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

DA COMARCA DE JOINVILLE-SC 

 

 

 

 

Distribuição por dependência  

aos autos nº 038.13.026675-0 

de ação cautelar preparatória 

 

 

 

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, e art. 5º, II, da Lei 7.347/85 c/c art. 6º, IV, VI, VII 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 c/c art. 806 do CPC, vem, respeitosamente, 

propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

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,  
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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, 

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, casado, inscrita no CPF/MF 

nº 678.830.604-49, com endereço na Rua Desembargador Nelson Nunes 

Guimarães, 365, ap. 901, bairro Atiradores, nesta cidade e comarca; 

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

domiciliado na Rua Barbalho, 323, bairro Boa Vista, nesta cidade e comarca,  

SIRLAINE DAMARIS DIAS. brasileira, inscrita no CPF/MF nº 059.943.629-80, 

domiciliado na Rua Barbalho, 323, bairro Boa Vista, ou na Rua das Cegonhas, 

250, ap. 05, Iririú, nesta cidade e 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, 

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.  



 
 
 

 

Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 
CEP 89204-090 - Joinville/SC 

3 
 

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 condomínios fictícios bem como as 

matrículas e transcrições imobiliárias dos respectivos terrenos: 

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

1 Residencial 
D´Provesi 

Rua Alfeu Carneiro 
Lins, 130, bairro 
Jardim Iririú 

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

Um pavimento 
precário sem 
alvará.  
Obra parada. 

2 Village Gold 
Rua Paulo 
Schneider, 185, 
bairro Vila Nova 

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

Sem obra. 

3 Alameda 
Frankfurt 

Rua Anaburgo, 115, 
bairro Vila Nova 

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

Sem obra. 

4 Bossa Nova 
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 A. Queiroz e Ana Claudia da Silva 
Queiroz (quitado). (em 19/08/2013) 

Sem obra. 

5 
Green Park 
Condomínio 
Residencial 

Rua Erivelto 
Martins, 820, bairro 
Adhemar Garcia 

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

Sem obra. 

6 Park Riviera 
Rua João Nicolau, 
862, 
Paranaguamirim 

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

Sem obra. 
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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 condomínios fictícios por outdoor, 

por faixas em tendas, por placas no local dos condomínios fictícios e pela mídia 

impressa e televisiva (ver contratos com a 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 mais de 300 consumidores (conforme ilustram as dezenas 

de propostas e 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 de três dos condomínios fictícios: 

a) Residencial D´PROVESI em 11/11/2011 (também acessível no link: http://www.yo 
utube.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) 
 

Frise-se que nos anúncios dos condomínios fictícios era INDEVIDAMENTE 

utilizada a marca da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), o que conferia falsa 

credibilidade ao negócio (no Anexo XIV consta informação da CEF, através do Ofício 242/2013 SR 

NORTE SC, de que havia NOTIFICADO o Grupo Marcos Queiroz para esclarecer o uso da marca e teria 

obtido como resposta uma carta de retratação já que inexistente autorização para tal uso). 
 

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 contraíram empréstimos 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. 
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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” supra, boletos e contratos em Anexos VI, VII  XI), as quais eram cobradas por 

instituições financeiras mediante boletos bancários com instrução para protesto. 

 

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). 

 

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 (Anexo XIV). 

 

Já a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através do Ofício 242/2013 SR 

NORTE SC, em resposta ao Ofício 203/2013 DPE-SC/NR Joinville, afirmou que adotou as 

providências para que não sejam levados a protesto (Anexo XIV). 

 

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

unidades destes “empreendimentos”, os consumidores, desconfiados pelo sumiço de 

MARCOS ANTÔNIO QUEIROZ e pelo fechamento das lojas, passaram a tomar 

conhecimento de que, na verdade, os condomínios eram fictícios, uma vez que não tinham 

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

registro de incorporação nos cartórios imobiliários, conforme exigido pela legislação.  
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Diante da 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 sociedades 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 da ação 

penal de autos nº 038.13.026462-5 em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca (cópia 

da denúncia em Anexo XV). 

 

Aliás, importa transcrever trechos da DENÚNCIA da referida ação penal 

(Anexo XV), formulada pelo Promotor de Justiça Marcelo Mengarda a partir de elementos 

extraídos do inquérito policial, que bem retratam o contexto fático em questão: 
 

“  No início de agosto de 2013, a população joinvilense foi tomada de surpresa pela 
noticia de que centenas de pessoas teriam sido vítimas de possível grande fraude no 
ramo imobiliário.  

Noticiava-se pela imprensa e pelas ruas da cidade que Marcos Antonio de Queiroz, ora 
denunciado, proprietário e responsável pelas empresas do denominado GRUPO 
MARCOS QUEIROZ" - que envolvia lojas de materiais de construção', construtora', 
imobiliária3 e revenda de veículos4 - não fora encontrado por credores, clientes, 
fornecedores e muitos dos seus colaboradores para justificar e prestar informações 
sobre o fechamento repentino de suas lojas.  
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Dada a repercussão do caso - que extrapolou os limites do Estado de Santa Catarina - 
muitos dos lesados financeira e economicamente dirigiram-se às sedes das lojas do 
denunciado5 e passaram a reivindicar seus bens, dinheiro e materiais que não lhes foram 
entregues, situação esta que gerou tumulto e comoção social, sendo necessária a 
intervenção da força pública.” (fl. III/IV)  
 

“ O grupo (quadrilha) 'MARCOS QUEIROZ" iniciou suas atividades em Joinville com 
forte apelo comercial e institucional. O denunciado MARCOS é detentor de discurso 
sedutor - com apelo motivacional - e aparecia frequentemente na mídia 
inaugurando seus condomínios fictícios, anunciando seus 
negócios e alardeando sobre seus empreendimentos.  

