução determina,  ainda, que

seja utilizada a melhor tecnologia possível, do ponto de vista ambiental, o

que, igualmente, deve ser observado na presente situação, devendo haver a

obrigação do construtor,  da  Universidade  e  da  União,  na utilização da

melhor tecnologia disponível para reparação do prédio público e devida e

efetiva fiscalização da aplicação dessa tecnologia.

Como  verificado  pela  análise  dos  documentos

técnicos apresentados ao longo desta peça, o prédio em questão teria sido

executado em desacordo com o projeto em muitos pontos, apresentando

diversos problemas construtivos que não podem se propagar no tempo e

devem, de imediato, ser resolvidos.

Sendo  assim,  igualmente  com  fundamento  no

Princípio  da  Precaução,  requer-se  a  imediata  interdição  do  prédio,

isolamento da área que se fizer necessária para garantia de segurança dos
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usuários dos prédios contíguos, encaminhamento do projeto de Prevenção

e  Proteção  Contra  Incêndios  e  de  obtenção  da  Carta  de  Habitação  da

edificação, meios necessários para que a ocupação do imóvel possa se dar

de maneira segura. 

VII – DA ANTECIPAÇÃO DA PROVA 

O  presente  processo,  pela  peculiaridade  da

situação fática existente, qual seja, funcionamento de prédio escolar sem

oferecer as necessárias condições de segurança aos alunos, sem a emissão

da  Carta  de  Habitação  do  imóvel,  e  sem  a  expedição  do  Alvará  de

Prevenção e Proteção Contra Incêndio, requer a interdição imediata do

imóvel/prédio  n.º  11209  da  UFRGS,  isolamento  da  área  (onde  for

necessário),  realocação  dos  alunos  e  imediato  início  dos  trabalhos  de

reparo  das  manifestações  patológicas  e  de  estabilidade  estrutural

constatadas como existentes.

O  início  imediato  desses  reparos,  no  entanto,

deve ser  precedido de exame e vistoria, nos termos do artigo 420 do

Código de Processo Civil, que permitam a identificação de todos esses

problemas  não  apenas  de  forma  que  seja  registrada,  judicialmente,  a

situação da edificação, mas para que seja possível a correção, da forma

mais efetiva e eficaz, bem como para que possa haver a possibilidade de

eventual  exercício  do  direito  de  regresso  por  parte  da  Universidade

Federal ou da União em relação ao construtor, se assim for necessário.

Nesse sentido, o executor da construção deverá,

igualmente, ter ciência da situação do prédio, para que possa proceder a

sua defesa, bem como as correções que se fizerem necessárias.
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Sobre a possibilidade de antecipação da prova no

âmbito do processo principal, é situação descrita pela doutrina e aceita

pela  jurisprudência,  nas  situações  em  que  se  verifique  possível

perecimento  da  prova,  como  no  caso  dos  autos,  em  que  a  urgência

recomenda,  ainda,  a  recuperação  do  imóvel  de  propriedade  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Como regra, a instrução processual apresenta um

momento ou uma fase reservada à produção de prova dos fatos alegados

pelas partes. Contudo, há circunstâncias excepcionais que “autorizam a

parte a promover, antes do momento processual adequado, a coleta dos

elementos de convicção necessários à instrução da causa.”27

Nesse  sentido,  Humberto  Theodoro  Júnior

afirma que: 

“ A  antecipação de prova pode dar-se antes  do  ajuizamento  da

ação principal ou no curso desta.   

Mas a ação cautelar antecipatória só ocorre, realmente, quando a pretensão

é deduzida em juízo com o caráter preparatório de futura ação de mérito. 

No curso da ação principal,  a coleta antecipada de elemento de

convicção  é  fruto  de simples  deliberação do  juiz  da  causa,  que

importa  apenas  inversão  de  atos  processuais  e  que  integra  a

própria  atividade instrutória  do processo. Não há,  pois,  lugar  para

uma ação cautelar incidental na espécie.28

(Grifou-se) 

Assim,  requer-se,  portanto,  a  antecipação  da

produção  da  prova  nestes  próprios  autos,  ante  a  necessidade  de

imediata regularização da edificação em questão, a fim de que possa ser

27THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de
Direito, 2010, p. 334.
28THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Curso de direito processual  civil,  v.  2. Rio de Janeiro:  Forense,
2010, p. 601. 
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feito o registro da situação tal como se encontra.

A  esse  respeito,  convém,  ainda,  trazermos  a

informação de que a  Procuradoria-Federal, através do Ofício n.º 49/2014,

datado de 14/08/2014, requereu à Procuradoria Regional Federal a adoção

de medidas judiciais a respeito da situação, bem como o ajuizamento de

ação de reparação de danos, bem como de medida cautelar preparatória

(fl. 130 do ICP).

No  entanto,  oficiada  a  Universidade  a  esse

respeito pelo Ministério Público Federal, por meio do OF/NCA/PR/RS n.º

5435/2014, não informou que qualquer medida tivesse sido adotada.

Registre-se, por fim, a respeito da realização da

prova  pericial  que,  consoante  entendimento  firmado  pelo  Superior

Tribunal de Justiça, “nas Ações Civis Públicas inexiste adiantamento de

honorários periciais pelo Ministério Público nos termos do art. 18 da Lei

7.347/1985”.29

Ante  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público

Federal  sejam os custos da perícia de encargo dos réus,  por  serem os

causadores do dano. 

VIII – DO DANO MORAL COLETIVO

Os  fatos  constantes  da  presente  Ação  Civil

Pública  dão  conta  de  que,  no  âmbito  da  Universidade  Federal  do  Rio

Grande do Sul, foi liberado para uso de alunos, professores, servidores e

comunidade em geral edificação sem o Alvará de Prevenção e Proteção

Contra  Incêndio,  sem a  Carta  de  Habitação/Habite-se  e  com inúmeras

29REsp 1292637/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013,
DJe 16/12/2013. 
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manifestações patológicas e outros tantos problemas estruturais.

