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EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE JOINVILLE-SC 
 

 

 

URGENTE 
 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, através do 

NÚCLEO REGIONAL DE JOINVILLE, pelos defensores públicos signatários 

desta, com sede local no endereço descrito no rodapé, nos termos do art. 1º, II, art. 4º, 

art. 5º, II, da Lei 7.347/85 c/c art. 796 e ss. do CPC, art. 6º, VI e VIII, art. 7º, parágrafo 

único, art. 28, § 5º, art. 82, III e art. 83 da Lei 8078/90 c/c art. 4º, VII e VIII, da Lei 

Complementar Federal nº 80/94 e art. 4º, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 

575/12, vem, propor 

 

 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA  

DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDOS LIMINARES  
 

em face de 

MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.526.712/0001-53, que tinha sede na Rua Silvio 

Bertoloto, n° 38, Município de Joinville-SC,  

MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.312.423/0001-51, que tinha sede na Rua Silvio 

Bertoloto, n° 39, sala 101 e 102, Município de Joinville-SC, 
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MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 

527.065.089-49, atualmente recolhido no Presídio Regional de Joinville, sito na Rua Seis 

de Janeiro, s/n, Paranaguamirim, nesta Comarca; 

ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF nº 

678.830.604-49, domiciliada na Rua Iririú, 3606, Ap. 01, nesta Comarca; 

MATEUS DE FREITAS MACHADO, brasileiro, portador da CIRG 12522915, inscrito 

no CPF 085.215.519-08, domiciliado na Rua Basilico Joao Linhares, n° 33, Vila Nova - 

CEP 89.237-240 ou na Rua Amandus Jacob, 466, Vila Nova - CEP 89.237-721, nesta 

Comarca,  

ANDERSON POLETTO, brasileiro, portador da CIRG 10.672940-9, inscrito no CPF 

075.849.319-36, domiciliado na Rua Jorge Weh, 425, Petropolis, nesta Comarca, 

ALEXANDRE DUHRING. brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 005.159.189-89, 

domiciliado na Rua Silvio Bertolo, 39, sala 103, nesta Comarca, 

TV CIDADE DOS PRÍNCIPES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ n° 01.764.411/0001-16, com sede na Rua Xavantes, 120, Atiradores, na Comarca 

de Joinville-SC, neste ato representado por seu diretor; 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ sob o n° 83.169.623/0001-10, com sede na Av. Hermann August 

Lepper, nº10, Centro, na Comarca de Joinville-SC, neste ato representado pelo Procurador 

Geral Municipal.  

ESPÓLIO DE HEINZ WALDEMAR MULLER, brasileiro, falecido em 07/07/2013, 

inscrito no CPF 113.830.629-00, representado pela curadora da inventariante, Sr.a 

ROSELI GONÇALVES (conforme Termo de Compromisso de autos 038.13.023499-

8, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca – Anexo XV) inscrita no CPF n. 

212.904.248-10, domiciliada na Rua Alameda Flamboyant, 206, São José do Rio Preto-

SP e IRENE GINNOW MULLER, brasileira, aposentada, inscrita no CPF 756.302.069-

15 domiciliada na Rua Monsenhor Sebastião, 63, Floresta, nesta Comarca. 
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I – EXPOSIÇÃO DOS FATOS 

 
 
 

O RÉU MARCOS ANTONIO QUEIROZ e a RÉ ANA CLAUDIA DA SILVA 

QUEIROZ constituíram as sociedades empresárias MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA 

LTDA. e a MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA. em 16/09/2011 e em 26/10/2011 

(Anexo IV), respectivamente, e desde então eles passaram a livremente anunciar e a vender 

apartamentos em 06 (seis) condomínios residenciais sem que existisse o obrigatório registro de 

incorporação arquivado nos cartórios de Registros de Imóveis (exigido pelo art. 32 §§ 1º e 3º 

c/c art. 64 e art. 66, I, da Lei 4591/64) e sem que houvesse sequer projeto de construção 

aprovado e/ou alvará de construção expedido pela Prefeitura Municipal.  

Na tabela abaixo seguem as descrições dos empreendimentos bem como as matrículas 

e transcrições imobiliárias dos respectivos terrenos: 

 “Condomínio” Endereço Registro do Imóvel (RI) “Obras” 

1 
Residencial 
D´Provesi 
09 unidades 

Rua Alfeu Carneiro Lins, 
130, bairro Jardim Iririú 

Certidão de Matrícula nº 72.810 do 1º RI de 
Joinville 
Proprietários: Marcos Antonio Queiroz e Ana 
Claudia da Silva 
Alienação fiduciária para CEF (em 20/08/2013) 

Um pavimento 
precário. Obra 
parada. 

2 
Village Gold 
49 unidades 

Rua Paulo Schneider, 
185, bairro Vila Nova 

 Certidão de Matrícula nº 108.114 do 1º RI de 
Joinville 
Proprietários: Marcos Antonio Queiroz e Ana 
Claudia da Silva Queiroz 
Sem ônus (em 20/08/2013) 

Sem obra. 

3 
Alameda 
Frankfurt 
50 unidades 

Rua Anaburgo, 115, 
bairro Vila Nova 

Certidão de Matrícula nº 133.061 do 1º RI de 
Joinville 
Proprietários: Marcos Antonio Queiroz e Ana 
Claudia da Silva Queiroz 
Alienação fiduciária para CEF (em 20/08/2013) 

Sem obra. 

4 
Bossa Nova 
91 unidades 

Rua Monsenhor 
Sebastiao, 309, Floresta 

Certidão de Transcrição nº 24.549 do 2º RI de 
Joinville 
Proprietário: Heinz Waldemar Muller  
Há a Escritura de Compra e Venda Liv. 0728. Fl. 
041, do 3º Tabelionato não registrada, mas que 
aliena o imóvel para Marcos Antonio Queiroz e 
Ana Claudia da Silva Queiroz (quitado). (em 
19/08/2013) 

Sem obra. 

5 

Green Park 
Condomínio 
Residencial 
96 unidades 

Rua Erivelto Martins, 
820, bairro Adhemar 
Garcia 

Certidão de Matrícula nº 37.146 do 3º RI de 
Joinville 
Proprietários: Marcos Antonio Queiroz e Ana 
Claudia da Silva Queiroz 
Sem ônus (em 09/08/2013) 

Sem obra. 

6 
Park Riviera 
202 unidades 

Rua João Nicolau, 862, 
Paranaguamirim 

Certidão de Matrícula nº 26.540 do 2º RI de São 
Francisco do Sul Sem obra. 
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Proprietário: Ines Meurer – Firma individual 
(Clube de Campo Santana). (Em 11/12/2012) 

Assim, durante o período de quase dois anos, os RÉUS MARCOS ANTÔNIO e ANA 

CLÁUDIA, através das sociedades empresárias já referidas - e também RÉS nesta ação – 

anunciaram livre e ostensivamente os seis empreendimentos por outdoor e pela mídia 

impressa e televisiva (ver contratos com a RÉ TV CIDADE DOS PRÍNCIPES LTDA. em 

Anexo XII), e concluíram  contratos de “compromisso de construção e de compra e venda de 

imóvel” de apartamentos para aproximadamente 300 consumidores (conforme ilustram as 

dezenas de instrumentos particulares no Anexo VI), sem sequer haver alvará autorizando as 

obras e muito menos registro da incorporação nos Registros de Imóveis respectivos (cf. 

certidões imobiliárias de Anexo III).  

  

No Anexo XI consta DVD com os vídeos disponíveis no youtube das aberturas dos 

plantões de vendas dos empreendimentos: 

a) Residencial D´PROVESI em 11/11/2011 (também acessível no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=VPNflA-yEmY); 
b) Residencial GREEN PARK em 27/11/2011 (também acessível no link:  

http://www.youtube.com/watch?v=odTamMKa7UU); 
c) Residencial ALAMEDA FRANKFURT em 20/04/2012 (também acessível no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=j7OTXUy8IAU) 
 

Crentes na realização do sonho de adquirir a casa própria e atraídos pelos baixos preços 

ofertados pelos apartamentos, centenas de consumidores entregaram bens e/ou economias 

arrecadadas por toda uma vida e/ou emprestaram dinheiro para dar como entrada no negócio e 

garantir a aquisição de apartamentos que jamais lhes seriam entregues, bem como assumiram o 

compromisso de pagamento mensal em parcelas. 

 

De um modo geral, os consumidores antecipavam entradas para o grupo de MARCOS 

QUEIROZ em valores que partiam de R$ 4,9 mil reais e assumiam parcelas mensais a partir de 

R$ 199,00 (ver vídeos de abertura do plantão da Alameda Frankfurt e Green Park – link dos itens “b” e “c” 

http://www.youtube.com/watch?v=VPNflA-yEmY
http://www.youtube.com/watch?v=VPNflA-yEmY
http://www.youtube.com/watch?v=VPNflA-yEmY
http://www.youtube.com/watch?v=j7OTXUy8IAU
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supra e contratos paradigmas em Anexo XI), as quais eram cobradas por instituições financeiras 

mediante boletos bancários com instrução para protesto. 

Após quase dois anos de anúncios ostensivos e “vendas” de quase todas as unidades 

destes empreendimentos, os consumidores, desconfiados pelo não início das obras em cinco 

dos seis empreendimentos, passaram a tomar conhecimento de que, na verdade, os mesmos não 

tinham sequer projetos aprovados na Prefeitura Municipal e muito menos alvará de construção 

e registro de incorporação nos cartórios imobiliários.  

 

Após a pressão dos consumidores associada a outros prejuízos causados pelo grupo 

MARCO QUEIROZ no setor de comércio de materiais de construção, AS SEDES dos 

estabelecimentos das MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA LTDA. e a MARCOS QUEIROZ 

CONSTRUTORA LTDA. FORAM ABANDONADAS, bem como o RÉU MARCOS 

ANTÔNIO evadiu de seu domicílio, conforme CERTIFICARAM os Oficiais de Justiça 

JOSÉ RENATO ALVES DE SOUZA e ALBIO ALEXANDRE, ao tentarem citá-los em 

outros processos (mandados e certidões extraídos da consulta eletrônica dos autos 

038.13.025056-0 e 038.13.024964-2, ambos da 4ª Vara Cível desta Comarca – Anexo V).  

  
Frise-se que a ilicitude civil, administrativa e penal de se “negociar” apartamentos em 

condomínios sem registro da respectiva incorporação ensejou a lavratura dos autos de infração 

nº 020610, 011527, 006037, 012672, 014760 e 011777 pelo Conselho Regional de Corretores 

de Imóveis (11ª CRECI) – Anexo XVI, o registro de centenas de Boletins de Ocorrência Policial 

por parte dos consumidores lesados (Anexo VIII), a instauração do inquérito civil nº 

06.2013.00007275-6 pela 17ª Promotoria de Justiça de Joinville e de inquérito policial pela 5ª 

unidade policial de Joinville (ver reportagem no link de rodapé)1, o qual culminou na prisão 

provisória do RÉU MARCOS ANTONIO QUEIROZ. 

 

                                                           
1 Ver reportagens: http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/policia-vai-pedir-prisao-preventiva-
de-empresario-suspeito-de-golpe/2739832/ 
http://ricmais.com.br/sc/meio-dia-joinville/videos/defensoria-publica-de-joinville-pode-entrar-com-acao-
coletiva-contra-marcos-queiroz/ 

http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/policia-vai-pedir-prisao-preventiva-de-empresario-suspeito-de-golpe/2739832/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/policia-vai-pedir-prisao-preventiva-de-empresario-suspeito-de-golpe/2739832/
http://ricmais.com.br/sc/meio-dia-joinville/videos/defensoria-publica-de-joinville-pode-entrar-com-acao-coletiva-contra-marcos-queiroz/
http://ricmais.com.br/sc/meio-dia-joinville/videos/defensoria-publica-de-joinville-pode-entrar-com-acao-coletiva-contra-marcos-queiroz/
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A ação duradoura (por quase dois anos) e ilícita do grupo MARCOS QUEIROZ de 

obter vantagem ilícita induzindo em erro centenas de consumidores através da ostensiva oferta 

(inclusive em rede aberta de TV) e da celebração de contratos que visavam a compra de 

apartamentos em empreendimentos sem registro de incorporação e que jamais seriam entregues, 

potencializada pela publicidade ostensiva contrária às prescrições do art. 642 da Lei 4591/64 

c/c art. 6, IV3 da Lei 8078/90 e pela postura ineficaz do MUNICÍPIO DE JOINVILLE em 

fiscalizar e controlar a publicidade e a venda de apartamentos ofertados no mercado de consumo 

(art. 55, § 1°4, Lei 8078/90), causou danos morais a direitos coletivos dos consumidores da 

cidade de Joinville e a direitos individuais homogêneos das centenas de consumidores lesados 

que pagaram o sinal de negócio e as parcelas que se venceram. 