Sua propaganda era feita na televisão - onde era filmado em voos de 
helicóptero sobre a Cidade -' em mídia impressa e também na 
internet.  
Espalhou tendas por diversos pontos da Cidade para divulgar 
seus empreendimentos e realizar vendas`. 
Promovia, por muitas vezes, desde 2011 até 2013, grandes 
eventos festivos em pontos de vendas itinerantes que 
montava nos finais de semana em supermercados e pontos comerciais de 
grande movimento da cidade, utilizando-se dos espaços de empresas sólidas para 
poder aplicar seus golpes.” (fl. VI/VII) 
  
Esta ação duradoura (por quase dois anos), ostensiva e absolutamente livre 

do grupo MARCOS QUEIROZ de obter vantagem ilícita induzindo em erro centenas de 

consumidores através da pública oferta (faixas, placas, jornais, rede aberta de TV, etc.) e 

da celebração de contratos que visavam a compra de apartamentos em condomínios 

fictícios que jamais seriam entregues, em muito potencializada pela inadmissível 

OMISSÃO do MUNICÍPIO DE JOINVILLE de seu DEVER LEGAL 1  de 

efetivamente fiscalizar e controlar tanto a publicidade quanto à venda de 

apartamentos ofertados no mercado de consumo, causou danos materiais e 

morais a direitos individuais homogêneos das centenas de consumidores lesados que 

pagaram o sinal de negócio e as parcelas que se venceram. 
                                                        
1 Previsto no art. 4º, II, “a” e “c”, e VI, no art. 6º, IV, no art. 55, § 1° c/c art. 64 da Lei 
4591/64, Lei 8078/90, conforme fundamentação jurídica aduzida em tópico adiante. 
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Tal omissão é reforçada pela documentação encaminhada pelo MUNICÍPIO 

DE JOINVILLE (Anexo XV) e também constante dos autos da ação cautelar (fls. 

606/631), a qual evidencia que, apesar da frequente e espalhafatosa divulgação dos 

seis condomínios fictícios ao longo de quase 2 (dois) anos (desde novembro de 2011), 

somente em 21/08/2013 - após constatado o golpe e os prejuízos – o ente municipal, 

através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, iniciou algum tipo de fiscalização dos 

empreendimentos. 

 

A ação ilícita do GRUPO MARCOS QUEIROZ e a GRAVE OMISSÃO do 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE causaram efetivos danos morais e materiais aos 

consumidores, os últimos relativos ao 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 é manejada a presente ação civil pública pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
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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 HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES 

 

 

 

 

 

Nos termos do art. 4º, VII e 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. 
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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 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”.2 
 

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.”3 (grifos nossos) 
 

 

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

 
“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 
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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 do Estado 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. 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 
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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 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 

inquestionável. 
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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 vários anos, ou que eles contraíram empréstimo para 

não perder o “atraente” negócio.  Isto sem mencionar as parcelas também adimplidas 

que partiam de R$ 199,00/mês. 
 

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, a fim de “tentar” obter algum tipo de ressarcimento dos prejuízos 

causados. 

 

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 condomínios fictícios citados no item I 

desta petição. 
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II. 2. DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A TUTELA 

DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES  

 

 

 

O fundamento de direito da presente ação civil pública aduzido nos tópicos a 

seguir, sustentará a ocorrência de violação a direitos individuais homogêneos de centenas 

de consumidores lesados pelas práticas ilegais do Grupo Marcos Queiroz aliada à omissão 

do Poder Público municipal.  

 

Já no pedido postular-se-á o reconhecimento e a condenação genérica (art. 95 

CDC) no pagamento de danos materiais e morais causados aos consumidores que 

celebraram os contratos de aquisição de apartamentos na planta nos seis empreendimentos 

ilegais referidos no tópico I desta petição. 

 

Como sabido, os direitos individuais homogêneos de consumidores são 

suscetíveis de serem tutelados através da ação civil pública nos termos do art. 81, parágrafo 

único, III, do art. 91 ao art. 100, do CDC, do art. 1º, II, e art. 5º, II, da Lei 7347/85 c/c art. 

90 do CDC. 

 

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 Defesa do Consumidor..., RDC 1/200).  
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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 como a ampliação da legitimação 
para agir dos diversos órgãos e entidades previstos no art. 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. 4 
 

 

No mesmo passo doutrina FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI5: 

 
Os direitos ou interesses individuais homogêneos são os únicos representantes do grupo 
de direitos nominados como acidentalmente coletivos. E assim o são porque, em 