A  consequência  desse  agir,  qual  seja,  o  de

liberação do prédio impróprio ao uso, aliada à omissão, de não adoção das

medidas cabíveis para reversão do dano, importa na criação de uma grave

situação de risco e de dano para a coletividade.

O  dano  moral  coletivo,  no  presente  caso,

portanto,  revela-se  pelo  risco  imposto  aos  usuários  do  prédio  e  pela

intranquilidade  gerada  pela  insegurança  da  edificação,  bem como  pelo

descaso do Poder Público e deve ser arcado tanto pelo executor do projeto,

quanto  pela  Universidade  destinatária  da  edificação,  ente  com

responsabilidade pelo recebimento da obra e que autorizou que o prédio

em questão  fosse  recebido  (ainda  que  provisoriamente)  e  utilizado  por

alunos,  professores  e  funcionários,  ainda  que  sem  o  necessário

APPCI/Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e sem a Carta de

Habitação/Habite-se, e com todos os problemas constatados em relação ao

imóvel e que foram relatados ao longo desta peça.

Nesse contexto, portanto, tem-se que as condutas

da empresa MTK Construção Civil Ltda.  e da Universidade Federal

do Rio Grande do Sul são causadoras de dano moral coletivo30 por

ocasionarem: “a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade,

(…)  a  violação  antijurídica  de  um  determinado  círculo  de  valores

coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção

ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior

ou  menor),  idealmente  considerado,  foi  agredido  de  maneira

absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em

última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.”

30Carlos Alberto Bittar – RT, 12/44, p. 55/59

71



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

(o grifo é nosso) 

Sobre o conceito de dano moral coletivo, Xisto

Tiago de Medeiros Neto31 informa que: “Wilson Melo da Silva conceitua

dano moral como a lesão sofrida no patrimônio ideal, entendendo-se por

patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de

tudo aquilo  que  não seja  suscetível  de  valor  econômico.  Seriam,  pois,

exemplificativamente,  os  danos  decorrentes  das  ofensas  à  honra,  ao

decoro,  à  paz  interior,  às  crenças  íntimas,  aos  sentidos  afetivos  de

qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal.” (o grifo é

nosso).

A apresentação à comunidade de um prédio novo,

construído  com  o  dispêndio  de  R$  5.992.428,46  (cinco  milhões,

novecentos  e  noventa  e  dois  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  oito  reais  e

quarenta e seis centavos), recursos esses de origem federal, nas condições

em que se encontra o prédio n.º 11209, localizado na rua Sarmento Leite

n.º  425,  portanto,  é  ato  que  dá  causa  a  dano  moral  relativamente  à

comunidade acadêmica.

Em situação semelhante, porém com a ocorrência

de sinistro que ora se busca evitar com a interdição do prédio, assim se

pronunciou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

“  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  POR  DANOS  MORAIS  .  MORTE  EM

DECORRÊNCIA  DE  DESABAMENTO  DE  PAREDE.  IMÓVEL  DA  UNIÃO

FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. DEMONSTRADO QUE A MORTE DA VÍTIMA DECORREU DA NEGLIGÊNCIA

DA  RÉ,  HÁ  DE  SER  ESTA  PENALIZADA  COM  O  PAGAMENTO  DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

2.  A  FIXAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  FICA  AO  INTEIRO
31 Medeiros Neto, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 3ª ed. Rev. São Paulo: Ltr, 2012. p. 61
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CRITÉRIO DO JUIZ, QUE DEVE LEVAR EM CONTA A SITUAÇÃO QUE LHE FOI

POSTA A JULGAMENTO, POR MEIO DE PRUDENTE ARBÍTRIO.

3. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDA”

(Processo: AC 130873 PE 98.05.03710-0. Relator(a): Desembargador Federal

Nereu  Santos  Julgamento:  13/04/2000  Órgão  Julgador:  Terceira  Turma.

Publicação: DJ DATA-02/06/2000 PÁGINA-757)

No mesmo sentido foi a decisão abaixo transcrita

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

“ RESPONSABILIDADE  CIVIL.  UNIÃO  FEDERAL.  DESMORONAMENTO  DE

TELHADO. MÁ  CONSERVAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE  CASO  FORTUITO.

INDENIZAÇÃO. I. A previsão Constitucional inserida no  art. 37, § 6º, da

Magna  Carta,  faz  incidir,  no  caso  em  apreço,  a  responsabilidade

objetiva da União Federal, sucessora da extinta LBA, Fundação Pública

Federal.  II.  Farto  é  o  manancial  probatório  trazido  aos  autos  quanto  à

responsabilização  da  União  Federal  pelos  danos  causados  às  menores

impúberes, ora representadas por sua progenitora. III. Inverossímil a versão

acerca  da  ocorrência  de  caso  fortuito,  tendo  em  vista  que  o

desmoronamento do  telhado ocorreu devido à má conservação de

sua viga de sustentação. IV. Súmula 45 do STJ, proibição da reformatio in

pejus na remessa necessária. V. Remessa necessária e Apelação a que se

negam provimento.” 

(Apelação Cível 296548.2002.02.01.036290-7. Publicação 05/08/2005)

As circunstâncias do caso sob análise não diferem

daquelas  citadas  nas  decisões  acima  e,  sem  dúvida,  merecem  ser

reconhecidas como ensejadoras da ocorrência de danos morais coletivos. 

A esse respeito, inclusive, continua o citado autor,

Xisto Tiago de Medeiros Netto32, apresentando a lição da professora Judith

Martins-Costa, ao referir que a dignidade humana, atingida pelas situações

32 Ob. cit. p. 65
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em que  ocorrem os  danos  morais  coletivos,  como  se  verifica  no  caso

analisado nesta ação, é constitucionalmente garantida no direito à: “  (…)

vida privada, a intimidade ou direito de estar só, consigo mesmo, a dor e

os afetos,  as  expectativas de vida e os projetos existenciais,  a  imagem

social e a autoestima, a estética, as criações do intelecto em seus aspectos

não patrimoniais, a honra e o nome.” (o grifo é nosso).