 

Por oportuno, registra-se que o BANCO ITAÚ SA, instituição financeira que cobrava 

a maioria dessas parcelas, atendendo ao requerimento extrajudicial feito através do OFÍCIO 

193/2013 expedido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

informou que adotará as providências necessárias para baixar os protestos de parcelas 

vencidas inadimplidas e para cancelar as cobranças com instrução de protesto das parcelas 

vincendas, justamente por acatar os fundamentos apresentados quanto à ilicitude dos contratos 

que subsidiaram essas cobranças (Anexo XIV). 

 

                                                           
2 Art. 64. Os órgãos de informação e publicidade que divulgarem publicamente sem os requisitos exigidos 
pelo § 3º do artigo 32 e pelos artigos 56 e 62, desta Lei, sujeitar-se-ão à multa em importância correspondente 
ao dôbro do preço pago pelo anunciante, a qual reverterá em favor da respectiva Municipalidade. 
Art. 32 (..)  
§ 1º A documentação referida neste artigo, após o exame do Oficial de Registro de Imóveis, será arquivada em cartório, 
fazendo-se o competente registro. 
§ 3º O número do registro referido no § 1º, bem como a indicação do cartório competente, constará, obrigatòriamente, dos 
anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos, preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos 
anúncios "classificados". 
3   Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
  IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem 
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 
4  Art. 55 (...) 
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, 
industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da 
preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas 
que se fizerem necessárias. 
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O BANCO BANRISUL, que também cobrava sob pena de protesto as parcelas do 

contrato, em resposta ao OFÍCIO 194/2013 expedido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, informou que suspendeu a instrução de protesto dos títulos 

até o deslinde da questão. 

 

Também foi enviado ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que ainda não 

respondeu qual postura irá adotar quanto aos boletos bancários por ela cobrados (Anexo XIV). 

 

Contudo, os consumidores tiveram efetivos prejuízos com o pagamento do sinal de 

negócio (em dinheiro e/ou veículos) e das parcelas vencidas até a descoberta coletiva da 

ilegalidade dos empreendimentos e do noticiado “sumiço” dos sócios-administradores das 

sociedades empresárias que firmaram os contratos para aquisição das respectivas unidades 

habitacionais. 

 

Segundo levantamento feito pela ex-funcionária do grupo Marcos Queiroz, SUSY 

HIROKO MINAMIZAKI RIBEIRO (CPF 251875588-89) conforme lançamentos 

constantes em planilhas de vendas, estima-se que os consumidores lesados teriam pago, no 

mínimo, a quantia de R$ 3.840.161,00 (três milhões oitocentos e quarenta mil e cento e sessenta 

e um reais), isto sem considerar o valor dos imóveis que foram dados em permuta por 

apartamentos e ressalvando outras quantias pagas em dinheiro e veículos que ficaram de fora 

da referida planilha. 

 

E para o reconhecimento e reparação destes e dos demais danos materiais e morais 

causados a direitos individuais homogêneos bem como a direitos morais coletivos será 

manejada ação civil pública pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, cuja efetividade e resultado prático ora se pretende resguardar através da 

presente ação cautelar preparatória.  
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II – EXPOSIÇÃO DO DIREITO  

 

 

 

II.1 DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA DA 

DEFENSORIA PÚBLICA NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

HOMGÊNEOS DE CONSUMIDORES 

 

 

Nos termos do art. 4º, VIII, da Lei Complementar Federal 80/94 e do art. 4º, VIII, da 

Lei Complementar Estadual 575/12, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA tem por função institucional “exercer a defesa dos direitos e interesses 

individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor em 

condição de hipossuficiência”, bem como, nos termos do art. 5º, II, da Lei 7347/85 (após a 

edição da Lei 11.448/07), tem legitimidade para propor ação civil pública e a ação cautelar 

preparatória correspondente.  
 

Ressalte-se que a Defensoria Pública, nos termos do caput do art. 134 da CRFB/88, “é 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e 

a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”.  

 

Não obstante, no que se refere à tutela coletiva, é pacífico o entendimento doutrinário 

e jurisprudencial de que não só o necessitado economicamente, mas também as pessoas 

socialmente vulneráveis podem ser contempladas pelas ações coletivas propostas pela 

Defensoria Pública. 

 

Neste sentido leciona ADA PELLEGRINI GRINOVER:  
 

“O que o art. 134 da CF indica, portanto, é a incumbência necessária e precípua da Defensoria 
Pública, consistente na orientação jurídica e na  defesa, em todos os graus, dos necessitados, e não 



 
 
 

 
Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 

CEP 89204-090 - Joinville/SC 
9 

 

sua tarefa exclusiva. Mas, mesmo que se pretenda ver nas atribuições da Defensoria  Pública tarefas 
exclusivas – o que se diz apenas para argumentar -, ainda  será preciso interpretar o termo 
necessitados, utilizado pela Constituição. (...)”  “ Isso porque existem os que são necessitados no 
plano econômico,  mas também existem os necessitados do ponto de vista organizacional.  Ou seja, 
todos aqueles que são socialmente vulneráveis: os consumidores,  os usuários de serviços públicos, 
os usuários de planos de saúde, os que  queiram implementar ou contestar políticas públicas, como 
as atinentes à  saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente etc.”  (...) “(...) o termo 
necessitados abrange não apenas os economicamente necessitados, mas também os necessitados 
do ponto de vista organizacional, ou seja os socialmente vulneráveis”. “Ainda que se entenda 
que função obrigatória e precípua da Defensoria Pública seja a defesa dos economicamente 
carentes, o texto constitucional não impede que a Defensoria Pública exerça outras funções, 
ligadas ao procuratório, estabelecidas em lei”.5 
 

E RODOLFO CAMARGO MANCUSO: 

“Note-se que o conceito de ‘necessitado’ não pode, em pleno século XXI, prender-se à mesma 
leitura reducionista das priscas eras (Lei 1.060/50, velha de quase sessenta anos!), texto 
reportado a uma época, a uma sociedade e a um Brasil muito distante da realidade 
contemporânea. (...) a concepção da Defensoria ‘como meio de viabilizar o acesso formal de 
pessoas carentes ao judiciário é difundida e antiga. E indubitavelmente equivocada. A atuação 
institucional não se prende – nem poderia – à esfera judicial. Necessitado, por sua vez, não pode 
mais ser compreendido unicamente como o hipossuficiente econômico. Esta visão míope, 
obsoleta, é baseada na ordem constitucional anterior e no modelo praticado pela advocacia, 
absolutamente impróprio para a Defensoria Pública. A natureza das atribuições dos 
Defensores Públicos conferem-lhes relativo trânsito na comunidade, entidades do terceiro 
setor e Poder Público. Não por acaso, a instituição é uma ferramenta excelente para exercer 
o papel de elo entre estes atores, e como tal deve ser utilizada. Mesmo no âmbito forense, e sem 
descurar dos interesses das partes que patrocinam, por intermédio deles é sensivelmente mais fácil 
implementar os ideais da justiça restaurativa (com destaque para a execução penal), baseado num 
modelo conciliatório (não-adversarial), em prol do acesso à ordem jurídica justa”6(grifos nossos) 
 

Veja-se, no mesmo sentido, a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA sintetizada nos excertos abaixo transcritos: 

 
“A Defensoria Pública tem autorização legal para atuar como substituto processual dos 
consumidores, tanto em demandas envolvendo direitos individuais em sentido estrito, como 
direitos individuais homogêneos, disponíveis ou indisponíveis, na forma do art. 4º, incisos VII e 
VIII, da Lei Complementar n.º 80/94. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012) 

 
 

“A Defensoria Pública tem legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública com o 
objetivo de defender interesses individuais homogêneos de consumidores lesados em virtude de 
relações firmadas com as instituições financeiras.(...) (AgRg no REsp 1000421/SC, Rel. Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011) 

                                                           
5 Parecer na ADI 3943 – íntegra no link http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20121108-07.pdf 
6 In Revista de Processo 2008 – RePro 164, p. 162 

http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20121108-07.pdf
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“2. Defensoria Pública na Ação Civil Pública 
Por espelhar e traduzir exemplarmente as marcas identificadoras do Welfare State, que está baseado nos 
princípios da solidariedade, da dignidade da pessoa humana e da efetiva igualdade de oportunidades, 
inclusive de acesso à Justiça, a Defensoria Pública – instituição altruísta por excelência – é essencial à 
função jurisdicional do Estado, nos termos do art. 134, caput, da Constituição Federal. A rigor, 
mormente em países de grande desigualdade social, em que a largas parcelas da população – aos pobres 
sobretudo – se nega acesso genuíno ao Judiciário, como ocorre infelizmente no Brasil, seria impróprio 
falar em verdadeiro Estado de Direito sem a existência de uma Defensoria Pública 
nacionalmente organizada, conhecida de todos e por todos respeitada, capaz de atender 
aos necessitados da maneira mais profissional e eficaz possível. 
A expressão "necessitados" (art. 134, caput, da Constituição), que qualifica, orienta e enobrece a 
atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido 
amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros – os miseráveis 
e pobres –, os hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, 
os idosos, as gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua 
real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, 
"necessitem" da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o 
próprio Estado. Vê-se, então, que a partir da ideia tradicional da instituição forma-se, no Welfare State, 
um novo e mais abrangente círculo de sujeitos salvaguardados processualmente, isto é, adota-se uma 
compreensão de minus habentes impregnada de significado social, organizacional e de dignificação da 
pessoa humana. 
Ao se analisar a legitimação ad causam da Defensoria Pública para a propositura de Ação Civil 
Pública referente a interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensuou individuais homogêneos, 
não se há de contar nos dedos o número de sujeitos necessitados concretamente beneficiados. Basta 
um juízo abstrato, em tese, acerca da extensão subjetiva da prestação jurisdicional, isto é, da sua 
capacidade de favorecer, mesmo que não exclusivamente, os mais carentes, os hipossuficientes, os 
desamparados, os hipervulneráveis. 
A ser diferente, bastaria ao universo dos sujeitos beneficiados incluir, direta ou reflexamente, um só 
abonado ou ricaço para a tutela solidarista ser negada a centenas ou milhares de necessitados, deixando-
os à mingua diante de graves lesões de natureza supraindividual. Nesse sentido, já decidiu o STJ que a 
Defensoria Pública doEstado do Rio de Janeiro "tem legitimidade ativa para propor ação civil 
pública objetivando a defesa dos interesses da coletividade de consumidores que 
assumiramcontratos de arrendamento mercantil, para aquisição de veículos automotores, com cláusula 
de indexação monetária atrelada à variação cambial" (REsp 555.111⁄RJ, Rel.Min. Castro Filho, Terceira 
Turma, DJe 18.12.2006).” (REsp 1264116/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 13/04/2012) 
 
“2. Este Superior Tribunal de Justiça vem-se posicionando no sentido de que, nos termos do art. 5º, II, 
da Lei nº 7.347/85 (com a redação dada pela Lei nº 11.448/07), a Defensoria Pública tem legitimidade 
para propor a ação principal e a ação cautelar em ações civis coletivas que buscam auferir 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências.” (REsp 912849/RS, Rel. 
Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado 26/02/2008, DJe 28/04/2008) 
 
Veja-se, também, a jurisprudência dos TRIBUNAIS DE JUSTIÇA sintetizada nos 

excertos abaixo transcritos: 
 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA 
AFASTADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÓCIO OCULTO. 