                                                        
4 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. RT, 2010, p. 1303 
5  Professor Doutor de Direito Processual Civil e Coletivo da USP e membro da comissão de juristas 
encarregados de elaborar o anteprojeto da nova lei de ação civil pública. 
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contrariedade à ideia que se tem do que é um direito coletivo (indivisível, de todos ao 
mesmo tempo), nestes casos o objeto da demanda é divisível, de modo que tanto a 
lesão quanto a satisfação do direito podem alcançar, apenas, um ou alguns dos 
membros do grupo. 
Na realidade, os direitos e interesses individuais homogêneos têm natureza individual 
(embora haja doutrina absolutamente minoritária dizendo o contrário). Pois, se a 
característica principal deste grupo é a divisibilidade do objeto, não há como se conceber 
que possam ser identificados como coletivos. Tanto é assim, que a defesa destes direitos e 
interesses é feita em prol do indivíduo (não do grupo), o qual tem, inclusive, a 
possibilidade de demandar individualmente (não coletivamente) em prol de sua pretensão. 
O que ocorre na tutela dos direitos e interesses individuais homogêneos é uma 
verdadeira opção de política legislativa. Por serem homogêneos – isto é, de mesma 
natureza, padronizados –, o legislador autorizou o emprego da técnica processual 
coletiva na defesa destes direitos e interesses individuais. 
Assim o fez porque, por meio do emprego da técnica processual coletiva, é possível se 
obter tutela conjunta a uma série de pretensões individuais repetidas (ações 
repetitivas), com os seguintes ganhos:  
a) molecularização dos conflitos: enfrentamento do litígio pelo conjunto dos conflitos 
individuais (molécula), e não um a um (átomo), o que permite uma visão global do 
fenômeno e das suas consequências sociais e econômicas;  
b) economia processual: com um menor gasto processual (uma ou algumas demandas 
coletivas), obtém-se um resultado muito maior do que o processamento individual destas 
pretensões (milhares de demandas);  
c) redução de custos: diminui-se o assoberbamento do Poder Judiciário, cujo custo 
econômico e temporal para processar uma única ou algumas demandas coletivas é bem 
menor do que o gasto para o processamento de milhares de ações individuais repetidas 
(originadas do mesmo evento);  
d) uniformidade das decisões: evitam-se decisões contraditórias e o nominado “efeito 
loteria”, em que parte do grupo sai vencedora por conta do ajuizamento de ações 
individuais em dada unidade judicial, enquanto outro grupo, sorteado (via distribuição) 
para ser julgado por outra unidade judicial, sai vencido; e  
e) aumenta-se o acesso à Justiça: há bens ou direitos que, do ponto de vista da tutela 
individual, seriam economicamente desinteressantes (vide Capítulo 2, supra), de modo 
que a única maneira de serem defendidos é por meio do emprego da técnica coletiva, 
permitindo-se que um ente exponencial (legitimado ativo eleito pelo legislador) possa 
agir em nome de toda a coletividade prejudicada. (...) 
A partir de tais disposições, a doutrina também tem destacado as 5 (cinco) 
características dos direitos e interesses individuais homogêneos: 
a) divisibilidade do objeto: os direitos e interesses individuais homogêneos são divisíveis 
(partíveis), de modo a a) serem tuteláveis individualmente por cada um dos interessados; 
b) permitirem decisões díspares em favor ou contra cada um dos seus titulares; 
b) determinabilidade dos sujeitos: ainda que os titulares dos direitos ou interesses 
individuais homogêneos possam não ser identificados individualmente (indeterminados) 
em um primeiro momento (o que pode não acontecer), eles sempre serão identificáveis 
(determináveis) em um segundo momento, especialmente na fase de liquidação/execução 
da sentença coletiva. Assim, ressalvada a hipótese do art. 100 do CDC (fluidrecovery), a 
regra é que, ora ou outra, os titulares dos direitos e interesses individuais aparecerão e 
serão identificados; 
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c) pretensão de origem comum: nos direitos e interesses individuais homogêneos, os 
sujeitos são ligados entre si em razão de serem vítimas ou sucessores de vítimas de um 
evento de origem comum. É este traço que faz com que o direito ou interesse seja 
homogêneo, isto é, de mesma natureza, padronizado; 
d) existência de uma tese jurídica comum e geral para sustentar as pretensões: até em 
razão da homogeneidade, os interesses e direitos individuais de tal natureza, como regra, 
são sustentados à base de uma tese jurídica comum (repetida). Afinal, se o evento que 
justifica a pretensão tem a mesma origem, ainda que haja uma particularidade aqui ou 
acolá, grosso modo, todos os titulares do direito têm o mesmo fundamento jurídico para 
obter a tutela reclamada; 
e) natureza individual: os próprios dispositivos citados – diversamente do que fazem 
com os direitos e interesses difusos e coletivos – não indicam o traço da 
transindividualidade, o que, aliado ao fato de serem os direitos e interesses individuais 
homogêneos divisíveis, afasta qualquer dúvida sobre a natureza não coletiva deles.6 
 
 

In casu, a origem comum dos direitos individuais lesados decorre de um mesmo 

contexto fático, a saber, a negociação ilícita pelo Grupo Marcos Queiroz de apartamentos 

na planta, 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 imobiliária e da construtora, através das 

quais conduzia a prática proibida de anunciar, negociar e “vender” apartamentos sem as 

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

 

Disso também se extrai a homogeneidade da natureza do direito violado assim 

como do resultado jurídico de desconstituição dos respectivos negócios jurídicos (seja 

por invalidade, seja por sua resolução por inadimplemento), que é a restituição dos valores 

pagos e condenação em danos morais. Tal homogeneidade implica, inclusive, na 

existência de uma mesma tese jurídica comum e geral para sustentar as pretensões.  

 

Por fim, são direitos de natureza individual, de sujeitos determináveis e de objeto 

divisível. 

                                                        
6 Direitos Difusos e Coletivos I – Teoria Geral do Processo Coletivo. Coleção Saberes do Direito. Saraiva, 
2012, p. 60/61. 
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Portanto, na fatispécie estão presentes as características que qualificam os direitos 

individuais violados como individuais homogêneos, restando indubitável a possibilidade 

jurídica do manejo da presente ação civil pública para a tutela dos mesmos. 

 

Ainda importa ressaltar que “as ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente 

direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior 

efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante 

das suas sentenças.” “Assim, em face do escopo jurídico e social das ações civis públicas 

na tutela dos direitos individuais homogêneos, busca-se reconhecer, por meio dessas 

ações, o evento factual gerador comum, do qual decorrem pretensões indenizatórias 

massificadas, a fim de facilitar a defesa do consumidor em Juízo, com acesso pleno aos 

órgãos judiciários.” (STJ. AgRg no AREsp 122.031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª 

Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012). 
  

Logo, a presente ação civil pública é juridicamente cabível, conforme 

dispositivos legais já citados, bem como é ela adequada para a tutela dos direitos 

individuais homogêneos dos consumidores lesados pela venda de apartamentos na 

planta nos seis condomínios fictícios referidos no tópico I, uma vez que efetiva o 

princípio da economia processual, tende a evitar decisões conflitantes sobre uma mesma 

lide massificada, e propicia o amplo e igualitário acesso à justiça para os 

consumidores lesados, já que boa parte destes integra a classe dos economicamente 

hipossuficientes, tanto que cerca de oitenta deles procuraram espontaneamente a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA por não estarem em 

condições de contratar um advogado, inclusive em razão do prejuízo sofrido. 
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II. 3. DA INVALIDADE E DO INADIMPLEMENTO DOS 
CONTRATOS  

  

 

Conforme a exposição fática narrada no tópico I desta exordial, 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 negociar 

apartamentos em 06 (seis) condomínios residenciais sem que houvesse projeto de 

construção aprovado e muito menos alvará de construção expedido pela Prefeitura 

Municipal e, por corolário, 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).  
 