Vejamos mais algumas situações que se amoldam

no caso sub judice:

“ ACIDENTE MOTIVADO POR DESABAMENTO DE ABRIGO (PONTO

DE  ÔNIBUS)  EM  RODOVIA.  LEGITIMIDADE  DA  UNIÃO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR. Ocorrente

o  nexo  de  causalidade  entre  a  omissão  da  autarquia  (má

conservação  da  rodovia  e  consequentemente  dos  abrigos  nela

instalados: e o dano causado ao requerente (acidente com sérias

seqüelas físicas),  é de ser mantida a condenação ao pagamento

dos  danos  morais,  pois  evidente  o  sofrimento  do  autor  pelo

envolvimento  no  acidente.  (…)”  (o  grifo  é  nosso)    (TRF4,  REO

2003.70.00.010411-8,  Quarta  Turma,  Relator  Edgard  Antônio  Lippmann

Júnior, DJ 14/11/2006) 

“ PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE. DESABAMENTO DE PORTÃO DE

FERRO DO HCA. IDOSA. ÓBITO POSTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO

PELOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO QUANTO

AO PENSIONAMENTO MENSAL E INDENIZAÇÃO MATERIAL. INDENIZAÇÃO

MORAL CABÍVEL. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. RECURSOS E REMESSA

PARCIALMENTE PROVIDOS. (…) -Tratando-se de evento danoso que

teve origem na omissão da Administração ao não providenciar a

manutenção e conservação adequadas quanto ao uso de portão de

entrada  e  saída  de  lixo  hospitalar,  colocando  em  risco  a

integridade física dos transeuntes que ali circulam, tendo restado

caracterizado o nexo causal entre a omissão e os danos causados à

vítima e comprovado o sofrimento psicológico decorrente do acidente, bem

como das sequelas  físicas irreversíveis  e  da necessidade de tratamentos
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médicos  por  tempo  indeterminado,  evidenciando-se,  como  no  caso

concreto, na dor de que foi acometida a vítima, causando constrangimentos

que afetaram a sua dignidade, bem como a de seus familiares, sofrimento

que eles próprios suportaram em virtude dos fatos objetos da lide, impõe-

se a procedência do pedido quanto à indenização por dano moral.

(…)” (o grifo é nosso) (TRF2, Processo: 200851010276126, EIAC – 504582,

Oitava  Turma  Especializada,  Relator  Desembargador  Federal  Poul  Erik

Dyrlund, E-DJF2R - Data:: 21/10/2011 - Página:: 184/185).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em

situações semelhantes, porém envolvendo matéria ambiental, mas que tem

ampla  e  irrestrita  aplicação  nos  casos  ora  apresentadas,  assim  se

manifestou, em processos de relatoria da então Ministra Eliana Calmon

(REsp:  1269494 / MG 2011/0124011-9. 2ª Turma. Data do Julgamento:

24/09/2013) e, mais adiante, em decisão da lavra do Ministro Humberto

Martins, sobre o dano moral coletivo:

“  AMBIENTAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL

PÚBLICA.  PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPLEXO

PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA.

CUMULAÇÃO  DE  OBRIGAÇÕES  DE  FAZER  COM  INDENIZAÇÃO

PECUNIÁRIA. ART.  3º DA LEI  7.347/1985.  POSSIBILIDADE. DANOS

MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide,

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º

da  Lei  7.347/1985  permite  a  cumulação  das  condenações  em

obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede

de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação

do  dano  ambiental  pretérito,  já  consumado.  Microssistema  de  tutela

coletiva.

3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral,

impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o
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direito  das  futuras  gerações  a  um  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado.

4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade

do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que

a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse

um indivíduo isolado.

5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de

cumulação  de  indenização  pecuniária  com as  obrigações  de  fazer,  bem

como a condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos

ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e

fixação do eventual quantum debeatur.” (o grifo é nosso)

Como  bem  reconhecido  pela  decisão,  o  dano

moral coletivo atinge direitos de personalidade do grupo massificado,

grupo esse que é  identificado,  na situação sob análise,  em todos os

usuários, sejam eles alunos, professores, funcionários ou usuários, do

prédio n.º 11209 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com

o agravante de a grande maioria dos indivíduos colocados em situação

de risco serem estudantes.

Na  mesma  linha,  é  a  decisão  do  Ministro

Humberto Martins, no sentido de que haveria: “contra sensu jurídico na

admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual, sem que se

pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento.”, complementando que:

“As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam,

ou  seja,  necessária  a  interpretação  e  a  integração  de  acordo  com  o

princípio  hermenêutico  in  dubio  pro  natura.”  (REsp  1367923/RJ.

2011/0086453-6  Relator(a)  Ministro  HUMBERTO  MARTINS  (1130).

Órgão Julgador. 2ª Turma. Data do Julgamento 27/08/2013)

Por  fim,  quanto  ao  valor  do  dano  moral  a  ser
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calculado, requer-se seja calculado considerando que a empresa realizou a

execução da obra em desacordo com o projeto, recebeu recursos federais

para sua execução, apresentou-se em licitação para realização da execução,

impedindo que outra empresa mais qualificada pudesse fazê-lo, ao passo

que  a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  responsável  pela

fiscalização da execução da edificação, permitiu que a obra fosse recebida,

ainda que provisoriamente, e ocupada por alunos, professores e servidores,

apesar de todos os problemas constatados em relação à edificação, e ainda

que fosse aberta ao público sem o necessário APPCI e Carta de Habitação.

IX – DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA EMPRESA E DO SÓCIO

ADMINISTRADOR COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

DE FAZER

Como  foi  demonstrado  ao  longo  desta  peça,

foram constatados diversos problemas envolvendo a execução do prédio n.º

11209 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destinado a abrigar

salas de aula na rua Sarmento Leite n.º 425, centro, Porto Alegre.

Conforme  informação  da  Universidade,  os

recursos  financeiros  para  execução  do  prédio  foram  na  ordem  de  R$

5.992.428,46.  Desse  valor,  não  se  tem  informação,  até  o  presente

momento,  do  quanto  teria  sido  repassado  para  a  empresa  executante,  a

MTK Construção Civil Ltda., responsável pela construção da edificação.