 
 
 

 
Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 

CEP 89204-090 - Joinville/SC 
11 

 

LEGITIMIDADE PASSIVA. - Ilegitimidade da Defensoria Pública - A Lei da Ação Civil 
Pública, antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, já previa a tutela de interesses 
difusos, coletivos Oe individuais homogêneos. Desde lá, foram deixados de lado valores 
individuais, propiciando-se a postulação da tutela jurisdicional para novas categorias. E a 
evolução jurídica que se seguiu, consolidou este novo panorama, tendo o legislador 
constituinte consagrado expressamente o dever de proteção do consumidor (art. 5°, inc. 
XXXII, da CF). A partir disso, com a entrada em vigor do CDC, houve a necessidade de 
realizar-se profunda mudança na compreensão dos conflitos de consumo, assim 
entendidos não só os de âmbito negocial e privatista (consumidor x fornecedor), mas 
também os de natureza supraindividuais (interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos). Sem embargo dos direitos individuais de cada envolvido (no caso, dos 
familiares ou mesmo das vítimas sobreviventes) há que se atentar para as regras legais que 
consagraram a defesa dos interesses supraindividuais. Neste sentido, dispôs 
expressamente o CDC, no seu artigo 81. Assim, visando à efetividade da proteção dos 
direitos dos consumidores, é crivei admitir a legitimidade ativa da Defensoria Pública no 
caso em questão, decorrente do conjunto de regras que tutelam direitos supraindividuais 
daqueles. Por outro lado, ao contrário do sustentado, o ajuizamento da ação não se 
restringe à tutela dos direitos dos indivíduos necessitados. Com base nos dispositivos 
legais aplicáveis ao caso (art. 82, III, Lei n° 8.078/90, inc. VIII da LC. n° 80/94, inc. II do 
art. 5° da Lei nº 7.347/85), a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para a defesa 
dos consumidores, em especial, no plano da tutela coletiva. Hipótese em que o artigo 134 
da CF deve ser interpretado em conformidade com os princípios encartados na própria 
Constituição, entre eles o da isonomia, o da defesa dos consumidores (art. 5º, mc. XXXII) 
e o do acesso universal à Justiça (art. 5°, mc. XXXV), os quais por apresentarem-se como 
direitos fundamentais, devem servir como orientadores do processo hermenêutico das próprias 
regras constitucionais e, principalmente, das regras infraconstitucionais. Precedentes do TJ/RS 
e do STJ. (...) (TJRS Agravo de Instrumento 70053541025, 9ª Câm. Cível, Rel.: Leonel Pires 
Ohlweiler, J. em 29/05/2013) 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA 
DEFESA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. PETIÇÃO INICIAL. 
INDEFERIMENTO LIMINAR FUNDADO NA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 
NÃO PREVALECIMENTO. LEGITIMIDADE QUE DEVE SER ENTENDIDA DE 
FORMA AMPLA PARA A DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RECURSO PROVIDO. A legitimidade da Defensoria 
Publica compreende a atuação na defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, o que lhe confere a possibilidade de atuar em beneficio de consumidores de 
energia elétrica em geral, sem a necessidade de se perquirir sobre a condição de 
necessitados. Não se justifica, no âmbito das ações coletivas, realizar tal espécie de 
limitação, sob pena de ferir os objetivos da lei. (TJSP. Apelação   9156003-
49.2008.8.26.0000.  Relator(a): Antonio Rigolin Comarca: Araçatuba Órgão julgador: 31ª 
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 23/02/2010 Data de registro: 04/03/2010) 
 
 
A presente demanda diz respeito à tutela de direitos coletivos e individuais 

homogêneos de consumidores, os quais, por natureza, são considerados vulneráveis diante das 
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práticas massificadas das relações de consumo e do poderio econômico e midiático dos 

fornecedores.  

A própria Constituição Federal elenca como garantia fundamental a promoção da 

defesa do consumidor pelo Estado (art. 5º, XXXII c/c art. 170, V), o que corrobora para a 

evidência de sua vulnerabilidade social. E diante da vulnerabilidade social dos consumidores 

lesados, a legitimidade ativa da Defensoria Pública Estadual é indubitável. 
 

DE TODO MODO, ainda que se tivesse o entendimento de ser imprescindível a prova 

da representatividade adequada da Defensoria Pública, no que se refere à possibilidade desta 

demanda vir a beneficiar pessoas economicamente hipossuficientes, tal prova se extrai das 

declarações e dos vários comprovantes de rendimentos de alguns dos consumidores lesados 

pelos fatos acima narrados (Anexo II), escolhidos para fins de amostragem dentre os mais de 

80 (oitenta) consumidores que vieram a esta Defensoria Pública buscar a tutela coletiva contra 

os atos ilícitos perpetrados pelo grupo MARCOS QUEIROZ. 
 

Conquanto os anexos “instrumentos particulares de compromisso de construção e de 

compra e venda de imóvel” consignem em sua cláusula “VI” que os consumidores adiantaram 

como sinal de negócio valores que partiam de R$ 4.900,00, é de se frisar que em boa parte dos 

casos foram entregues todas as economias que eles reuniram, com muito sacrifício, ao longo de 

muitos anos, ou que eles emprestaram para não perder o “atraente” negócio.  
 

Este contexto de perda de todas as economias associado aos módicos rendimentos de 

grande parte destes consumidores, acarretam na atual impossibilidade dos mesmos de arcar 

com as custas de um processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento 

familiar. 
 

Portanto, resta patente a legitimidade ad causam assim como a representatividade 

adequada da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA para a defesa 

dos direitos coletivos e individuais homogêneos dos consumidores lesados pela fraude na venda 

de unidades habitacionais nos seis empreendimentos imobiliários citados no item I desta 

petição. 
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II.2 DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE TUTELAS CAUTELARES 

NOMINADAS E INOMINADAS  

 

 

Dispõem o art. 4º e 5º, II, da Lei 7347/85: 
 
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO).  
 

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  
II - a Defensoria Pública;  
 

Diante da previsão legal de propositura de ação cautelar preparatória de ação civil 

pública, nesta petição a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

deduzirá a pretensão de tutelas cautelares atípicas (quebra de sigilo bancário e 

indisponibilidade de bens) e típica (exibição de coisas e documentos).  
 

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de ser cabível a 

postulação de pedidos cautelares diversos em um mesmo processo se eles forem compatíveis 

entre si, se o juiz for competente em razão da matéria para todos os pedidos e se os 

procedimentos deles não forem excludentes entre si, nos termos do art. 292, §§ 1º e 2º, CPC.  

Nesta esteira leciona O. A. BAPTISTA DA SILVA:  
[...] é admissível, em princípio, a cumulação de duas ou mais cautelares, observada a disciplina 
constante no Código para cumulação de ações de processo de conhecimento.7  
 
J. J. CALMON DE PASSOS:  
“[...] desde que pertinentes ao mesmo processo principal ou a processos reunidos por força da 
conexão, submetidos a processamento e julgamento simultâneos, cabe cumulação de 
pedidos cautelares” 8  

E de L. G. MARINONI e S. C. ARENHART: 

                                                           
7 Comentários ao código de processo civil. 2ª Edição, Porto Alegre: Editora Lejur, 1986 apud Araken de Assis no 
artigo "Cumulação de Ações Cautelares" acessível em http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo4.htm  
8 Comentários ao código de processo civil. São Paulo, RT, 1984 apud Araken de Assis no artigo "Cumulação de 
Ações Cautelares" acessível em http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo4.htm  

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo4.htm
http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo4.htm
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“Nada obsta a cumulação de pedidos de tutela cautelar. É simples: quando os pedidos de tutela 
necessitem de procedimentos e técnicas processuais que não se excluem, é certo que os pedidos 
exigem ações processuais que podem ser unificadas em um mesmo processo.”9  
 

No mesmo sentido é a jurisprudência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA 

CATARINA: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cautelar. Exibição de documento, abstenção de 
inscrição em cadastro restritivo de crédito e manutenção na posse de veículo financiado. 
Cumulação de pedidos. Possibilidade. Consignação incidental dos valores incontroversos. 
Adimplemento parcial. Princípios protetores do consumidor. Discussão judicial do débito. Boa-fé 
contratual do devedor. Restrição ao crédito. Óbice à inscrição. Manutenção da posse. Viabilidade.   
Depósito incidental dos valores incontroversos evidencia boa-fé e obsta inclusão do nome do devedor 
em cadastro restritivo de crédito, autorizando, por cautela, sua manutenção na posse do bem financiado 
enquanto não resolvido o montante devido.  
“ O ordenamento vigente permite a cumulação de pedidos na mesma demanda, desde que 
compatíveis entre si, competente o mesmo juiz para apreciá-los e sujeitos ao mesmo 
procedimento (art. 292, §1º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). No caso, a 
exibição de documento não impede a manutenção do requerente na posse do veículo e a 
retirada de seu nome de cadastro restritivo de crédito, demonstrando a compatibilidade entre 
os pedidos. Além disso, os provimentos possuem natureza cautelar, embora a exibição cuide 
de medida nominada (art. 844 do CPC), enquanto os demais, inominados, mas abrangidos 
pelo amplo poder geral de cautela do magistrado.”  
(TJSC, Agravo de Instrumento 2010047857-2, rel. Des. J. Inácio Schaefer, DJe 28-9-2010). 
 
 
Ação cautelar de sustação de deliberação social cumulada com protesto judicial, exibição 
de documentos e exame pericial. Medidas cautelares. Cumulação de pedidos admissível. 
Código de Processo Civil, art. 292, § 1º, incs. I a III. Compatibilidade. Pretensões à 
concessão de tutelas de urgência. Cassação da sentença para que sejam apreciados os 
pedidos de prova pericial e de exibição de documentos. Recurso provido.  (TJSC, 
Apelação Cível 2001.017196-1, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 30-06-2004). 
 
 
AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO 
DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAGISTRADO A QUO QUE 
JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DE EXIBIÇÃO E EXTINGUE O FEITO COM AZO NO ART. 
267, INCISO VI, DO CPC, NO TOCANTE AO REQUERIMENTO DE ABSTENÇÃO DE 
INSERÇÃO. INCONFORMISMO DA SUPLICANTE.   VERBERADA POSSIBILIDADE DA 
CUMULAÇÃO PRETENDIDA DE MEDIDAS CAUTELARES TÍPICAS E ATÍPICAS. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 292, DO CÓDIGO BUZAID. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO 
DA SENTENÇA NESTE PONTO QUE SE IMPÕE. PLEITO DEDUZIDO NA EXORDIAL. 
PERMISSIVIDADE DE ENFRENTAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO 
BUZAID.   REQUERIMENTO DE ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA 
DEVEDORA EM ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO 
DITADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.061.530/RS, REFERENTE AO 
JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

                                                           
9 Curso de processo civil, volume 4: processo cautelar. Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 128 
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REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.   RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSC, Apelação Cível n. 
2008.071249-1, de Joinville, rel. Des. J. C. Carstens Köhler, j. 17-08-2010). 
 
 
Denota-se que é cabível o manejo em um mesmo processo cautelar de variadas tutelas 

de urgência, inclusive de natureza diversa (típicas e atípicas), ainda que dirigidas a réus 

diferentes, desde que o juízo seja competente para o julgamento de todas e, ainda, que haja 

compatibilidade de tramitação e inexista incompatibilidade entre os pedidos. 
 

No presente caso serão deduzidos pedidos cautelares de exibição de documentos e 

coisas, de indisponibilidade de bens e valores, e de quebra de sigilo fiscal e bancário, os 

quais entre si são absolutamente compatíveis tanto no que se refere ao conteúdo quanto à 

compatibilidade procedimental. 
 

Ainda, como todos eles visam resguardar à prova e à efetividade da mesma ação 

principal - que segue o rito especial da ação civil pública disposto na Lei 7347/85 -, este juízo 

é o competente para o julgamento de todos os referidos pedidos cautelares, nos termos do art. 

3º, I, “b” da Resolução 67/2011 do TJSC. 
 

Por seu turno, a aplicação dos princípios da máxima efetividade da tutela coletiva e 

da máxima amplitude do processo coletivo, este positivado no art. 8310 da Lei 8.078/90, são 

fundamentos que reforçam o cabimento de cumulação de vários pedidos cautelares, ainda que 

em face de partes diversas, com vistas a resguardar os direitos básicos do consumidor de 

efetiva prevenção e reparação dos danos e de facilitação da defesa de seus direitos em 

juízo, previstos no art. 6, II e VIII11, do mesmo codex.  

 

Assim, cabível é a cumulação dos pedidos cautelares adiante deduzidos. 

 

                                                           
10 Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as 
espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 
11 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências; 
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II.3 DO PEDIDO CAUTELAR INOMINADO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS 

RÉUS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA, MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ E ANA CLAUDIA DA 

SILVA QUEIROZ E PEDIDO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULOS EM NOME DE 

COLABORADORES DO GRUPO 
 

 

 

Como sabido, em regra, o processo cautelar tem entre suas características a 

instrumentalidade de resguardar outro processo, a urgência na adoção da tutela preventiva e a 

cognição sumária (não exauriente) do direito invocado. 