No Anexo VI constam as cópias de várias propostas de compra e 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 (em espécie ou em veículos). 
 

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

parcelado das unidades habitacionais objeto dos referidos contratos, em valores que 

partiam de R$ 199,00 mensais. 
 

Por seu turno, a inexistência de licença para construção se comprova pelos 

memorandos 325/13 (Anexo XV) e 350/13 (fl. 606/8 dos autos apensos) expedidos pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Já a inexistência do obrigatório registro 

de incorporação dos seis condomínios fictícios comprova-se pelos autos de infração do 

CRECI (Anexo XVI) e pela ausência de registro do empreendimento nas matrículas 
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dos imóveis onde os mesmos deveriam ser edificados (Anexo III), nas quais não consta o 

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; 
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 (...) 
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§ 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 fazer a afirmação falsa 

sobre a construção de condomínio (art. 65 da Lei 4591/64 – ver fl. XXV da denúncia em 

Anexo XV), bem como anunciar e negociar unidades se inexistente o registro da 

incorporação (art. 66, I, da Lei 4591/64), sem prejuízo da 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 c/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 o RÉU MARCOS ANTÔNIO, a RÉ 

ANA CLÁUDIA e o RÉU ALEXANDRE e outros estão sendo acusados na seara penal 

(ver fl. XXV da denúncia em Anexo XV). 

 

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 pela Lei 

4.951/64, a qual exige a SOLENIDADE do arquivamento da incorporação no registro 

imobiliário ANTES de qualquer oferta e/ou negociação. 

 

A falta de tal registro implica na NULIDADE ABSOLUTA dos referidos contratos, 

nos termos do art. 166, II, V e VII do Código Civil (CC): 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
II - for ILÍCITO, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
V - for preterida alguma SOLENIDADE que a lei considere essencial para a 
sua validade; 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou PROIBIR-LHE a prática, sem 
cominar sanção. 
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Ressalte-se que no art. 32 e no art. 66, I, da Lei 4.591/64 constam as 

NORMAS PROIBITIVAS que vedam a negociação de unidades sem o registro 

imobiliário e exigem a SOLENIDADE do registro.  

 

Desta feita, a ILICITUDE PRECEDE a própria realização dos contratos, 

pois jamais poderiam ser negociadas as unidades imobiliárias sem que o comando 

da lei fosse observado, razão pela qual os negócios jurídicos celebrados estão 

eivados de nulidade absoluta, devendo ser desconstituídos, RESTITUINDO-SE as 

partes ao status quo ante, com a consequente indenização dos valores pagos pelos 

consumidores prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa daqueles que 

obtiveram a vantagem ilícita (art. 884, CC), além dos danos morais respectivos. 

  

Quanto à NULIDADE de contrato de venda de apartamentos sem registro de 

incorporação, citam assentos jurisprudenciais: 

 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. 
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE REGISTRO DE 
DOCUMENTOS. ARTIGO 32 DA LEI N. 4.591/1964. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. 
1. O incorporador só se acha habilitado a negociar unidades autônomas do empreendimento 
imobiliário quando registrados, no Cartório de Registro Imobiliário competente, os 
documentos previstos no artigo 32 da Lei n. 4.591/1964. Descumprida a exigência legal, impõe-
se a aplicação da multa do art. 35, § 5º, da mesma lei. Precedentes. 
2. Agravo regimental provido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial. 
(STJ. AgRg no REsp 334.838/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010) 

 
 
TRECHO DO VOTO DO JULGADO SUPRA: 
 
Com efeito, o artigo 32 da Lei n. 4.591⁄64 dispõe que o incorporador somente 
poderá negociar as unidades autônomas após arquivar os documentos ali listados, 
referentes à incorporação imobiliária, no Cartório de Registro de Imóveis. 
A análise dos autos deixa claro que a agravada procedeu à venda dos imóveis sem cumprir 
a exigência legal, somente o fazendo cerca de dois anos após a promessa de compra 
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e venda do imóvel, como registrado na sentença (fl. 207), às vésperas do ajuizamento da 
ação, como consta do acórdão: 
"Parece-me que o núcleo central debatido nas razões de ambos os recursos 
está estritamente ligado à nulidade ou não do contrato firmado entre as partes, 
motivado pela ausência de registro do empreendimento imobiliário (incorporação) no 
Cartório de Registro de Imóveis competente, uma vez que os demais 
inconformismos aparentam solução mais pacífica. 
Da análise detida dos autos, termos que, efetivamente, a presente ação ordinária foi 
distribuída em 12.01.2000, antecedida de cautelar, distribuída em 15.12.99. A certidão de 
fls. 36, acostada pela Autora-apelante, dá conta de que o empreendimento imobiliário foi 
devidamente registrado em 07.12.99, portanto, data anterior à distribuição de ambas as 
ações" (fl. 273). 
Observa-se que a incorporadora agravada deixou de cumprir a sua obrigação, 
pois, apesar de o empreendimento imobiliário ter sido registrado antes da distribuição da 
ação, não o foi no momento correto, que seria antes da negociação do imóvel. 
Acerca da matéria, esta Corte já se manifestou, firmando seu entendimento de que 
a incorporadora somente poderá negociar as unidades autônomas após ter arquivado, no 
cartório competente de Registro de Imóveis, a respectiva incorporação.(...) 
Esses precedentes preconizam também a incidência da multa prevista no artigo 35, § 5º, da 
Lei n. 4.591⁄64 na hipótese em que o negócio é feito em desconformidade com a legislação 
própria. Na situação em exame, o negócio imobiliário foi realizado pelo incorporador sem 
o cumprimento das exigências previstas, o que impõe a aplicação da multa. 