No  entanto,  um  dos  objetos  da  presente  Ação

Civil Pública é a recuperação do prédio da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul, com fundamento no que vem disposto no artigo 3º da Lei
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n.º 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública.

Determina o citado artigo:

“Art.  3º  A  ação  civil  poderá  ter  por  objeto  a  condenação  em  dinheiro  ou  o

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” 

No presente caso, a obrigação de fazer, qual seja,

a  de  proceder  as  necessárias  reestruturações  e  reajustes  na  edificação

executada  pela  MTK  Construção  Civil  Ltda.  demandará  dispêndio  de

valores monetários, os quais não podem ficar a cargo da Universidade, nem

da  União,  visto  que  é  da  responsabilidade  do  construtor  resolver  os

problemas da edificação.

Contudo, como esse processo pode se estender no

tempo é essencial que se garanta o cumprimento da obrigação de fazer,

mediante  a  reserva  de  valores  monetários  da  empresa  e  de  seu  sócio

administrador, no montante dos valores a eles (empresa e sócio) pagos para

execução da edificação. Com efeito,  a demora da tramitação da presente

Ação  Civil  Pública  poderia  possibilitar  a  dissipação  do  patrimônio  do

executor  da  obra  e,  consequentemente,  frustrar  o  cumprimento  da

obrigação de fazer a ser imposta.  

Isso  porque  os  custos  da  obra  demandarão  o

dispêndio  de  valores  que  não  deverão,  na  medida  do  possível,  ficar

somente a cargo da UFRGS e da União. Esses dois entes, contudo, são

responsáveis solidários pela regularização do prédio e deverão adotar todas

as  medidas  possíveis  e  necessárias  para  o  bom  encaminhamento  da

situação,  caso  não  se  possa  contar  com  o  empreendedor.  Contudo,  a

responsabilidade  primeira  é  da  empresa  contratada,  no  âmbito  de  sua
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atuação na execução da obra.

De fato é possível que o passar do tempo dificulte

a execução dessas medidas e que a União tenha de, isoladamente, arcar

com esses custos. Dessa forma, e para se evitar essa situação,  é que se

requer a presente medida de decretação da indisponibilidade dos bens da

empresa  MTK  Construção  Civil  Ltda.  e  do  sócio  administrador,

inaudita  altera  parte,  independentemente  de  justificação  prévia,  com

fundamento no art. 12 da Lei n.º 7.347/85. 

Ressalta-se  que  não  há  óbice  à  decretação  da

indisponibilidade  dos  bens  dos  réus  (empresa  e  sócio-administrador),  a

exemplo  do  estabelecido  no  artigo  7º  da  Lei  n.º  8.429/1992,  pois,  a

despeito de não se tratar de ação de improbidade administrativa, apresenta-

se justificada a providência pelas circunstâncias do caso em apreço, em que

vultosa  quantia  foi  paga  para  a  construção  do  prédio  em  situação

totalmente irregular. 

Sobre  a  possibilidade  de  indisponibilidade  de

bens em Ação Civil Pública que tem como objeto ressarcimento de dano ao

erário, colaciona-se o seguinte julgado: 

“ PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO

ERÁRIO.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.

POSSIBILIDADE.  I - Em se tratando de ação civil pública em que se

busca  o  ressarcimento  de  dano  ao  erário,  como  no  caso,  a

indisponibilidade de bens dos supostos responsáveis é medida que

se impõe, em face do seu caráter nitidamente cautelar, de forma a

viabilizar  a efetividade do julgamento a ser  proferido nos autos

principais  visando  evitar  eventual  desfazimento  dos  bens

garantidores de possíveis danos. Precedentes.  II - Agravo desprovido.”

(o  grifo  é  nosso)  (AG  0069796-30.2011.4.01.0000  /  AM,  Rel.

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1
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p.92 de 30/08/2012)

Cabe  registrar  que  “a  indisponibilidade

patrimonial,  na ação civil  pública para ressarcimento de dano ao Erário

deve atingir bens na medida em que bastam à garantia da indenização”.33

O  requerimento  tem,  portanto,  fundamento  no

disposto no artigo 12 da Lei n.º 7.347/85, e no artigo 16, caput, da Lei nº.

8.429/92, no sentido de que é cabível o deferimento de liminar na Ação

Civil Pública, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

No  caso  dos  autos  o  fumus  boni  iuris está

presente  na legislação  que fundamenta a  presente  ação,  ao passo que o

periculum in mora se visualiza ante a apresentação de diversos problemas

técnicos na edificação da Universidade Federal,  executada pela empresa

MTK Construção Civil Ltda., os quais devem ser corrigidos com a maior

brevidade possível, para evitar a maior gravidade e extensão do já iniciado

processo degenerativo da estrutura do prédio.

Pode-se  aplicar  aqui,  inclusive,  de  forma

analógica, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece

que quando o objeto da pretensão for o cumprimento de obrigação de fazer

ou  de  não  fazer,  o  “juiz  concederá  a  tutela  específica  ou  determinará

providências  que  assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do

adimplemento”.

No  caso  dos  autos,  a  relação  constituída  pela

UFRGS/Autarquia Federal  e pela empresa MTK Construção Civil  Ltda.

exigia o correto cumprimento da obrigação estipulada, o que somente será

33REsp 226.863/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 02/03/2000, DJ 04/09/2000, p. 123.
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assegurado com a indisponibilidade dos valores e bens da empresa e do

sócio gestor.

A respeito  da  possibilidade  de  apresentação  de

requerimento neste sentido, temos a decisão que segue:

 “MEDIDA  LIMINAR.  Não  há  necessidade  de  ajuizar-se  ação  cautelar,

antecedente  de  ação  principal,  para  pleitear  a  liminar,  com  evidente

desperdício de tempo e atividade jurisdicional. O Pedido de concessão de

liminar  pode  ser  cumulado  na  petição  inicial  de  Ação  Civil  Pública  de

conhecimento, cautelar, ou de execução. (RJTJSP 113/312).”