 

Destas características exsurgem tanto os requisitos para a propositura da ação cautelar 

quanto para a procedência do pedido desta ação autônoma. Em regra, tais requisitos traduzem-

se nos pressupostos da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), caso não se adote a tutela 

cautelar pretendida. 

 

Nas palavras de L. R. WAMBIER et al:  
Percebe-se também que o processo cautelar parte de dois pressupostos, tradicionalmente 
designados pela doutrina por expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora. 
A expressão fumus boni iuris significa aparência de bom direito, e é correlata às expressões 
cognição sumária, não exauriente, incompleta, superficial ou perfunctória. Quem decide 
com base em fumus não tem conhecimento pleno e total dos fatos e, portanto, ainda não 
tem certeza quanto a qual direito seja aplicável. Justamente por isso é que, no processo 
cautelar, nada se decide acerca do direito da parte. Decide-se: se A tiver o direito que alega ter 
(o que é provável), devo conceder a medida pleiteada, sob pena do risco de, não sendo ela 
concedida, o processo principal não poder ser eficaz (porque, por exemplo, o devedor não 
terá mais bens para satisfazer o crédito). Esta última característica de que acima se falou (o 
risco) é o que a doutrina chama de periculum in mora. É significativa da circunstância de que 
ou a medida é concedida quando se a pleiteia ou, depois, de nada mais adiantará sua concessão. 
O risco da demora é o risco da ineficácia. 
O periculum in mora e o fumus boni iuris têm sido considerados como requisitos para a 
propositura de ação cautelar. 
Outros vêem nesses dois requisitos o mérito do processo cautelar.  
Todos, entendemos, têm razão. 12 

                                                           
12  Curso avançado de processo civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. v. 3. 9ª ed., 2008, p. 39/40 
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Assim, neste tópico será fundamentada a presença destes dois pressupostos para o 

deferimento do pedido cautelar inominado de indisponibilidade dos bens das RÉS MARCOS 

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME e MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – 

ME e dos RÉUS MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA 

QUEIROZ a fim de resguardar o resultado útil da ação principal no que se refere ao 

adimplemento da obrigação de reparar os danos sofridos pelas várias centenas de consumidores 

lesados. 

 

No Anexo VI encontram-se as cópias de vários instrumentos particulares de 

compromisso de construção e de compra e venda de imóvel, os quais em sua cláusula “VI” 

evidenciam que os consumidores lesados entregaram como sinal de negócio para as RÉS 

MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA. e MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA 

LTDA. quantias em dinheiro ou veículos. 

 

No Anexo VII, constam vários boletos bancários que comprovam o pagamento 

parcelado das unidades habitacionais objeto dos referidos contratos. 

 

Por seu turno, a inexistência do obrigatório registro de incorporação dos seis 

empreendimentos comprova-se pelos autos de infração do CRECI (Anexo XVI) e pelas 

matrículas dos imóveis onde os mesmos deveriam ser edificados (Anexo III), nas quais não 

constam os registros do arquivamento dos documentos referidos pelo art. 32 da Lei 4951/64:  
 

CAPÍTULO II - Das Obrigações e Direitos do Incorporador 
Art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades autônomas após ter arquivado, 
no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 
a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de 
cessão de direitos ou de permuta do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja 
estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua consentimento para demolição e 
construção, devidamente registrado; 
b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto de títulos de ações 
cíveis e criminais e de ônus reais relativante ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador; 
c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de 
certidão dos respectivos registros; 
d) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes; 
e) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, 
para cada tipo de unidade a respectiva metragern de área construída; 
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f) certidão negativa de débito para com a Previdência Social, quando o titular de direitos sôbre o terreno 
fôr responsável pela arrecadeção das respectivas contribuições; 
g) memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo modêlo a que se refere o inciso 
IV, do art. 53, desta Lei; 
h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de acôrdo com a 
norma do inciso III, do art. 53 com base nos custos unitários referidos no art. 54, discriminando-se, 
também, o custo de construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável 
pela obra; 
i) discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas corresponderão; 
j) minuta da futura Convenção de condomínio que regerá a edificação ou o conjunto de edificações; 
l) declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o inciso II, do art. 39; 
m) certidão do instrumento público de mandato, referido no § 1º do artigo 31; 
n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência (art. 34); 
o) atestado de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito que opere no País há 
mais de cinoo anos. 
p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sôbre o número de veículos que a garagem 
comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos.  
§ 1º A documentação referida neste artigo, após o exame do Oficial de Registro de Imóveis, será 
arquivada em cartório, fazendo-se o competente registro. 
§ 2o (...) 
§ 3º O número do registro referido no § 1º, bem como a indicação do cartório competente, 
constará, OBRIGATÒRIAMENTE, dos anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos, 
preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos anúncios "classificados". (...) 
 

Frise-se que constitui infração penal à economia popular o anúncio e a negociação sem 

o registro da incorporação, nos termos do art. 66, I, da referida lei, sem prejuízo a 

configuração, em tese, de outros delitos contra as relações de consumo, tais como propaganda 

enganosa por omissão de informação relevante (art. 32, §§ 1º e 3º 13c/c art. 7º, VII, Lei 8137/90 ou art. 

66, CDC) 
 

Isto sem mencionar o possível enquadramento destes ilícitos, também em tese, como 

crime de estelionato (art. 171, CP), do qual é fato público e notório que o RÉU MARCOS 

ANTÔNIO está sendo investigado na seara penal. 
  

Ainda, as unidades habitacionais foram negociadas sem sequer haver projetos de 

construção aprovados na Prefeitura Municipal tampouco alvará de construção expedido. 

                                                           
13   Art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório 
competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 
§ 1º A documentação referida neste artigo, após o exame do Oficial de Registro de Imóveis, será arquivada em 
cartório, fazendo-se o competente registro. 
§ 3º O NÚMERO DO REGISTRO referido no § 1º, bem como a indicação do cartório competente, constará, 
obrigatòriamente, dos ANÚNCIOS, IMPRESSOS, PUBLICAÇÕES, propostas, contratos, preliminares ou 
definitivos, referentes à incorporação, salvo dos anúncios "classificados". 
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ESTE CONTEXTO revela a ILICITUDE do objeto dos instrumentos particulares 

de compromisso de construção e de compra e venda de imóvel, através do qual se concluíram 

negócios jurídicos cuja PRÁTICA É PROIBIDA, o que enseja a nulidade dos referidos 

contratos com a consequente restituição dos valores pagos pelos consumidores 

prejudicados, além dos danos morais respectivos, nos termos do art. 166, II e VII14, do 

Código Civil.  

 

Ainda que não se inquinassem de nulos os contratos, é certo que o contexto da 

ilegalidade dos empreendimentos e a sua notória inviabilidade jurídica e financeira 

implicará no inadimplemento contratual por parte das RÉS MARCOS QUEIROZ 

CONSTRUTORA LTDA e MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA LTDA., importando 

na resolução do contrato com a condenação destas na restituição das quantias pagas e o 

pagamento dos demais danos sofridos pelos consumidores lesados, nos termos do art. 

47515 c/c art. 40216 do Código Civil c/c art. 35, III17, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

A nulidade e, subsidiariamente, a rescisão dos contratos e conseqüentes reparação de 

danos serão pleiteadas na ação principal e informam a plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni iuris) quanto ao dever das RÉS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA 

e MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA LTDA. de reparar os danos materiais e morais 

causados aos consumidores lesados pelos seis empreendimentos.  

 

 

                                                           
14 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
II - for ILÍCITO, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou PROIBIR-LHE a prática, sem cominar sanção. 
15 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 
16 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além 
do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
17 Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos. 



 
 
 

 
Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 

CEP 89204-090 - Joinville/SC 
20 

 

Por seu turno, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, “poderá ser desconsiderada a 

pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 

 

O dispositivo acima positiva a teoria menor da desconsideração da personalidade 

jurídica, a qual, para desconsiderar a separação do patrimônio da sociedade empresária do 

patrimônio de seus sócios, apenas exige como requisito a impossibilidade da primeira solver 

suas dívidas. 

 

Gize-se que a jurisprudência é pacífica na adoção da teoria menor da desconsideração 

da personalidade jurídica desde a sua adoção no leading case julgado no Recurso Especial nº 

279.273/SP, conforme excertos abaixo transcritos: 
 
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. 
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao 
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses 
individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. 
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada 
com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. 
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria 
subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da 
desconsideração). 
- 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 
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. 
- Recursos especiais não conhecidos. 
(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) 
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In casu, ante a provável inexistência de bens para garantir todos os prejuízos causados 

pelas RÉS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME e MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME, nos termos do dispositivo supra será pleiteada a 

desconsideração da personalidade jurídica destas sociedades empresárias a fim de estender 

aos seus sócios e administradores, os RÉUS MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e ANA 

CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, a obrigação de reparar os danos sofridos pelos 

consumidores lesados. Daí a plausibilidade jurídica de estender a estes a cautelar de 

indisponibilidade de bens. 

 

Já o perigo da demora (periculum in mora) consiste no perigo de dissipação do 

patrimônio dos referidos RÉUS, o que frustrará o ressarcimento das dezenas de consumidores 

lesados. 
 

Frise-se que o RÉU MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ encontra-se preso 

provisoriamente em função dos fatos relatados no item I bem como por ter, conforme noticiado 

amplamente pela mídia, evadido-se desta Comarca com bens de elevado valor (ver impressos de 

jornais no Anexo XIII e reportagem do Jornal do Almoço intitulada Justiça bloqueia parte dos bens de Marcos Queiroz – 

gravada no DVD do Anexo XI e acessível em  http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/justica-bloqueia-

parte-dos-bens-de-marcos-queiroz/2755316/). 
 

Por seu turno, os estabelecimentos das sociedades empresárias em questão 

encontram-se ABANDONADOS (cf. as referidas certidões dos oficiais de justiça – Anexo V 

e as notícias impressas – Anexo XIII) e o site que divulgava os empreendimentos foi tirado da 

internet (cf. impressão Anexo XIII). 

 

Além disso, existem vários indícios de que ele tenha aplicado golpes em outros 

Estados, o que também tem sido alvo de investigação da polícia civil local (ver reportagem do 

Jornal do Almoço intitulada Empresário suspeito de golpes tem processos em outros estados – gravada no DVD anexo e 

acessível em  http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/empresario-suspeito-de-golpes-tem-processos-

em-outros-estados/2758007/). 
 

http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/justica-bloqueia-parte-dos-bens-de-marcos-queiroz/2755316/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/justica-bloqueia-parte-dos-bens-de-marcos-queiroz/2755316/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/empresario-suspeito-de-golpes-tem-processos-em-outros-estados/2758007/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/empresario-suspeito-de-golpes-tem-processos-em-outros-estados/2758007/
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Ainda, é fato público e notório, amplamente divulgado pela mídia local, que outra 

sociedade empresária dos referidos RÉUS, a MARCOS QUEIROZ COMERCIO DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ 03.608.109/0001-02) – Baratão da 

Construção – fechou suas portas e foi saqueada por fornecedores, funcionários e consumidores 

lesados (ver reportagem no jornal “A Notícia” http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/08/proprietarios-de-

imoveis-depredados-em-joinville-ainda-calculam-os-prejuizos-4223669.html). 
 

Tantas e todas estas evidências revelam o perigo de se não resguardar o que resta do 

patrimônio dos RÉUS acima referidos. 