Assim, como conseqüência do não cumprimento da obrigação, é de ser 
reconhecida a nulidade do contrato mencionado e restituídas as partes 
ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pela 
agravante e a manutenção da propriedade da unidade imobiliária em 
favor da empresa agravada, devendo ainda ser aplicada a multa 
mencionada. 
Não cabe, aqui, deliberar acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios, 
tendo em vista que a parte não indicou violação de dispositivo legal, tampouco apresentou 
divergência jurisprudencial para demonstrar o equívoco do acórdão recorrido no ponto. 
 Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para prover, em parte, o 
recurso especial, reconhecendo a NULIDADE DO CONTRATO, determinando a 
restituição das partes ao status quo ante e a aplicação da multa prevista no art. 35, § 5º da 
Lei n. 4.591⁄64. (grifos nossos) 

 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM 
CONTRATO DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL 
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INCORPORAÇÃO NÃO 
REGISTRADA. PRETERIÇÃO DE SOLENIDADE CONSIDERADA 
ESSENCIAL PARA A VALIDADE DO ATO. CAUSA DE NULIDADE 
ABSOLUTA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. DESPESAS 
PROCESSUAIS DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.    
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O artigo 32 da Lei n. 4.591/1964 dispõe: "O incorporador somente poderá 
negociar sôbre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de 
Registro de Imóveis, os seguintes documentos [...]".    
Por outro lado, o artigo 166 do Código Civil prevê: "É nulo o negócio jurídico 
quando: [...] V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para 
a sua validade".   Então, como o apelante não observou as determinações 
necessárias à legalidade do empreendimento, o contrato entabulado entre as 
partes deve ser DECLARADO NULO, de modo que RETORNEM ELAS AO 
ESTADO ANTERIOR, com a devolução das parcelas pagas pelos apelados.    
RECURSO ADESIVO. PARTE DA MATÉRIA ARGUIDA NÃO ABORDADA 
NO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA 
EXTENSÃO, DESPROVIDO.   Não pode o recorrente, no recurso adesivo, 
discutir matéria estranha àquela impugnada no recurso da parte contrária.  
(TJSC, Apelação Cível n. 2008.049568-1, de Balneário Camboriú, rel. Des. Jaime Luiz 
Vicari, j. 20-10-2011). (grifos nossos) 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 
AÇÃO DE DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA 
ÚNICA. RECURSO DE APELAÇÃO VISANDO A REFORMA DE AMBAS AS DECISÕES. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARCELA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE 
DESMEMBRAMENTO PRÉVIO. ILICITUDE DO CONTRATO. RESCISÃO DECRETADA DE 
OFÍCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE 
DESMEMBRAMENTO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.    

"Incorporação irregular - Ausência de inscrição no Registro Imobiliário - 
Impressos e publicidade contendo afirmações inverídicas a respeito da 
existência deste registro - Promitentes-compradores que assinaram pré-
contratos de compra e venda baseados nestas afirmações - NULIDADE 
CONTRATUAL com a devolução das quantias pagas, acrescidas de juros e 
correção monetária - Sentença confirmada - Recurso improvido" (JC 54/119).    
Reconhecida a nulidade do contrato de compra e venda, em decorrência de sua 
ilicitude por ausência de desmembramento prévio, torna-se juridicamente 
impossível o pedido de adjudicação compulsória com outorga de escritura 
definitiva do imóvel, posto que não há previsão legal para a escrituração de 
unidade autônoma cujo desmembramento ainda não se realizou.  
(TJSC, Apelação Cível n. 2008.037345-7, de Balneário Camboriú, rel. Des. 
Stanley da Silva Braga, j. 06-10-2011). (grifos nossos) 
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. 
RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO 
MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO NO CRI. NULIDADE DO CONTRATO. MULTA. 
INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS.  

1. NENHUM INCORPORADOR PODERÁ OFERECER E NEGOCIAR 
UNIDADES AUTÔNOMAS SEM TER, ANTES, ARQUIVADO NO 
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA, RELATIVAMENTE AO EMPREENDIMENTO QUE 
PROMOVE.  
2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RATIFICAÇÃO DO VÍCIO, VEZ QUE O 
ART. 32 DA LEI 4.5191/64 VEDA A PRÓPRIA REALIZAÇÃO DO 
NEGÓCIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS.  
3. NÃO CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DO ART. 32, É CASO DE 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. NÃO CUMPRIDA A 
OBRIGAÇÃO PELA INCORPORADORA, CORRETA E INCIDÊNCIA DA 
MULTA À RAZÃO DE 50%, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O § 5º DO ART. 
35 DA LEI DE REGÊNCIA. 
4. CONSIDERANDO QUE O RÉU/RECONVINTE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, 
DEVERÁ A AUTORA/RECONVINDA RESPONDER POR INTEIRO PELAS DESPESAS E 
HONORÁRIOS, CABENDO RESSALTAR QUE O PERCENTUAL FOI FIXADO NO PATAMAR 
MÍNIMO.  

(TJ-DF - AC: 391317620018070001 DF 0039131-76.2001.807.0001, Relator: ASDRUBAL 
NASCIMENTO LIMA, Data de Julgamento: 11/04/2005, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 
23/06/2005, DJU Pág. 52 Seção: 3) 
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO 
CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA 
DE REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO NO CARTÓRIO 
DE IMÓVEIS E ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NULIDADE DO 
CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 
DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. (...)  
(TJ-DF - APC: 20120110204780 DF 0006052-23.2012.8.07.0001, Rel.: NÍDIA CORRÊA 
LIMA, Julgamento: 14/08/2013, 3ª Turma Cível, Publicação: 28/08/2013 . p.: 139) 

  

Aplicando-se o entendimento supra ao contexto destes autos, é de se concluir que 

estão eivados de NULIDADE ABSOLUTA os negócios jurídicos que tiveram por objeto 

unidades habitacionais nos seis empreendimentos, a saber: os “instrumentos particulares 

de compromisso de construção e de compra e venda de imóvel” e/ou as “propostas de 

compra e venda” assinadas pelos consumidores para a aquisição de apartamentos nos seis 

empreendimentos identificados no tópico I desta petição. 
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Como efeito natural da declaração da nulidade dos referidos contratos, 

os RÉUS MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA LTDA. e MARCOS QUEIROZ 

CONSTRUTORA LTDA., assim como os RÉUS MARCOS ANTONIO QUEIROZ e 

ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ (cf. art. 28, § 5º, CDC - ver tópico II.5.2), devem 

ser solidariamente condenados a restituir todos os valores pagos, em dinheiro 

ou bens, pelos consumidores contratantes, acrescidos da multa legal de 50% 

sobre o valor recebido, nos termos do art. 35, § 5º7, da Lei 4591/64 e da 

jurisprudência acima referida. 