Assim,  verifica-se  no  presente  feito  a

probabilidade  de  ocorrência  de  dano  aos  usuários  do  prédio  da

Universidade Federal, somada à possibilidade de que a passagem do tempo

venha a  ampliar  o  processo degenerativo da  estrutura da  edificação,  de

forma  que  a  situação  pode  trazer  prejuízos  irreparáveis  ao  patrimônio

público, em razão da não readequação do prédio, justificando-se, assim, a

medida judicial requerida.

Quanto  à  desconsideração  da  Pessoa

Jurídica/Disregard Doctrine e chamamento da responsabilidade do sócio

gestor da empresa, Paulo Sérgio Spanholo, com fundamento nos princípios

da boa-fé, ordem pública, equidade e justiça e artigo 50 do Código Civil, e

aplicação  subsidiária  novamente  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor

artigo 28 e Lei n.º 9.605/98, artigo 4º, é questão que já foi amplamente

analisada e que deve ser aplicada neste feito, quanto ao requerimento de

indisponibilidade de bens da empresa e do sócio-administrador.

No  caso  dos  autos,  o  requerimento  de

desconsideração visa a evitar prejuízo ao erário e à comunidade acadêmica,
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enfim,  a  própria  sociedade,  em  decorrência  dos  inúmeros  e  graves

problemas  decorrentes  da  construção  da  edificação  de  propriedade  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, situada na rua Sarmento Leite

n.º 425, fundos, Quarteirão 1, centro e que precisam ser corrigidos com

urgência.

A esse respeito, cumpre, ainda, trazermos a lição

de Marçal Justen Filho34 quando refere que: “(…) a justificativa para a

desconsideração reside justamente em ocorrer um descompasso entre  a

função abstratamente prevista para a pessoa jurídica e a função que ela

concretamente realiza". 

Pelo acima exposto, e acreditando-se ter restado

comprovada a probabilidade de ocorrência dos fatos narrados na inicial,

quais  sejam,  agravamento  do  processo  degenerativo  do  prédio  da

Universidade Federal,  e para evitar  a ocorrência desse dano irreparável,

não apenas do ponto de vista da possibilidade de se proceder às correções

no  prédio,  mas,  igualmente,  quanto  à  recuperação  do  erário,  pretensão

principal que poderia ver frustrada a sua exequibilidade, e necessitando-se

assegurar  a  garantia  da  eficácia  da  sentença  que  eventualmente  julgue

procedente  a  presente  Ação  Civil  Pública,  bem como os  danos  morais

coletivos,  requer-se  o  presente  pedido  liminar  de  indisponibilidade  dos

bens da empresa MTK Construção Civil  Ltda. e do sócio administrador

Paulo Sérgio Spanholo.

Necessária, portanto, a quebra do sigilo fiscal e

bancário  da  empresa  MTK  Construção  Civil  Ltda. (CNPJ

04.286.939/0001-15)  e  do  sócio  Paulo  Sérgio  Spanholo  (CPF

34
Desconsideração da Personalidade Societária no Direito Brasileiro, Ed. RT, 1987, pg. 135; 
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506.706.200-25),  no  valor  dos  recursos  financeiros  repassados  para

execução de edificação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na

rua  Sarmento  Leite  n.º  425,  fundos,  quarteirão  1,  centro,  Porto  Alegre,

quais sejam, na ordem de R$5.992.428.46, determinando-se a averbação da

indisponibilidade nos Cartórios de Registro de Imóveis de Porto Alegre e

São Leopoldo, nos termos do artigo 247 da Lei nº 6.015/73, bem como

junto às instituições bancárias, a fim de garantir a efetividade do processo,

com base no artigo 1º, § 4º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 105/2001.

 Requer-se,  ainda,  seja  expedida  solicitação  de

informações, pelo Juízo, ao Banco Central do Brasil, para que proceda ao

encaminhamento de todos os dados disponíveis no Cadastro de Clientes do

Sistema Financeiro Nacional (CCS), referentes à empresa requerida e seu

sócio  e,  na  sequência,  de  posse  das  informações,  seja  oficiada  a  cada

instituição bancária da qual empresa e sócio são correntistas, solicitando-se

a apresentação das informações relacionadas à movimentação financeira de

todas as operações financeiras mencionadas no § 1º do artigo 5º da Lei

Complementar  n.  105/2001,  em especial,  de  todas  as  contas  bancárias,

aplicações  de  qualquer  tipo,  investimentos  em  bolsas  de  valores,

mercadorias  e  futuros,  custódia  de  títulos  mobiliários,  aquisições  em

moeda estrangeira, conversões de moeda estrangeira em moeda nacional,

cartões de crédito e contratos de mútuo, efetivados em valores superiores a

R$ 1.000,00 (hum mil reais).

As  medidas  se  apresentam  como  forma  a  se

garantir a reparação do dano pelo qual toda comunidade acadêmica restou

afetada,  a  evitar  prejuízo  ao  erário,  inclusive  com  a  maior  celeridade

possível, bem como o pagamento dos valores requeridos a título de danos

morais.
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X – DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Objetiva-se, por meio desta ação, como referido

em várias oportunidades, que seja garantida a integridade física dos alunos,

professores,  funcionários  e  demais  usuários  do  prédio  11209  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, situado na rua Sarmento Leite

n.º 425, fundos, Quarteirão 1, Campos, bem como que se dê a recuperação

do imóvel em questão da forma mais célere possível, desde que garantidas

os meios para que tal correção se dê de maneira eficiente.

Para tanto, a Universidade Federal do Rio Grande

do Sul deve ser instada a interditar a edificação, realocando todos os alunos

e servidores em outros prédios da Instituição, isolando a área no perímetro

considerando  necessário  para  oferecer  segurança  aos  que  transitam nas

imediações,  e  adotando  as  medidas  necessárias,  junto  à  empresa

responsável  pela execução da obra,  para ampla e irrestrita correção das

manifestações  patológicas  verificadas  no  prédio,  nos  termos  do  Laudo

Estrutural  realizado em 30 de junho de 2014,  revertendo-se  o processo

degenerativo verificado em relação ao imóvel.