 

Em casos símiles, é pacífico entendimento da jurisprudência quanto à possibilidade 

de se decretar a indisponibilidade de bens das pessoas jurídicas e físicas que causaram danos 

coletivos e individuais homogêneos a consumidores: 

 
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA ILEGAL DE VENDA DE TÍTULOS, 
CONSUBSTANCIADA NA CHAMADA "PIRÂMIDE FINANCEIRA". INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 
OU DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 14 E 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR NA HIPÓTESE. FATO ENSEJADOR DA AÇÃO QUE DEPENDIA DE PRÉVIA 
APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS O TRÂNSITO 
EM JULGADO DA RESPECTIVA SENTENÇA, O QUE OCORREU EM 25.5.2005, TENDO SIDO A AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM NOVEMBRO DE 2006. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PETIÇÃO 
INICIAL QUE NÃO SE AFIGURA INEPTA. PEDIDO INICIAL QUE DECORRE, SIM, LOGICAMENTE, DA 
NARRAÇÃO DOS FATOS, SENDO, TAMBÉM, JURIDICAMENTE POSSÍVEL. PLENA OBSERVÂNCIA AO 
ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GENERALIDADE 
DO PLEITO QUE É INERENTE À NATUREZA DA AÇÃO PARA A DEFESA DE INTERESSES 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 95 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO 
DA PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE A TERCEIROS, EM RESPEITO AO INCISO III DO ART. 
70 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU 
CONTRATUAL ACERCA DO DIREITO DE REGRESSO INVOCADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM 
DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS QUE SE IMPÕE, EM FACE DA AUSÊNCIA 
DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. REJEIÇÃO DA 
REQUISIÇÃO JUDICIAL POSTULADA, PORQUE SE TRATAM DE DOCUMENTOS PESSOAIS E DE 
FÁCIL OBTENÇÃO, SENDO, TAMBÉM, PRESCINDÍVEIS AO DESLINDE DA AÇÃO. DESNECESSIDADE 
DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXAME DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DA 
PROVA PELO JUIZ. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.     
1. O prazo prescricional não fluirá até ser proferida sentença definitiva no juízo criminal, se o fato ensejador da 
ação depender daquela prévia apuração.     
2. A petição inicial da ação civil pública não pode ser acoimada de inepta quando da narração dos fatos decorre 
logicamente o pedido formulado, que se revela, de igual modo, juridicamente possível, ainda que se trate de pleito 
condenatório genérico, inerente à defesa de interesses individuais homogêneos.     
3. A denunciação da lide pressupõe a existência de previsão legal ou contratual a respeito do direito de regresso 
pretendido.     

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/08/proprietarios-de-imoveis-depredados-em-joinville-ainda-calculam-os-prejuizos-4223669.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/08/proprietarios-de-imoveis-depredados-em-joinville-ainda-calculam-os-prejuizos-4223669.html


 
 
 

 
Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 

CEP 89204-090 - Joinville/SC 
23 

 

4. É imprescindível a existência de fato novo a justificar a revogação da liminar que 
determinou a indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública, até porque se sabe 
que o patrimônio atual e futuro do devedor responde pelas suas obrigações.     
5. O magistrado pode indeferir as diligências protelatórias à instrução do processo, a tanto equivalendo o pleito de 
requisição judicial de documentos passíveis de obtenção pela própria parte.    6. Porque se trata do destinatário da 
prova, incumbe ao juiz o exame da necessidade de produção da perícia contábil pretendida, cujo indeferimento não 
importa em cerceamento de defesa quando se evidencia a sua completa inutilidade para o deslinde da ação.  
Voto: “(...) No que toca ao pedido de revogação da ordem liminar, que determinou o 
bloqueio, a indisponibilidade da contas bancárias, imóveis e automóveis dos recorrentes, 
não trouxeram os agravantes quaisquer elementos que pudessem derruir a conclusão 
adotada pelo e. Magistrado. 
Demais disso, tem-se que a providência ordenada sobre o patrimônio dos agravantes, trata-
se de medida destinada a eventualmente garantir os danos por estes causados em 
decorrência do negócio realizado em completa desobediência à lei. (...)” 
 (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2007.019210-8, de Palmitos, rel. Des. Jânio Machado, j. 24-
07-2008). 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDISPONIBILIDADE E 
BLOQUEIO DE BENS DA AGRAVANTE DEFERIDO LIMINARMENTE - PRESENÇA DOS 
REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E 165, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. O deferimento da liminar, de fato, é 
medida que se impõe até final julgamento da ação, para que assim se garanta, que em sendo julgada 
procedente a ação, ocorra à realização da obra de infra-estrutura aos loteamentos adquiridos pelos 
consumidores, assegurando-se o resultado útil do processo. A decisão recorrida foi fundamentada na 
ilegalidade do loteamento CAMPO DOURADO, devidamente comprovada através dos documentos 
juntados na petição inicial, ato que infringiu a Lei 6.766/79, não existindo nulidade. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 
Voto “(...) O deferimento da liminar, de fato, é medida que se impõe até final julgamento da ação, para 
que assim se garanta, em sendo julgada procedente a ação, ocorra à realização da obra de infra-
estrutura aos loteamentos adquiridos pelos consumidores, assegurando-se o resultado útil do processo. 
Encontram-se presentes na fatispécie os pressupostos necessários para a concessão da 
medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
O primeiro ficou comprovado com os documentos juntados aos autos demonstrando a 
ilegalidade no loteamento denominado CAMPO DOURADO, no Distrito de Iguatemi. 
Quanto ao segundo, vislumbra-se o perigo de mora devido à necessidade de assegurar aos 
consumidores adquirentes dos loteamentos o eventual ressarcimento, com a efetiva 
regularização das obras, em sendo julgada procedente a ação. 
Entendimento análogo corrobora a jurisprudência desta Corte: 
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Defesa do Consumidor. Proteção. 
Liminar. Requisitos. Manutenção. Questão de mérito remetida à apreciação do primeiro grau. 
Satisfeitos os requisitos próprios da liminar previsto na Lei 7.347/85, e atuando o juiz dentro de sua 
livre convicção e prudente arbítrio, irretocável é a decisão que concede a medida a fim de evitar a 
ocorrência de danos a futuros consumidores e à lei de zoneamento, ainda mais quando, no caso, a 
medida não se mostra prejudicial aos agravantes (que alegam não estarem cometendo os atos ilícitos 
que se buscam prevenir), prevalecendo o interesse coletivo sobre o individual. (...). (TJ/PR, Acórdão n. 
24.809, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 2ª Câmara Cível, DJ. 22/04/2005). Grifamos. 
(...)”  
(TJPR - 1ª C.Cível - AI - 166464-8 - Maringá -  Rel.: Sérgio Rodrigues - Unânime -  - J. 17.10.2006) 
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Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA AFASTADA. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÓCIO OCULTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. – (...). 
A indisponibilidade em questão é decorrência lógica do deferimento do pedido de desconsideração 
da pessoa jurídica, modo a ingressar-se no patrimônio pessoal dos sócios (que constam nos 
estatutos e ocultos) a fim de garantir eventuais indenizações. - Ilegitimidade Passiva do Agravante 
Elissandro Caliegaro Spohr - Ainda que o demandado Elissandro não apareça na condição de sócio do 
estabelecimento de nome fantasia Boate Kiss, isso não afasta a sua legitimidade, na medida em que é 
provável, a partir não só do que foi noticiado através da imprensa, como também pelos documentos do 
processo, que o réu Elissandro atuava na condição de sócio oculto do empreendimento, o que na hipótese 
de desconsideração da personalidade jurídica faz com que o seu patrimônio pessoal possa ser atingido. 
Precedente do TJ/RS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO 
VENCIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053541025, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/05/2013) 
 
 
Ementa: AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
COMBUSTÍVEIS. PRÁTICA ABUSIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Instrumento que se 
faz necessário no particular dos autos como forma de garantir o cumprimento da ordem de 
antecipação de tutela deferida na origem, bem como para satisfação de eventual sucesso da ação 
civil pública e reparação dos consumidores lesados a que estará sujeita a demandada da ação civil 
pública. NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70025788902, Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 17/09/2008) 
 
 

Denota-se, assim, que é cabível a cautelar de indisponibilidade de bens de pessoas 

jurídicas e físicas que causaram danos a consumidores em sede de tutela coletiva. 
 

Portanto, estando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora é imperiosa a concessão da MEDIDA CAUTELAR INOMINADA de indisponibilidade 

dos bens dos RÉUS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME, MARCOS 

QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e ANA 

CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, determinando-se: 

 

1) a  indisponibilidade de seus ativos financeiros em contas bancárias ou de 

investimentos pelo sistema BACENJUD; 

 

2)  a indisponibilidade de TODOS os imóveis de titularidade dos mesmos perante os 

três registros de imóveis desta comarca inclusive, mas não exclusivamente, dos 

seguintes:  
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2.1) 1º REGISTRO DE IMÓVEIS - matrículas nºs 72.810, 108.114 e 133.061; 
 

2.2) 2º REGISTRO DE IMÓVEIS - transcrição nº 24.549, referente à imóvel que, 

apesar de estar em nome de HEINZ WALDEMAR MULLER, este e sua esposa 

IRENE GINNOW MULLER o alienaram para os dois últimos RÉUS, conferindo 

plena quitação atestada na anexa cópia da Escritura de Compra e Venda do Liv. 

0728. Fl. 041, do 3º Tabelionato de Notas desta Comarca. Frise-se que por tal 

razão eles também foram inseridos no pólo passivo desta ação; 
 

2.3) 3º REGISTRO DE IMÓVEIS - matrícula nº 37.146;   

 

3)  a indisponibilidade de TODOS os imóveis de titularidade dos mesmos perante o 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE INDAIATUBA, Estado de São 

Paulo, sito à Av. Major Alfredo Camargo Fonseca, 184, Indaiatuba – SP, tel. (19) 

38343710 - Fax: (19) 38944557; 

 

4)  a restrição, pelo sistema RENAJUD,  da transferência, licenciamento e circulação 

de veículos que se encontrem em nome dos mesmos nos termos do Provimento 

CGJ 30/08, dentre os quais os abaixo relacionados: 

PLACA RENAVAM MARCA/MODELO PROPRIETÁRIO ATUAL PROPRIETÁRIO 
ANTERIOR 

AQB7283 966090551 203419 - VW/SAVEIRO 1.6  Marcos Antonio De Queiroz Josiane Duarte Ruske 

CEC2429 426180852 115714 - VW/GOL CL STAR Marcos Antonio De Queiroz Ricardo Elisio 

DDR9475 761068945 203003 - IMP/VW VAN Marcos Antonio De Queiroz Rogerio Paulo Francisco 

DLP1136 802620183 154516 - GM/ASTRA 
HATCH 5P GSI Marcos Antonio De Queiroz JosielOnofre 

HHR9310 947056769 152462 - FIAT/PALIO FIRE 
FLEX  Marcos Antonio De Queiroz Andre Reia 

IDO9898 630718008 111012 - IMP/RENAULT 
LAGUNA 2.0(Importado) Marcos Antonio De Queiroz Celso Pessoa 

JJS1012 822439514 HONDA TWISTER (MOTO) Marcos Antonio De Queiroz Edson Geraldo 
NascimentoJúnior 

JWN3373 650681584 147602 - GM/OMEGA 
CD(Nacional) Marcos Antonio De Queiroz Bruno Costa Portero 

LXX9690 629231117 218201 - IMP/PEUGEOT 504 
D (Importado) Marcos Antonio De Queiroz Lourival De Oliveira 
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MFD5838 939687194 23503 - YAMAHA/XTZ 125E 
(Nacional) Marcos Antonio De Queiroz William De Oliveira 

 

Por seu turno, registre-se que ao menos três colaboradores do grupo MARCOS 

QUEIROZ, os Srs. MATEUS DE FREITAS MACHADO, ANDERSON POLETTO e 

ALEXANDRE DUHRING permitiram que seus nomes fossem utilizados para transferir a 

propriedade de veículos recebidos como entrada nos apartamentos negociados nos seis 

empreendimentos (conforme vários extratos e procurações do Anexo X), com isso criando a 

dificuldade para que tais bens pudessem ser devolvidos para os consumidores lesados como 

forma de diminuir o prejuízo destes.  

 

Dito isto, e considerando que muitos destes veículos ainda se encontram no nome 

destes colaboradores, faz-se necessário também que seja determinada a restrição da 

transferência, licenciamento e circulação dos veículos abaixo relacionados: 

PLACA Renavam MARCA/MODELO PROPRIETÁRIO ATUAL PROPRIETÁRIO 
ANTERIOR 

DAW9854 748315985 202763 - I/FORD RANGER XL 
12D(Importado) Mateus de Freitas Machado Rolf PassoldFilho 

HNU9516 217959768 115744 - VW/GOL 1.0(Nacional) Mateus de Freitas Machado Maria Bandeira De Souza 

DKY9457 828695733 153705 - HONDA/FIT LX(Nacional) Anderson Poletto DefersonSebastiaoRech 

GRJ9486 676192831 115737 - VW/GOL MI(Nacional) Anderson Poletto ClesioDelfinoZanela 

MDW5708 866331085 GM CELTA Anderson Poletto Geneci da Silva 

LYI8134 547596731 323499 - M.BENZ/LP 
321(Nacional) Alexandre Duhring Edinelson Santana 

 

Por seu turno, também é cabível a concessão LIMINAR das medidas ora pleiteadas, 

nos termos do art. 12 da Lei 7347/85 c/c art. 804 do CPC, dada a forte plausibilidade do direito 

ora invocado (ilegalidade dos empreendimentos e de sua venda, e a evasão dos sócios-

administradores, tudo substanciado pela farta documentação que instrui a inicial) e do manifesto 

perigo de ineficácia da ação principal caso não se indisponibilize, o quanto antes, o que resta 

de patrimônio dos RÉUS referidos neste tópico. 