 

 Isto sem prejuízo à condenação no pagamento dos danos morais pelo 

grave abalo moral causado aos consumidores enganados pelo Grupo Marcos 

Queiroz (ver tópico II.4 desta petição). 
 

 

De outro lado, ainda que não se inquinassem de nulos os contratos, é certo 

que o contexto da ilegalidade dos empreendimentos e a sua (notória) inviabilidade 

jurídica, técnica e financeira implicará no inadimplemento contratual por parte das 

RÉS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA e MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIÁRIA LTDA. 

 

                                                        
7 Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do têrmo final do prazo de 
carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de 
terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da Convenção do condomínio, de acôrdo com 
discriminação constante da alínea "i", do art. 32.  
§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sôbre a 
quantia que efetivamente tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou 
candidato à aquisição. 
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O inadimplemento, por sua vez, acarreta na resolução do contrato com a 

condenação destas e de seus sócios e administradores MARCOS ANTONIO 

QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ (cf. art. 28, § 5º, CDC - ver 

tópico II.5.2), na restituição das quantias pagas, acrescidas da multa legal de 50% 

sobre o valor recebido, nos termos do art. 35, § 5º, da Lei 4591/64, nos termos do 

art. 4758 c/c art. 4029 do Código Civil c/c art. 6, VI10 e art. 35, III11, do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

Isto sem prejuízo à condenação no pagamento dos danos morais referidos no 

tópico II.4 desta petição. 

 

Ainda, conforme fundamentação deduzida no tópico II.5.4, o MUNICÍPIO DE 

JOINVILLE também deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados aos 

consumidores, tendo em vista que, neste caso particular, OMITIU-SE 

GRAVEMENTE, durante quase DOIS ANOS, de seu DEVER LEGAL de 

FISCALIZAR e COIBIR a PUBLICIDADE, a NEGOCIAÇÃO e a CONSTRUÇÃO 

de empreendimentos imobiliários sem registro de incorporação. 

 

 

 

                                                        
8 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. 
9 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. 
10    Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos; 
11 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. 
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II. 4. DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELOS 
CONSUMIDORES  
 

 
 

Nos termos do art. 6, VI, CDC, é direito fundamental do consumidor “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 

 

Concernente aos danos patrimoniais, estes decorrem dos prejuízos financeiros 

sofridos pelos consumidores com a antecipação dos pagamentos contratados através dos 

“instrumentos particulares de compromisso de construção e de compra e venda de 

imóvel” e/ou das propostas de compra e venda assinadas pelos consumidores. 

 

É evidente que, em razão da inviabilidade jurídica (nulidade do negócio jurídico), 

da inviabilidade técnica (ausência de alvará de construção e registro imobiliário) e da 

inviabilidade financeira (falta de ativos financeiros nas contas das empresas e dos seus 

sócios-administradores – fls. 562/565 da ação cautelar - cópia no Anexo XV), os 

apartamentos dos seis empreendimentos não serão entregues aos consumidores, daí que os 

valores por estes adiantados constituem o dano patrimonial a ser reparado através de sua 

restituição acrescida de correção monetária da data do desembolso, além de juros de 

mora e da multa de 50%, conforme art. 35, § 5º, da Lei 4591/64. 

 

Por seu turno, também é certo que os fatos ora narrados causaram danos morais 

aos consumidores. 

 

O ilegal anúncio e negociação de apartamentos nos seis “empreendimentos” 

“inventados” pelo RÉU MARCOS QUEIROZ não gerou meros dissabores como sói a 

ocorrer em inadimplementos contratuais ordinários. 
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O GRUPO MARCOS QUEIROZ “brincou” com um dos mais valiosos anseios da 

pessoa humana que é o de conquistar uma moradia própria, abateu a autoestima e a 

integridade psicológica desses consumidores que, durante vários meses e/ou muitos anos 

trabalharam e economizaram para conseguir pagar a entrada e as parcelas na legítima 

expectativa de que finalmente adquiririam um imóvel que o RÉU MARCOS ANTONIO 

QUEIROZ, arquiteto do golpe milionário, sabia que jamais entregaria. 

 

O flagelo na autoestima desses consumidores é agravado pela sensação de terem 

sido “passados para trás” e pelo constrangimento perante familiares e amigos pelo fato de 

terem sido ludibriados. 

 

Em casos símiles, a jurisprudência entende haver dano moral indenizável. 

 
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 
TERRENO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 
RÉ QUE DE FORMA DOLOSA, ALIENOU AOS AUTORES TERRENO 
PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR 
COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUTORES QUE 
TIVEREM SUAS EXPECTATIVAS DE AQUISIÇÃO DA CASA 
PRÓPRIA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 
OBRIGAÇÃO DA RÉ DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELOS AUTORES A 
TÍTULO DE ALUGUERES. RÉ QUE LITIGOU DE MÁ-FÉ ALTERANDO A 
VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.    
O atraso na entrega do imóvel caracteriza-se como lesivo ao consumidor que estabeleceu 
legítima expectativa de receber o produto adquirido para usufruí-lo. E, não sendo 
respeitado o prazo estabelecido entre as partes, impõe-se a rescisão contratual.  
(TJSC, Apelação Cível n. 2013.001133-3, de Criciúma, rel. Des. Saul Steil, j. 19-03-
2013). 
 