Deverá,  ainda,  ser  instada  a  Universidade  a

concluir,  com  a  maior  brevidade,  todas  as  etapas  do  PPCI/Plano  de

Prevenção e Proteção Contra Incêndio que forem de sua responsabilidade,

encaminhando-o à Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros, nos termos

das leis que regem a matéria – Lei Complementar Municipal n.º 420 e Lei

Complementar Estadual nº 14.376/2013. 

A empresa  MTK Construção  Civil  Ltda.  e  seu

sócio-administrador,  por  sua  vez,  deverão  ser  instados  a  darem  início

imediato, a partir das orientações da Universidade Federal, ao processo de
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recuperação da  edificação e,  após,  a  realização de exame e  vistoria  do

imóvel (conforme requerimento de antecipação de produção de prova).

Os requerimentos tem fundamentação na extensa

e detalhada explanação dos fatos feita ao longo desta peça e nos artigos

273,  §§  1º  e  2º,  e  461,  §§  3º  e  4º,  do  Código  de  Processo  Civil,

combinados com os artigos 12 e 19 da Lei n.º 7.347/85.

A antecipação da tutela, por sua vez, vem prevista

no artigo 273 do Código de Processo Civil que dispõe: 

 “Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte,  antecipar,  total  ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo  prova  inequívoca,  se  convença  da verossimilhança  da
alegação e: 

  I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
ou 

 II  -  fique  caracterizado  o  abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto
propósito protelatório do réu.”

Aplicado ao presente caso, nos termos do art. 273

do mencionado diploma legal,  a  antecipação da tutela pode ocorrer  nas

situações em que se verifique: a existência de prova inequívoca, ou seja,

prova clara, evidente, manifesta; a  verossimilhança da alegação,  o que

corresponde a  uma alegação que pareça ser  verdadeira e  receio de um

dano irreparável ou de difícil reparação. 

De acordo com Nelson Nery Júnior35 : “Em toda

ação de conhecimento, em tese, é admissível a antecipação da tutela, seja

a  ação  declaratória,  constitutiva  (positiva  ou  negativa),  condenatória,

mandamental  etc.  A  providência  tem  cabimento,  quer  a  ação  de

35  NERY JÚNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado. 4ª 
ed. São Paulo : RT, pág.750.
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conhecimento seja processada pelo rito comum (ordinário ou sumário) ou

especial, desde que verificados os pressupostos da norma sob comentário

(...)”.

Por sua vez, no que diz com o primeiro requisito

–  existência de prova inequívoca – ensina o doutrinador J.  E. Carreira

Alvim36:

“(…)  a  expressão  prova  inequívoca  deve  ser  entendida  em  termos,  se

“inequívoco” traduz aquilo que não é equívoco, ou o que é claro, ou o que é

evidente, semelhante qualidade nenhuma prova, absolutamente nenhuma,

possui, pois, toda ela, qualquer que seja a natureza, deve passar pelo crivo

do julgador. (...)”

Seguindo essa linha de raciocínio, para Cândido

Rangel Dinamarco37 “a expressão “prova inequívoca” parece traduzir, em

princípio,  prova  tão  robusta  que  não  permita  equívocos  ou  quaisquer

dúvidas.”

Tal cognição citada, no pedido de antecipação da

tutela, funda-se no juízo de probabilidade de que a afirmação do autor será

comprovada  no  curso  do  procedimento  ordinário.  Com  efeito,  a

denominada prova inequívoca,  mencionada no art.  273,  caput,  deve ser

interpretada com menos rigor, sendo suficiente que retrate a existência da

situação jurídica exposta  na inicial,  devendo guardar, por analogia, uma

razoável identidade conceitual com a do direito líquido e certo do mandado

de  segurança,  ou  com  a  definição  de  liquidez  da  obrigação  que  está

inserida  no  artigo  1.533  do  Código  Civil,  ou  seja,  “certa,  quanto  à

existência; e determinada, quanto ao objeto”.

36 ALVIM, José Eduardo Carreira.  Tutela antecipada na Reforma Processual.  2 ed. Curitiba:  Juruá,
1999, p. 58.

37 DINAMARCO, Cândido Rangel.  A Reforma do Código de Processo Civil. SP: Malheiros, 1995, p.
144.
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Para Luiz Fux38,  “a ‘prova inequívoca’, para a

concessão  da  tutela  antecipada,  é  a  alma  gêmea  da  prova  do  direito

líquido e  certo para a concessão do mandamus.  É a prova estreme de

dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão

a concessão da tutela antecipada.”

Desse  modo,  pode-se  concluir  que  por  prova

inequívoca deve  ser  considerada  aquela  que  apresenta  certo  grau  de

convencimento, o qual, a seu respeito, não se pode opor dúvida razoável,

ou seja, aquela prova cuja autenticidade seja provável.

Na situação sob análise, a prova inequívoca não

há que ser questionada, na medida em que os fatos são incontroversos e

reconhecidos pela própria Universidade no âmbito do documento intitulado

Laudo Estrutural do Prédio de Salas de Aula no Campus do Centro da

UFRGS.

Em  relação  à  verossimilhança  da  alegação,  a

que se reporta o caput do art. 273 do CPC, deve ser entendida como o juízo

de  convencimento  a  ser  feito  sobre  a  realidade  fática  apresentado  pelo

autor. 

Conforme J. E. Carreira Alvim39:

“Quem  buscar,  pela  primeira  vez,  o  sentido  dessa  expressão  –

verossimilhança – formará sobre ela um juízo equivalente ao de ‘aparência

de  verdade’.  E  não  deixará  de  estar  certo,  porque,  no  vernáculo,

verossimilhança  é  o  mesmo  que  verossímil  (do  latim  verosimile),  que

significa semelhante à verdade; que tem aparência de verdade; que não

repugna à verdade; ou ‘provável’.”