Quanto à liminar em sede de ação cautelar, lecionam L. R. WAMBIER et al: 
 
De fato, o fumus boni iuris e o periculum in mora são requisitos para a propositura de ação cautelar; 
são requisitos para a concessão de liminar; e são, também, requisitos para a obtenção de sentença de 
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procedência. Acontece, todavia, que há uma variação do grau de intensidade em que esses requisitos 
estão presentes. Claro está que se exige menos fumus boni iuris (isto é, exige-se fumus menos 
expressivo) para propor uma ação cautelar do que se exige para obter a sentença de procedência na 
mesma ação cautelar. 18 
 

Considerando que no presente caso os pressupostos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora são de elevada “intensidade”, é cabível o deferimento desta medida 

liminarmente, sem a prévia oitiva dos RÉUS referidos neste tópico. 

 

Por fim, não obstante ser genérico o pedido indenizatório em sede de tutela de direitos 

individuais homogêneos (cf. art. 9519 do CDC), o que suscita à liquidação dos danos (art. 97, 

CDC), considerando o entendimento jurisprudencial20 de que, para a indisponibilidade de bens, 

deve ser dada estimativa para o valor necessário ao ressarcimento do dano, ora se estima o dano 

material MÍNIMO a partir de R$ 3.840.161,00 (três milhões oitocentos e quarenta mil e 

cento e sessenta e um reais), tomando por base a estimativa dos valores pagos pelos 

consumidores lesados conforme planilha do Anexo I, fornecida pela ex-funcionária Suzy 

Hiroko Minamizaki Ribeiro. 

 

Já a título de dano moral, considerando que seriam em torno de 324 as unidades 

habitacionais negociadas, conforme inclusive informado pela Polícia Civil (ver notícia 

impressa), atribui-se, apenas a título de estimativa do teto de indisponibilidade, o valor de R$ 

20.000,00 por consumidor lesado, totalizando R$ 6.480.000,00 (seis milhões quatrocentos e 

oitenta mil reais).  

 

Assim, indica-se o valor total de R$ 10.320.161,00 (dez milhões trezentos e vinte mil 

cento e sessenta e um reais) como teto para a indisponibilidade ora pleiteada. 

 

                                                           
18 Ob. Cit. P.40 
19    Capítulo II - Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos  
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 
danos causados. 
20 REsp 1281881/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2ª TURMA, j. em 06/12/2012, DJe 19/12/2012 
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II.4 PEDIDO CAUTELAR INOMINADO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL E 

BANCÁRIO DOS RÉUS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME, 

MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE 

QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ 

 

 

 

Em razão dos mesmos pressupostos de fumus boni iuris e de periculum in mora já 

deduzidos no tópico anterior, com o mesmo objetivo de resguardar a eficácia da ação principal 

no que toca a pretensão de se reparar os danos causados às centenas de consumidores lesados, 

faz se necessário: 

 

a) identificar todo o patrimônio dos REÚS acima referidos que, nos termos do art. 

39121 do Código Civil, garantem a futura execução da obrigação de reparar os danos 

causados às centenas de consumidores, antes que o mesmo seja dissipado; 

 

b) identificar para quem foram repassados os recursos obtidos ILICITAMENTE 

dos consumidores lesados, a fim de rastrear possíveis “laranjas” que possam estar na 

posse dos valores obtidos com a “venda” dos seis empreendimentos, antes que sejam 

dissipados; 

 

Para tanto, é de se deferir tutela cautelar inominada de quebra de sigilo fiscal e 

bancário dos RÉUS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME, MARCOS 

QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e ANA 

CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, REQUISITANDO-SE: 

 

                                                           
21 Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
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a) à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL a cópia da 

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA  dos REÚS acima nos anos-calendários 

de 2011 (exercício de 2012) e de 2012 (exercício de 2013); 

 

b) ao BANCO CENTRAL DO BRASIL as informações, desde o período de 

novembro de 2011 (início das vendas dos empreendimentos), sobre as instituições 

financeiras em que os RÉUS supra têm ou tiveram contas ou relacionamentos 

bancários, os números das contas correntes, contas de poupança, aplicações 

financeiras, informações referentes a cartões de crédito ou outros produtos financeiros; 

 

c)  ao BANCO ITAÚ SA as informações, desde o período de novembro de 2011,  

sobre a movimentação das contas bancárias e investimentos que os mesmos 

mantinham  na referida instituição; 

 

d)   ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - BANRISUL as 

informações, desde o período de novembro de 2011, sobre a movimentação das contas 

bancárias e investimentos que os mesmos mantinham  na referida instituição; 

 

e) à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL as informações, desde o período de 

novembro de 2011, sobre a movimentação das contas bancárias e investimentos que 

os mesmos mantinham  na referida instituição; 

 

 

Tocante à possibilidade da quebra destes sigilos a fim de resguardar o ressarcimento 

de danos causados a consumidores, citam-se ementas e excertos da jurisprudência pátria: 

 
(...) Deveras, o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao princípio da 
moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza absoluta. A regra do sigilo 
bancário deve ceder todas as vezes que as transações bancárias são denotadoras de 
ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, 
cometer ilícitos. O sigilo bancário é garantido pela Constituição Federal como direito 
fundamental para guardar a intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir 
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ilícitos. (...) (REsp 1060976/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
17/11/2009, DJe 04/12/2009)  
 
Ementa: PROCESSO CIVIL. ACAO CIVIL PUBLICA. MEDIDA LIMINAR. 
POSSIBILIDADE DE LEVANTAR O SIGILO BANCARIO, DECRETAR A 
INDISPONIBILIDADE DE BENS, ORDENAR O DEPOSITO DE PRESTACOES DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA E COMINAR MULTA DIARIA.  
1. AO ORGAO JUDICIARIO SE AFIGURA LICITO, EM ACAO CIVIL PUBLICA, 
LEVANTAR O SIGILO BANCARIO DE LOTEADORES (ART.38, PAR-1, DA LEI 
N.4595/64), COM O FITO DE LOCALIZAR DINHEIRO NECESSARIO A 
FORMACAO DE CAPITAL PARA INDENIZAR OS ADQUIRENTES DE LOTES, 
PORQUE O INTERESSE PUBLICO SE SOBREPOE AO INDIVIDUAL. FALTA DE 
PROVA DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, QUE REFOGEM A 
MEDIDA (CPC, ART.649, IV). O ART.1 DA LEI N.8009/90 SO PROTEGE RESIDENCIAS 
E, DESTE MODO, NAO INCLUI IMOVEL COMERCIAL, CONQUANTO UTILIZADO 
PARA ESCRITORIO, QUE NAO E "EQUIPAMENTO" UTIL AO EXERCICIO DE 
PROFISSAO LIBERAL (CPC, ART.649, VI), E RESIDENCIA FAMILIAR, O QUE 
EXCLUI A MORADIA DO CELIBATARIO. PRECEDENTE, NESTE ULTIMO SENTIDO, 
DO STJ. O VALOR DA ASTREINTE HA DE SER O SUFICIENTE PARA 
CONSTRANGER AO CUMPRIMENTO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 598234920, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Araken de Assis, Julgado em 14/10/1998) 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO. QUEBRA DE SIGILOS 
BANCÁRIO E FISCAL PARA APURAÇÃO DE ILÍCITO CIVIL. POSSIBILIDADE. 
ILEGALIDADE, INOCORRÊNCIA. 
- O art. 5º, X e XII, da CF/88 não consagra a existência de um direito constitucional ao sigilo 
bancário. O resguardo de dados de caráter financeiro não é algo que faça parte da intimidade 
e da privacidade de ninguém a ponto de merecer a proteção da garantia constitucional. No 
inciso XII da Lei Fundamental, o que se protege, e de modo absoluto, até em relação ao Poder 
Judiciário, é a comunicação 'de dados' e não os 'dados', o que tornaria impossível qualquer 
investigação administrativa, fosse qual fosse. 
- O Poder Judiciário pode ordenar a quebra do sigilo bancário para apurar a prática de 
qualquer ilícito, a teor do que dispõe o art. 1.o, § 4.o da LC 105/2001. 
- O eg. Pleno desta Corte quando do julgamento do MS 80822-PE, j. em 29.10.2003, impetrado 
pelo terceiro atingido pela decisão ora agravada, entendeu, por maioria, necessária a quebra 
do sigilo fiscal: "para, através do exame da contabilidade dos envolvidos aferir se o pagador 
tinha real disponibilidade do valor e se este restou considerado na contabilidade do recebedor, 
procedimentos utilíssimos na pesquisa que o magistrado está a conduzir no seio do processo 
judicial". 
- Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental prejudicado. (PROCESSO: 
200205000156217, AG43399/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO 
MACHADO CORDEIRO (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO: 05/02/2004, 
PUBLICAÇÃO: DJ 26/04/2004 - Página 566) 
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Assim, requer-se o deferimento de medida liminar, sem a prévia oitiva dos RÉUS 

referidos neste tópico, determinando-se a quebra do sigilo fiscal e bancário nos termos acima 

deduzidos. 

II.5 DO PEDIDO CAUTELAR NOMINADO DE EXIBIÇÃO DE COISAS E 

DOCUMENTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE E DA TV CIDADE DOS 

PRÍNCIPES LTDA. 

 

 

O Código de Processo Civil, no art. 844 e seguintes c/c art. 355 e seguintes, prevê a 

cautelar nominada de “exibição” de coisas, documentos e /ou escrituração comercial. 

 

Sobre esta cautelar, lecionam N. NERY JR e R. M. DE A. NERY: 
 
Aquele que entender deve mover ação contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de 
conhecer o teor de documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 
procedimento preparatório para obter dados que necessita e armar-se contra o futuro e 
eventual adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da sentença cautelar 
há de ser a urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável 
à obtenção do desiderato que pretende.22 
  

Esmiuçando o procedimento cautelar de exibição, pede-se vênia para transcrever 

trecho doutrinário de L. G. MARINONI e S. C. ARENHART, o que é necessário para bem 

esclarecer os objetivos e contornos desta medida cautelar específica na fatispécie: 

O direito fundamental à prova tem ligação evidente com o direito à tutela jurisdicional adequada. 
Partindo-se da premissa de que, no processo de conhecimento deve a parte alegar e provar suas 
afirmações, é evidente que a alegação sem prova equivale à inexistência da alegação. Daí a importância 
a ser dada à disciplina da prova no direito processual, já que ela é indispensável para a cognição judicial 
e, assim, para o sucesso da demanda apresentada pelo autor ou da defesa oferecida pelo réu. 
Por conta dessa importância, não apenas para o interesse das partes, mas também para o exercício da 
própria jurisdição, impõe o Código de Processo Civil um dever geral de colaboração, incidente 
sobre as partes e também sobre terceiros (arts. 339, 340 e 341) Por conta desse dever, todos 
devem cooperar na reconstrução dos fatos da causa.  
Assim a parte não se servirá apenas das provas que detém em seu poder, podendo também 
utilizar-se de elementos que estão sob a guarda de outros (seja o adversário, sejam 
terceiros) para demonstrar o acerto de sua tese.  