Trecho do voto proferido no julgado supra:  
 
“Dessa forma, é incontroverso nos autos que a expectativa dos 
autores/apelantes de adquirem a casa própria restou frustrada quando 
descobriram que haviam sido ludibriados pela ré/apelante que alienou 
um imóvel pertencente a terceiros, apropriando-se indevidamente de todo seu 
patrimônio, razão pela qual os diversos transtornos e abalos psíquicos 
ocasionados aos autores/apelados são suscetível de indenização.” 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO DA 
CONSTRUTORA NA ENTREGA DO IMÓVEL - PLEITO PELA CONDENAÇÃO 
DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS, ESTES DECORRENTES DE ENCARGOS LOCATÍCIOS - 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA - 
ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL - ATRASO DE DEZENOVE 
MESES NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA 
REQUERENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - EXEGESE DO ART. 333, II, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - ALEGAÇÃO 
DE ALUGUERES PAGOS EM VALOR SUPERIOR AO QUE EQUIVALE 
O IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES AFASTADA 
- ABALO MORAL EVIDENCIADO - PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO 
FRACIONÁRIO - RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO - CARÁTER REPARATÓRIO, PEDAGÓGICO E INIBIDOR - 
REQUISITOS ATENDIDOS NA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANUTENÇÃO EM 15% 
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §3º, C/C 
ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.  
Existindo no contrato de compromisso de permuta de terreno por área nele construída 
evidente obrigação de empreitada com prazo final legalmente fixado, resta notória a 
relação de consumo existente entre as partes, consubstanciada no fornecimento do serviço 
de construção civil. Sendo assim, as partes permutantes que não têm a seu favor a obra 
concluída no prazo previsto podem evidentemente exigir indenização. 
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2005.030431-2, Rel Des. Carlos Prudêncio, j. em 
31/03/2009)" 2."Havendo atraso injustificado na entrega de apartamento prometido à 
venda, obrigando o promitente comprador a alugar outro imóvel para morar, é lícito o 
reembolso integral dos aluguéis por ele pagos [...]" (AC n. 1999.013590-0, da Capital, 
Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. em 20/03/2003)  
3. "A indenização por danos morais - que tem por escopo atender, além da reparação ou 
compensação da dor em si, ao elemento pedagógico, consistente na observação pelo 
ofensor de maior diligência de forma a evitar a reiteração da ação ou omissão danosa - 
deve harmonizar-se com a intensidade da culpa do lesante, o grau de sofrimento do 
indenizado e a situação econômica de ambos, para não ensejar a ruína ou a impunidade 
daquele, bem como o enriquecimento sem causa ou a insatisfação deste." (AC 
2005.018120-2, de Tubarão. Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato. j. em 06.03.2007). (TJSC, 
Apelação Cível n. 2003.029929-7, da Capital, rel. Des. Denise Volpato , j. 15-09-2009) 
 
 
Assim, vislumbra-se que todo o sofrimento, aflição e abalo psíquico vivenciado 

pelas centenas de consumidores lesados atingiu-lhes profundamente a dignidade, restando 

caracterizado o direito à reparação dos danos morais correspondentes.  
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Frise-se que "a indenização por danos morais visa compensar a dor, a tristeza, o 

desespero e o abatimento intenso sofridos em decorrência do ato ilícito. Por atingir bens 

incorpóreos, como a imagem, a honra, a privacidade, e a auto-estima, não exige a prova 

efetiva da existência do dano. A prova do dano moral puro limita-se à existência do 

ilícito." (TJSC, Apelação Cível n.° 2007.024463-4, Rel.: Des. Joel Dias Figueira Júnior, julgado em 

25/03/2008).  
 

Portanto, o prejuízo derivado do dano moral se configura in re ipsa, ou seja, 

só pela constatação do atentado à honra e à dignidade da pessoa, tal como ocorreu na 

fatispécie, prescindindo de demonstração de sua existência, sendo que o seu valor deve ser 

arbitrado pelo juiz em liquidação da sentença, observando o contexto fático de cada 

consumidor lesado. 
 

Cumpre observar que, em se tratando de direitos individuais homogêneos 

tutelados pela via da ação civil pública, em regra não se procede a fixação do quantum 

indenizável, posto que este será apurado em fase de liquidação de sentença, conforme 

dispõem o art. 95 e o art. 97 do CDC: 
 

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. 
 Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela 
vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 
 
Comentando este dispositivo, doutrina ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN 
 

Condenação genérica. 
Ao determinar que a condenação, na hipótese de procedência da ação coletiva, o 
legislador do CDC definiu o âmbito de conhecimento judicial na decisão da causa, 
a identificação da lesão a direito e os danos causados por esta.  
O caráter de generalidade da decisão judicial, neste sentir, indica primeiro que 
esta será ilíquida, ao mesmo tempo que não deverá debruçar-se sobre o que 
efetivamente cada vítima do dano perdeu.  
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A condenação genérica apenas afirma a lesão a direito e a ocorrência de dano 
decorrente desta, restando a precisa determinação do quantum devido para a 
liquidação e posterior execução da sentença, que poderá ser promovida tanto 
individualmente quanto pelos legitimados para a ação coletiva.12 
 

E FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI: 

 
Em regra, estes valores executados são previamente liquidados, por meio do 
procedimento de liquidação de sentença (imprópria), já que a sentença 
proferida é genérica, na forma do art. 95 do CDC. Mas, em alguns casos, já 
sendo possível ao juízo da fase cognitiva fixar o valor indenizatório, a 
sentença pode ser líquida (com fixação de um valor para cada vítima), caso 
em que fica dispensado o procedimento prévio de liquidação. 13 
 

Denota-se que, em sede de ação civil pública, no caso de procedência da pretensão 

de reparação de danos por violação a direitos individuais homogêneos de consumidores, a 

respectiva condenação será genérica, vale dizer, limitar-se-á a reconhecer a lesão a 

direito e o gênero de danos decorrentes e, ainda, reconhecer a responsabilidade dos 

causadores do dano, sem quantificar os valores individualmente devidos. 