38 FUX, Luiz. Tutela Antecipada e Locações. Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 109.
39 ALVIM, José Eduardo Carreira, op cit. p. 39.
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Com efeito,  o  juízo  de  verossimilhança,  para o

deferimento  ou  não  da  antecipação  da  tutela,  reside  num  juízo  de

probabilidade, que resulta, por seu turno, da análise dos motivos que lhe

são favoráveis e dos que lhe são contrários. Deste modo, se os motivos

convergentes  são  superiores  aos  divergentes,  o  juízo  de  probabilidade

cresce;  se  os  motivos  divergentes  são  superiores  aos  convergentes,  a

probabilidade diminui.

No caso dos autos, a verossimilhança da alegação

fica comprovada inquestionável obrigação da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul em se responsabilizar pela integridade física e a vida dos

alunos,  professores,  funcionários  e  demais  usuários  de  imóvel  de  sua

propriedade  que  apresenta  manifestações  patológicas  e  instabilidade

estrutural que colocam a todos em risco, além de estar operando sem o

necessário  Alvará  de Prevenção e  Proteção Contra  Incêndio e  Carta  de

Habitação/Habite-se. 

Dessarte, o grau de probabilidade que deriva da

prova  inequívoca  se  não  é,  está  muito  próximo  do  máximo,  capaz  de

induzir a identificação plena entre probabilidade e verossimilhança.

Por fim, por fundado receio de dano irreparável

ou de difícil reparação, norma estabelecida no inciso I do artigo 273 do

Código de Processo Civil, tem-se um risco iminente, no sentido de que a

demora  da  prestação  jurisdicional  pode  ocasionar  perda  de  vidas  ou

ocasionar lesões corporais nos usuários do prédio em questão, tanto pelos

seus problemas construtivos, como pela ausência de Alvará de Prevenção e

Proteção Contra Incêndio.
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Humberto Theodoro Júnior40 entende que:

“Receio fundado é o que provém de simples temor subjetivo da parte, mas

que nasce de dados concretos,  seguros,  objeto de prova suficiente para

autorizar o juízo de verossimilhança, ou de grande probabilidade em torno

do  risco  de  prejuízo  grave.  Os  simples  inconvenientes  da  demora

processual, aliás, inevitáveis, dentro do sistema do contraditório e ampla

defesa,  não  podem,  só  por  si,  justificar  a  antecipação  de  tutela.  É

indispensável  a  ocorrência  do  risco  de  dano  anormal,  cuja  consumação

possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da

parte.”

Assim, e tendo em vista que durante a tramitação

deste feito poderá se agravar a situação do prédio que está sendo utilizado

pela  comunidade  acadêmica,  com  trânsito  de  alunos,  professores,

funcionários  e  demais  usuários,  com  possibilidade  de  ocorrência  de

prejuízos  irreparáveis  devem,  com  urgência,  ser  adotadas  medidas

tendentes e evitar o agravamento do processo degenerativo e estrutural do

prédio.

Em razão do exposto, é que o Ministério Público

Federal requer a antecipação da tutela, inaudita altera parte, por estarem

presentes os requisitos necessários para tanto. 

XI - DOS REQUERIMENTOS

Sendo  assim,  e  diante  de  todo  o  exposto,  o

Ministério Público Federal requer:

1. Liminarmente a  decretação  de
40 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada. In: Aspectos polêmicos da antecipação de 

tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier. SP: RT, 1997, p. 196.
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indisponibilidade dos bens da empresa MTK Construção Civil Ltda./CNPJ

n.º  04.286.939/0001-15  e  do  sócio  Paulo  Sérgio  Spagnolo/CPF

n.º506.706.200-25,  no  valor  dos  recursos  financeiros  repassados  pelo

REUNI/Programa  do  Governo  Federal  de  Apoio  a  Planos  de

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, para construção de

edificação executada pela empresa no montante de R$ 5.992.428,46, bem

como a adoção das seguintes medidas para garantia do requerido:

a) A expedição de requerimento ao Banco Central do Brasil, a fim de que

proceda ao encaminhamento de todos os dados disponíveis no Cadastro de

Clientes  do  Sistema  Financeiro  Nacional  (CCS),  referentes  à  empresa

requerida  e  seu  sócio,  e,  na  sequência,  de  posse  das  informações,  seja

oficiada  a  cada  instituição  bancária  da  qual  empresa  e  sócio  são

correntistas, solicitando-se a apresentação das informações relacionadas à

movimentação financeira de todas as operações financeiras mencionadas

no § 1º do artigo 5º da Lei Complementar n. 105/2001, em especial, de

todas as contas bancárias, aplicações de qualquer tipo, investimentos em

bolsas de valores, mercadorias e futuros, custódia de títulos mobiliários,

aquisições  em moeda  estrangeira,  conversões  de  moeda  estrangeira  em

moeda nacional,  cartões de crédito e contratos de mútuo, efetivados em

valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais); 

b) A expedição de requerimento à Secretaria da Receita Federal, para envio

de  cópias  das  Declarações  de  Ajuste  Anual  das  Pessoas  Físicas  e  da

Declaração  de  Informações  Econômico-fiscais  da  pessoa  jurídica  dos

últimos 3 (três) anos;

c)  A averbação da  indisponibilidade  junto  às  instituições  bancárias,  aos

Cartórios de Registro de Imóveis e DETRAN/RS, nos termos do artigo 247

90



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

da Lei nº 6.015/73, a fim de se garantir a efetividade do processo.

2. Em  sede  de  Tutela  Antecipada seja

determinado  à  empresa  MTK  Construção  Civil  Ltda./CNPJ  n.º

04.286.939/0001-15 e  ao  sócio  Paulo  Sérgio  Spagnolo/CPF

n.º506.706.200-25:

a) O início imediato das medidas necessárias para recuperação emergencial

do  prédio  n.º  11209,  a  partir  do  que  vier  a  ser  determinado  pela

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e após a produção antecipada

da prova (requerimento que segue) ou, a critério da Universidade Federal,

arcar  com  os  custos  da  recuperação  emergencial,  a  ser  realizada  pela

própria Universidade Federal e pela União, ou na forma por estes entes

determinada;

b) Imposição de pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em

caso de não cumprimento da decisão judicial. 