                                                           
22  In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10 ed. RT, 2007, p. 1135. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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Para atender a essa solicitação de exibição é que o Código de Processo Civil disciplina a medida 
de exibição. 
A exibição, no direito brasileiro, pode assumir duas feições distintas. Pode ela incidir no curso do 
processo em que o documento ou a coisa deve ser utilizada com fim probatório. 
A medida pode ainda ser requerida antes do ajuizamento da ação em que o documento ou a coisa 
deve ser empregada. E desta última forma que trata a "medida cautelar" de exibição, aqui 
estudada, já que a outra figura é tratada pelo art. 355 e ss. do CPC. 
De todo modo, nenhuma das figuras possui natureza cautelar. Isso porque a exibição - seja 
incidental, seja preparatória - não tem por finalidade imediata a proteção da tutela de direito, nem 
a preservação de situação tutelável. O objetivo da exibição é sempre a preservação da autoridade 
jurisdicional e, mais precisamente, a proteção da utilidade do processo.  
Isto porque, como é óbvio, a finalidade dessa medida - assim como da medida de asseguração de 
prova, a ser adiante examinada - está ligada à preservação do exercício adequado dos direitos 
de ação e de defesa, o que descaracteriza a natureza cautelar dessa providência. Somente de forma 
mediata é que essas medidas têm por objetivo resguardar o direito material. Por isso, torna-se claro que 
a exibição (seja a antecedente, seja a incidente) deveria ser colocada no Livro I, do Código de Processo 
Civil, na disciplina do direito probatório, e não dentre as medidas cautelares. (..)  
Trata-se, enfim, de um desdobramento do direito fundamental à prova, razão pela qual deve receber 
o mesmo status das medidas destinadas à preservação de outros interesses processuais fundamentais. 
(...) Acima se disse que o direito à exibição da prova por outrem existe de forma indiscutível.  
(...) A exibição tem por particularidade a finalidade a que se destina, que é sempre a preservação de 
prova. 
(...) Desse modo, ainda que a lei autorize a exibição de bens móveis, essa permissão só existe na medida 
em que o interessado invocar a finalidade de valer-se desse bem como prova, adiante. 
(...) Conquanto não assuma natureza cautelar, o fato de estar a medida arrolada dentre as providências 
cautelares específicas faz com que a doutrina cogite sobre a necessidade ou não de submeter essa figura 
ao regime das medidas cautelares. (...) 
A resposta é negativa. (...) 
Mesmo nos casos de medidas de exibição ajuizadas no intuito de preservar interesse processual, pode 
suceder a inexistência da propositura da ação principal, sem que se cogite da caducidade da prova obtida. 
Figure-se a situação daquele que requer a exibição de documento para avaliar a propositura 
de ação judicial que, diante do conteúdo da prova, se mostra inviável. Obviamente, não teria sentido 
obrigar o requerente da medida de “exibição” a propor a “ação principal” claramente fada ao insucesso. 
(...) 
Considerando que a medida de exibição cumpriu (e exauriu) sua finalidade, ao dar a proteção devida ao 
direito de ação, não se pode imaginar de fazer perecer a proteção dada pelo não exercício do poder de 
ação. (...) 
Normalmente, figurarão como partes na ação de exibição aqueles que estarão como 
partes também na outra ação a ser ajuizada.  
Essa regra, porém, não é absoluta, sendo perfeitamente admissível – e, aliás, até previsto 
pelo próprio texto legal (art. 844, II, in fine, do CPC) – a propositura de ação de exibição 
contra terceiro que não será parte da “ação principal”.23  
 
Denota-se da doutrina supra que o pedido cautelar típico de exibição de coisa ou 

documento possui particularidades próprias, já que a sua finalidade é assegurar o direito 

                                                           
23 Ob. Cit. 245 a 253. 
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fundamental à prova em favor daquele que necessita conhecer o teor de documento ou coisa, 

a fim de obter os dados de que necessita para instruir a demanda principal, bem como para 

averiguar quem deve figurar no pólo passivo da ação. 

Ainda, verifica-se que a referida cautelar pode ser movida em face da parte que 

também figurará como ré na ação principal ou em face de terceiro que desta não participará.   

 

In casu, o RÉU MUNICÍPIO DE JOINVILLE pode ter contribuído para a ocorrência 

dos danos aos consumidores em razão de eventual falha no dever legal de fiscalizar a 

publicidade proibida e enganosa dos seis empreendimentos imobiliários, bem como por não 

coibir a prática proibida de negociação de unidades habitacionais sem registro de incorporação 

(cf. art. 6, IV e VI, e art. 55, § 1°, CDC c/c art. 64 da Lei 4951/64). 

 

Observe-se que estas atividades desenvolveram-se de forma livre e ostensiva por 

cerca de DOIS anos, através de publicidade ostensiva na mídia televisiva e impressa, em 

outdoors distribuídos pela cidade, e da realização de plantões de vendas espalhafatosos nos 

imóveis onde se dizia que seriam construídos tais empreendimentos (cf. se verifica dos vídeos 

do Anexo XI), o que, obviamente, atraiu as centenas de consumidores lesados. 

 

Já a TV CIDADE DOS PRÍNCIPES LTDA. (afiliada da RICTV RECORD), 

conforme as anexas cópias de contratos de veiculação de publicidade nº 152423, 152424 e 

152425 que a Defensoria Pública teve acesso, obteve LUCRO (no mínimo líquido de R$ 

28.200,00) com a veiculação publicitária dos anúncios de apartamentos sem registro de 

incorporação, o que, em tese VIOLA o art. 6424 da Lei 4951/64, dispositivo que, para este 

tipo de anúncio, OBRIGA O ÓRGÃO DE PUBLICIDADE a indicar o número do registro 

de incorporação do empreendimento no Ofício de Imóveis.  

 

                                                           
24  Art. 64. Os órgãos de informação e publicidade que divulgarem publicamente sem os requisitos exigidos pelo 
§ 3º do artigo 32 e pelos artigos 56 e 62, desta Lei, sujeitar-se-ão à multa em importância correspondente ao dôbro 
do preço pago pelo anunciante, a qual reverterá em favor da respectiva Municipalidade. 
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Isto sem mencionar a eventual co-responsabilidade deste veículo de comunicação – 

que também é fornecedor para fins do CDC – estabelecida na legislação consumerista no ponto 

em que impõe o dever de todos que atuam no mercado de consumo de prevenir danos aos 

consumidores por publicidade enganosa e/ou proibida (art. 6º, IV e VI, CDC). 

 

Ocorre que para aferir a medida de responsabilidade de ambos, a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA necessita que lhe sejam exibidas, sob 

pena de busca e apreensão25: 

 

a) as cópias de TODOS os atos e procedimentos administrativos (notificações, 

embargos, autuações por infração e de aplicações de multa)  que tenham tramitado 

perante a administração pública municipal que se refiram a  anúncios, vendas e 

obras relativos aos seis empreendimentos referidos no item I da exordial cautelar; 

 

b) as cópias de TODAS as mídias (vídeos) veiculados através da  TV CIDADE DOS 

PRÍNCIPES LTDA. que se refiram aos empreendimentos referidos no item I da 

exordial cautelar e/ou contratados pela MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA 

LTDA – ME, MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS 

ANTÔNIO DE QUEIROZ e/ou ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ; 

 

c) as cópias do plano de mídia que informe o número de vezes, horários e a 

periodicidade com a qual eram veiculados os anúncios dos empreendimentos 

referidos no item I da exordial cautelar, relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013; 

 

                                                           
25 CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). 
IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de 
exibição de documento, não se admite a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 359 do CPC), 
sendo a busca e apreensão a medida cabível na hipótese de resistência do réu à apresentação dos 
documentos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 317.507/SP, Rel. Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013) 
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d) cópias de TODOS os contratos de publicidade celebrados entre MARCOS 

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME, MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e/ou ANA 

CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ e a  TV CIDADE DOS PRÍNCIPES LTDA. 

bem como das notas fiscais emitidas para os mesmos; 

  

Também é necessária esta documentação para aferir o grau de culpabilidade dos RÉUS 

integrantes do grupo MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ para o dimensionamento do valor 

do dano moral a ser pleiteado na ação principal. 

 

Em função das particularidades da cautelar de exibição e a sua natureza de instrumento 

para assegurar o direito fundamental à prova, conforme a doutrina de NERY JR, MARINONI 

e ARENHART já citada, o fundamento para a concessão da medida cinge-se à plausibilidade 

do direito invocado e na necessidade do autor da demanda principal em obter de forma 

antecipada os documentos e as coisas com as quais pretende PROVAR suas alegações.  

 

 

In casu, o fumus boni iuris decorre da exposição de fato e de direito deduzidas nos 

tópicos precedentes, tocante à lesão de centenas de consumidores por práticas ilícitas praticadas 

pelo grupo MARCOS QUEIROZ e a sua potencialização pela eventual omissão do 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE e pela difusão dos empreendimentos por meio da TV aberta. 

 

 

Já o periculum in mora se extrai da necessidade premente de se obter tais provas para 

o fim de instruir a ação principal. 

 

 

Assim, requer-se o deferimento de medida liminar, sem a prévia oitiva da RÉ TV 

CIDADE DOS PRINCIPES, determinando-se a exibição de documentos e coisas nos termos 
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acima deduzidos. Quanto ao RÉU MUNICIPIO DE JOINVILLE, requer-se que seja deferida a 

liminar após audiência deste no prazo de 72 horas (art. 2º da Lei 8437/92).  

 

 

III. DA AÇÃO PRINCIPAL (DA LIDE E SEU FUNDAMENTO – ART. 801, III, CPC) 

 

 

 

Atendendo ao disposto no art. 801, III, do CPC, a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA informa que a presente ação é preparatória e antecedente 

à AÇÃO CIVIL PÚBLICA a ser proposta tendo como fundamento de direito as razões já 

delineadas nos tópicos antecedentes quando da exposição do fumus boni iuris (violação a 

direitos coletivos e a direitos individuais homogêneos de consumidores) e tendo como pedido 

o reconhecimento e a reparação de danos materiais e morais causados tanto à coletividade de 

consumidores quanto aos consumidores que celebraram os contratos de aquisição de 

apartamentos dos seis empreendimentos referidos no tópico I desta petição. 

 

Com ensejo, importa sumariamente aduzir que no contexto fático acima delineado faz-

se presente a lesão a direitos individuais homogêneos de consumidores, os quais são suscetíveis 

de serem tutelados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

através de ação civil pública, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do art. 91 ao art. 100, 

do CDC, do art. 5º, II, da Lei 7347/85 c/c art. 90 do CDC e do art. 4º, VII e VIII, da Lei 

Complementar Federal nº 80/94 e art. 4º, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 575/12. 

 

Sobre estes direitos, leciona ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN: 
Os interesses e direitos individuais homogêneos são aqueles que possuem uma origem comum, 
segundo refere o inciso III do parágrafo único do art. 81. No caso destes, são direitos divisíveis, 
de modo que seus titulares podem ser identificados e determinados, assim como a quantificação 
de suas eventuais pretensões. Da mesma forma, tratam-se de direitos disponíveis, podendo o 
titular do direito deixar de exercê-lo quando chamado ou ainda exercê-lo paralelamente aos 
demais legitimados através de litisconsórcio ativo. Entretanto, ao conceituar tais direitos, o 
legislador do CDC identificou caráter comum, homogêneo, justamente em relação à origem do 
pedido que se deverá postular em juízo (Nelson Nery, Aspectos do processo civil no Código de 
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Defesa do Consumidor..., RDC 1/200). A partir da definição dos interesses individuais 
homogêneos é que o legislador do CDC introduziu no sistema processual brasileiro a class action, 
prevista na regra n. 23 das Federal Rules of Civil Procedure no direito norte-americano.  
A principal finalidade destes direitos é a de permitir a prestação jurisdicional, de maneira 
mais uniforme, ágil e eficiente, aos consumidores lesados em decorrência de um mesmo fato 
de responsabilidade do fornecedor, assim co ampliação da legitimação para agir dos diversos 
órgãos e entidades previstos n 82 do CDC.  
São direitos e interesses tipicamente individuais, mas cuja tutela, por imperativos de 
coerência, eficiência e economia processuais exige-se seja exercida coletivamente.  
São, por esse ângulo, acidentalmente supraindividuais: a relevância de seu tratamento molecular 
não decorre de uma indivisibilidade natural de se objeto (interesses e direitos públicos e 
difusos), nem da organização ou existência de uma relação jurídica-base (interesses coletivos 
stricto sensu), mas da necessidade de facilitação de acesso à justiça aos seus titulares, como 
decorrência do mandamento constitucional de promoção da defesa dos consumidores - 
embora não se restrinjam ao âmbito das relações de consumo. Ademais, os interesses e direitos 
individuais homogêneos, não obstante estarem pragmaticamente ajuntados em forma molecular, 
nem sempre conservam, por inteiro, sua natureza intrínseca de individualidade; o processo de 
aglutinação altera, aqui e ali, suas características essenciais. Não se trata, pois, de interesses 
plúrimos cuja individualidade característica os distanciasse ao ponto extremo de reunir múltiplos 
interesses desconexos; trata-se, sim, de interesses homogêneos, "assim entendidos os de origem 
comum", nos termos do artigo 81, parágrafo único, inciso III, do CDC.  
A origem comum, na medida em surjam como consequência de um mesmo fato ou ato, e a 
homogeneidade que os caracteriza implicam a perda de sua condição atômica e estruturalmente 
isolada e a sua transformação em interesses merecedores de tratamento processual supraindividual. 
A introdução da disciplina legal dos interesses individuais homogêneo no ordenamento brasileiro 
traduz inovação, cuja inspiração adveio das class actions, típicas do sistema de common law e 
representa grande avanço rumo à efetividade de direitos supraindividuais. 26 
   
 
In casu, a origem comum dos direitos individuais lesados decorre de um mesmo fato, 

a saber, a negociação proibida de empreendimentos sem registro de incorporação, sem alvará 

de construção e sem sequer projeto de construção aprovado pela Prefeitura Municipal e, mais, 

sem perspectivas de serem efetivamente construídos, mormente considerando que o RÉU 

MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ simplesmente fechou as portas da construtora e da 

imobiliária, através das quais conduzia a prática proibida de anunciar e vender apartamentos 

sem as condições exigidas pelo art. 32 e art. 66, I, da Lei 4591/64.  