3. Ainda  em  sede  de  Tutela  Antecipada seja

determinado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à União, esta

última no que for necessário:

a)  A Interdição  do  prédio  n.º  1.1209,  da  Universidade  Federal  do  Rio

Grande  do  Sul,  localizado  na  rua  Sarmento  Leite  n.º  425  –  fundos,

Quarteirão 1, centro, Porto Alegre/RS, e seu devido isolamento, em relação

às  edificações  próximas,  até  que  esteja  em  condições  de  segurança,  e

apresente o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios/APPCI e a

Carta  de  Habitação  (Habite-se)  expedida  pela  Prefeitura  Municipal  de

Porto Alegre;

b) A realocação, em 10 (dez) dias, dos estudantes e servidores que ocupam

o prédio n.º 11209;
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c) A adoção de todas as medidas necessárias para encaminhar o processo

de regeneração e recuperação do prédio;

d) A realização  de  vistorias  sucessivas,  na  periodicidade  que  se  fizer

necessária  ou,  pelo  menos,  a  cada  15  (quinze)  dias,  pela  equipe  de

infraestrutura  da  UFRGS  e  pelos  engenheiros  que  assinaram  o  Laudo

Estrutural do Prédio de Salas de Aula no Campus do Centro da UFRGS

(datado de 30-06-2014), devidamente acompanhadas por Oficial de Justiça;

e) A  adoção  das  medidas  necessárias  para  a  obtenção  do  Alvará  de

Prevenção e Proteção Contra Incêndio, mediante comprovação nos autos;

f) A  adoção  das  medidas  necessárias  para  a  obtenção  da  Carta  de

Habitação/Habite-se, mediante comprovação nos autos;

g) A determinação à União de disponibilização de pessoal e recursos para

fins de auxílio à Universidade Federal,  quanto ao requerido nos demais

itens; 

h) A suspensão de todo e qualquer pagamento destinado às empresas MKT

Construção Civil Ltda.;  

i) Imposição de pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em

caso de não cumprimento da decisão judicial.

4. Por fim, requer o Ministério Público Federal,

tão logo se dê a interdição do prédio e isolamento da área, e antes do início

do processo de recuperação da edificação, a Antecipação da Produção da

Prova, mediante a realização de exame e vistoria no imóvel, de maneira

que possa  ser  documentada,  judicialmente,  a  situação da  edificação em

questão, para fins de correto encaminhamento das correções que se fizerem

necessárias, bem como de eventual direito de regresso a ser exercido por
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parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou da União.

Quanto às demais provas a serem produzidas ao

longo da instrução, requer o Ministério Público Federal a ampla produção

de  provas,  tanto  documental,  quanto  testemunhal,  além da  já  requerida

prova pericial  (às  expensas  dos réus),  indicando,  desde  já,  os  seguintes

requerimentos,  sem  prejuízo  de  novos  requerimentos  que  se  façam

necessários ao longo da instrução:

a)  processo administrativo/UFRGS 23078.023392/09-25;

b) processo administrativo/UFRGS n.º 23.078.014509/2014-45; 

c)  contrato n.º 193/PROPLAN/DELIT/2009 e aditivos;

d)  termo de recebimento provisório do prédio, firmado em 09/05/2013;

e) projeto de fundações profundas/estacas escavadas;

 f) contrato firmado com a empresa MTK Construção Civil Ltda.

Requer-se  que  os  documentos  que  forem

apresentados  sejam devidamente  identificados  pela  UFRGS.  Registre-se

que  a  forma  como é  trazida  a  informação  no  âmbito  dos  feitos  muito

demonstra sobre a intenção do órgão em facilitar ou dificultar o acesso aos

dados que essas informações contêm.

Requer-se,  ainda,  que  a  prova  pericial  seja

elaborada às expensas dos réus.

5. Por fim, em sede de Pedido Principal, requer o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a procedência da presente Ação Civil

Pública e:
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a) A confirmação dos requerimentos feitos em sede de Medida Liminar e

de Tutela Antecipada;

b) A citação dos réus para,  querendo,  e  no prazo legal,  responderem à

presente Ação Civil Pública, sob pena de revelia e confissão;

c) A condenação da empresa MTK Construção Civil Ltda. e de seu sócio-

administrador,  Paulo Sérgio Spanholo,  na obrigação de fazer  tendente à

recuperação de todo o prédio n.º 11209 da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul, situado na rua Sarmento Leite n.º 425, Quarteirão 1, centro,

Porto  Alegre/RS,  às  suas  expensas,  nos  termos  que  vierem  a  ser

determinados  pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  ou,

alternativamente, de arcarem com os custos da recuperação a ser realizada

pela  Universidade  Federal  e  União,  ou  na  forma  por  esses  entes

determinada;

d) A condenação, em caráter subsidiário, da UFRGS, na obrigação de fazer

consistente  na  recuperação  do  prédio  da  Instituição  localizado  na  rua

Sarmento Leite n.º 425 – fundos, Quarteirão 1, centro, Porto Alegre;

e) A condenação da União, no caso de acolhimento do pedido supra (item

'd'), na obrigação de prestar todo o auxílio material, humano e financeiro

necessários  à  Universidade  Federal  proceder  à  efetiva  recuperação  do

prédio n.º 11209;

f) A condenação da empresa MTK Construção Civil Ltda., de seu sócio-

administrador, Paulo Sérgio Spanholo, e da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul em danos morais coletivos;

g) A imposição do ônus da sucumbência aos réus;

h) A imposição de pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em
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caso de não cumprimento da sentença judicial.

Dá-se à causa o valor de R$ 5.992.428,46 (cinco

milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais

e quarenta e seis centavos), valor do custo da obra ora questionada.

Porto Alegre, 1º de outubro de 2014.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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