 

Disso também se extrai a homogeneidade do resultado de desconstituição dos 

respectivos negócios jurídicos, seja por invalidade seja por sua resolução por inadimplemento. 

 

                                                           
26 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. RT, 2010, p. 1303 
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Logo, a ação principal é cabível e adequada para a tutela dos direitos individuais 

homogêneos dos consumidores lesados pelos seis empreendimentos imobiliários referidos 

no tópico I, seja porque homenageia o princípio da economia processual, seja porque tende a 

evitar decisões conflitantes sobre uma mesma lide massificada, seja porque propicia o amplo 

acesso à justiça para os consumidores lesados, já que boa parte destes integra a classe dos 

economicamente hipossuficientes, tanto que quase uma centena deles procuraram a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA por não terem condições 

de contratar um advogado. 

  

 

 

IV. DOS PEDIDOS  
 

 

 

Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

requer o deferimento da inicial cautelar e que: 

 

a) nos termos do artigo 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 804 do CPC, seja concedida a 

medida LIMINAR, inaudita altera partes, para o fim de decretar a 

INDISPONIBILIDADE dos bens dos RÉUS MARCOS QUEIROZ 

CONSTRUTORA LTDA – ME, MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, 

MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, 

qualificados no preâmbulo, determinando-se: 

 

a.1) a  indisponibilidade de seus ativos financeiros em contas bancárias ou de 
investimentos pelo sistema BACENJUD; 

 
a.2) a indisponibilidade de TODOS os imóveis de titularidade dos mesmos 

perante os três registros de imóveis desta comarca inclusive, mas não 
exclusivamente, dos seguintes:  
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a.2.1) 1º REGISTRO DE IMÓVEIS - matrículas nºs 72.810, 108.114 e 133.061; 

 
a.2.2) 2º REGISTRO DE IMÓVEIS - transcrição nº 24.549, referente à imóvel 
que, apesar de estar em nome de HEINZ WALDEMAR MULLER, este e sua 
esposa IRENE GINNOW MULLER o alienaram para os dois últimos RÉUS, 
conferindo plena quitação atestada na anexa cópia da Escritura de Compra e 
Venda do Liv. 0728. Fl. 041, do 3º Tabelionato de Notas desta Comarca; 

 
a.2.3) 3º REGISTRO DE IMÓVEIS - matrícula nº 37.146;   

 

a.3) a indisponibilidade de TODOS os imóveis de titularidade dos mesmos 
perante o REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE INDAIATUBA, 
Estado de São Paulo, sito à Av. Major Alfredo Camargo Fonseca, 184, Indaiatuba 
– SP, tel. (19) 38343710 - Fax: (19) 38944557. Email: jljunior.idt@terra.com.br  

 

a.4) a restrição, pelo sistema RENAJUD,  da transferência, licenciamento e 
circulação de veículos que se encontrem em nome dos mesmos nos termos do 
Provimento CGJ 30/08, dentre os quais os abaixo relacionados: 

PLACA RENAVAM MARCA/MODELO PROPRIETÁRIO ATUAL (20/08/13) 

AQB7283 966090551 203419 - VW/SAVEIRO 1.6 (Nacional) Marcos Antonio De Queiroz 

CEC2429 426180852 115714 - VW/GOL CL STAR(Nacional) Marcos Antonio De Queiroz 

DDR9475 761068945 203003 - IMP/VW VAN(Importado) Marcos Antonio De Queiroz 

DLP1136 802620183 154516 - GM/ASTRA HATCH 5P GSI(Nacional) Marcos Antonio De Queiroz 

HHR9310 947056769 152462 - FIAT/PALIO FIRE FLEX (Nacional) Marcos Antonio De Queiroz 

IDO9898 630718008 111012 - IMP/RENAULT LAGUNA 2.0(Importado) Marcos Antonio De Queiroz 

JJS1012 822439514 HONDA TWISTER (MOTO) Marcos Antonio De Queiroz 

JWN3373 650681584 147602 - GM/OMEGA CD(Nacional) Marcos Antonio De Queiroz 

LXX9690 629231117 218201 - IMP/PEUGEOT 504 D (Importado) Marcos Antonio De Queiroz 

MFD5838 939687194 23503 - YAMAHA/XTZ 125E (Nacional) Marcos Antonio De Queiroz 

 

 

a.5) a restrição, pelo sistema RENAJUD,  da transferência, licenciamento e 

circulação dos veículos abaixo relacionados que se encontrem no nome dos 

mailto:jljunior.idt@terra.com.br
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colaboradores do RÉU MARCO ANTÔNIO DE QUEIROZ, nos termos do 

Provimento CGJ 30/08: 
PLACA RENAVAM MARCA/MODELO PROPRIETÁRIO ATUAL 

DAW9854 748315985 202763 - I/FORD RANGER XL 12D(Importado) Mateus de Freitas Machado 

HNU9516 217959768 115744 - VW/GOL 1.0(Nacional) Mateus de Freitas Machado 

DKY9457 828695733 153705 - HONDA/FIT LX(Nacional) Anderson Poletto 

GRJ9486 676192831 115737 - VW/GOL MI(Nacional) Anderson Poletto 

MDW5708 866331085 GM CELTA Anderson Poletto 

LYI8134 547596731 323499 - M.BENZ/LP 321(Nacional) AlexandreDuhring 

 

b) nos termos do artigo 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 804 do CPC, seja concedida a 

medida LIMINAR, inaudita altera partes, para o fim de determinar a quebra de sigilo 

fiscal e bancário dos RÉUS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – 

ME, MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO 

DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, REQUISITANDO-SE: 

 

b.1)  à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL a cópia da 
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA  dos REÚS supra citados dos anos-
calendários de 2011 (exercício de 2012) e de 2012 (exercício de 2013); 

 
b.2)  ao BANCO CENTRAL DO BRASIL as informações, desde o período de 

novembro de 2011 (início das vendas dos empreendimentos), sobre as instituições 
financeiras em que os RÉUS supra têm ou tiveram contas ou relacionamentos 
bancários, os números das contas correntes, contas de poupança, aplicações 
financeiras, informações referentes a cartões de crédito ou outros produtos 
financeiros; 

 
b.3)  ao BANCO ITAÚ SA as informações, desde o período de novembro de 2011,  sobre 

a movimentação das contas bancárias e investimentos que os mesmos mantinham  
na referida instituição; 

 
b.4)  ao BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - BANRISUL as 

informações, desde o período de novembro de 2011, sobre a movimentação das 
contas bancárias e investimentos que os mesmos mantinham  na referida instituição; 

 
b.5)  à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL as informações, desde o período de novembro 

de 2011, sobre a movimentação das contas bancárias e investimentos que os mesmos 
mantinham  na referida instituição; 
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c) nos termos do artigo 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 804 do CPC c/c art. 844, I e II, 

CPC seja concedida a medida LIMINAR para o fim de determinar ao RÉU 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE, após a sua oitiva nos termos art. 2º da Lei 8437/92, 

para que exiba as cópias de TODOS os atos e procedimentos administrativos 

(notificações, embargos, autuações por infração e aplicações de multa) que tenham 

tramitado perante a administração pública municipal que se refiram a anúncios, 

negociação e obras relativos aos seis empreendimentos referidos no item I da exordial 

cautelar, sob pena de busca e apreensão; 

 

d) nos termos do artigo 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 804 do CPC c/c art. 844, I e II, 

CPC, seja concedida a medida LIMINAR, inaudita altera partes, para o fim de 

determinar a RÉ TV CIDADE DOS PRÍNCIPES LTDA. exiba, sob pena de busca 

e apreensão: 

d.1)  as cópias de TODAS as mídias (vídeos) por ela veiculadas e que se refiram aos 
empreendimentos referidos no item I da exordial cautelar e/ou contratados pela 
MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME, MARCOS QUEIROZ 
IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e/ou ANA 
CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ; 

d.2)  as cópias do plano de mídia que informe o número de vezes, horário e a 
periodicidade com a qual eram veiculados os anúncios dos empreendimentos 
referidos no item I da exordial cautelar, relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013; 

d.3) cópias de TODOS os contratos de publicidade celebrados entre ela e a MARCOS 
QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME e/ou MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA 
LTDA – ME e/ou MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ e/ou ANA CLAUDIA DA 
SILVA QUEIROZ bem como das notas fiscais emitidas para os mesmos; 

 
e) a citação pessoal dos RÉUS, já qualificados no preâmbulo, para, querendo, 

responderem a presente ação no prazo do art. 802, CPC, sob pena de revelia e 

confissão; 

 

f) a procedência de todos os pedidos cautelares, com a confirmação das medidas 

liminares deferidas; 
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g) nos termos do art. 18 da Lei 7347/85 c/c art. 87 do CDC, a concessão de isenção27 

de custas, emolumentos, honorários advocatícios ou periciais e quaisquer outras 

despesas processuais;  

h) a condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios dos RÉUS 
MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA - ME, MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA 

LTDA – ME, MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ, ANA CLAUDIA DA SILVA 

QUEIROZ, MATEUS DE FREITAS MACHADO, ANDERSON POLETTO, ALEXANDRE 

DUHRING, TV CIDADE DOS PRÍNCIPES LTDA, MUNICÍPIO DE JOINVILLE, 

ESPÓLIO DE HEINZ WALDEMAR MULLER e IRENE GINNOW MULLER, os sete 

últimos apenas na hipótese de resistirem à presente pretensão28, nos termos do art. 20, 

§ 4º, do CPC, a serem destinados para fundo gerido pela Defensoria Pública do Estado 

de Santa Catarina, nos termos do art. 4º, XXI29 c/c art. 4º, XIX30 da LC Estadual 

575/12; 

i) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, 

pela prova documental, testemunhal e pericial, se necessária; 

j) a intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, de todos os atos processuais e 

a contagem dos prazos processuais em DOBRO, na forma do inciso I, do art. 128, da 

                                                           
27 Neste sentido: REsp 740.850/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, j. em 21/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 259; 
REsp 1249312/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, j. em 25/06/2013, DJe 05/08/2013; AgRg no AREsp 
15.730/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 1ª TURMA, j. em 02/05/2013, DJe 10/05/2013; REsp 609.329/PR, 
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª TURMA, j. em 18/12/2012, DJe 07/02/2013 
28 Neste sentido: “ São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. 
Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e 
apresentação de contestação, o que não ocorreu no presente caso, conforme relatado pelo Tribunal Regional.”  (AgRg no 
AREsp 240.480/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16/04/2013, DJe 25/04/2013) 
29Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:  
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes 
públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da 
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; 
30Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, a serem exercidas exclusivamente em benefício de seus assistidos, 
nos termos do art. 2º desta Lei Complementar, dentre outras: 
XIX - executar e destinar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes 
públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da 
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores 
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Lei Complementar n.º 80/94 e do inciso I, do art. 46, da Lei Complementar Estadual 

n.º 575/12; 

k) a intimação do Ministério Público para atuar no feito como fiscal da lei, nos termos 

do art. 5º, § 1º, da Lei 7347/85; 

 

l) a publicação de EDITAL para se dar conhecimento a terceiros interessados e à 

coletividade, tendo em vista o caráter erga omnes da presente demanda, nos termos do 

art. 94 da Lei 8078/90; 

Dá-se à causa o valor de R$ 10.320.161,00. 

Joinville/SC, 27 de agosto de 2013. 

 
 
 