 

Sobre o tema assim se pronuncia a jurisprudência: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA 
DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL 
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO. 
NECESSIDADE. 
1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos 
referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica, apenas 
'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A 
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do 
comando sentencial, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para 
simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da própria 
titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. 
2. No caso sob exame, a parte ora recorrente aforou pedido de cumprimento de sentença 
com supedâneo na decisão trânsita em julgado da Ação Civil Pública n. 

                                                        
12 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. RT, 2010, p. 1431. 
13 Direitos Difusos e Coletivos I – Teoria Geral do Processo Coletivo. Coleção Saberes do Direito. Saraiva, 
2012, p. 150. 
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583.00.1993.808239, promovida em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que foi 
sucedido por HSBC Banco Brasil S/A. Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da 
sentença genérica para individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano), 
não merecendo reforma a decisão ora agravada. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ AgRg no AREsp 340.965/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)  
 
AÇÃO COLETIVA. Reparação de danos ao consumidor. Consórcio. Parcelas a serem 
restituídas aos consorciados desistentes. Procedência restrita ao desistente habilitado. 
Demanda, entretanto, que admite condenação genérica (art. 95, CDC). Liquidação de 
sentença. Habilitação, quando então e no prazo de um ano, dos desistentes a serem 
ressarcidos. Depósito judicial dos valores devidos aos beneficiários incertos e ainda não 
habilitados. Dispensa. Sentença insubsistente, à exceção do conteúdo decisório em 
relação ao desistente já habilitado. Irresignação recursal acolhida.  
I - A ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos admite uma 
condenação genérica, à vista do que dispõe o art. 95 do Código de Defesa do 
Consumidor, limitando-se a fixar a responsabilidade da parte demandada 
pelos prejuízos ou danos causados. Transitada ela em julgado, aí sim, terão 
os eventuais lesados o prazo de um ano para promoverem a liquidação e 
execução da condenação obtida, concretizando, então, a sanção civil da parte 
infratora, mediante a apuração do 'quantum' indenizatório devido a cada um 
deles e a titularidade de cada um dos habilitados.  
II - Não ressaindo dos contornos fáticos que envolvem a lide, a indispensabilidade do 
prévio depósito judicial dos valores decorrentes da condenação imposta referente aos 
consumidores não habilitados, haja vista que o dano causado não pode ser considerado de 
grandes proporções a um elevado número de consumidores, além de que mostra-se, no 
atual estágio da demanda, necessária, por primeiro, a publicação do edital para que os 
interessados procedam à habilitação nos autos, consoante previsto no art. 100 do CDC, há 
que se dispensá-lo, pelo menos, de forma provisória. (TJSC, Apelação Cível n. 
1997.006593-0, da Capital, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 12-05-2005). 
 
 

Denota-se que os danos patrimoniais e morais dos consumidores lesados serão 

apurados em liquidação de sentença, mediante a apresentação de prova da extensão dos 

danos sofridos e da titularidade do direito (a qualidade de consumidor lesado). 

 

Importa frisar que a extensão do dano e a titularidade se comprovam pela 

apresentação dos comprovantes dos pagamentos efetuados, seja em dinheiro seja em bens, 

bem como pela juntada dos respectivos contratos e/ou promessas de compra e venda 

assinadas pelos consumidores lesados.  
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II. 5. DOS RESPONSÁVEIS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

E MATERIAIS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES LESADOS  

 

 

 

 

 

 
 
Como consta da exposição fática, 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 e, através delas, 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 licença de construção expedido pela 

Prefeitura Municipal.  

 

 

Conforme fundamentação jurídica deduzida no tópico II.3 supra, os respectivos 

contratos devem ter a sua nulidade declarada com a respectiva condenação dos 

responsáveis na restituição dos valores adiantados e a reparar danos morais. A mesma 

reparação é devida se este juízo entender que seria o caso de resolução do negócio jurídico 

por inadimplemento, conforme fundamentação jurídica também deduzida no mesmo 

tópico. 
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Agora resta imputar os responsáveis pela reparação dos danos causados aos 

consumidores lesados, referidos no tópico II.4 desta petição. 

 

Frise-se que tais imputações devem ter como fundamento legal não só a 

legislação consumerista (Lei 8078/90 - CDC), mas também a legislação especial 

relativa às incorporações (Lei 4.591/64) e a legislação civil (Lei 10.406/02 – 

Código Civil), haja vista que os direitos previstos no CDC não excluem os 

previstos em outras leis, conforme dispõe o caput do art. 7º do CDC: 

 
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de 
tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do 
direito, analogia, costumes e eqüidade. 
 

 

Além disso, como doutrina CLAUDIA LIMA MARQUES, cumpre observar que 

“diante da pluralidade atual de leis, há que se procurar o diálogo, utilizando a lei mais 

favorável ao consumidor.”14 

 

Assim, nos tópicos a seguir serão deduzidos os fundamentos jurídicos e será 

postulada a imputação de responsabilidades das pessoas jurídicas e físicas envolvidas, as 

quais por ação ou omissão causaram os referidos danos. 

  

 

 

 

 
                                                        
14 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. RT, 2010, p. 312. 
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II. 5. 1. DA RESPONSABILIDADE DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DO 

GRUPO MARCOS QUEIROZ 

 

 

 

 

A RÉ MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME (CNPJ sob o n° 

14.312.423/0001-51) promovia os anúncios e a negociação ilícita dos apartamentos 

“vendidos” pela RÉ MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA - ME (CNPJ sob o 

n° 14.526.712/0001-53), ressaltando que ambas as pessoas jurídicas tinham como sócios-

administradores o RÉU MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ (CPF/MF nº 527.065.089-49) 

e a RÉ ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ (CPF/MF nº 678.830.604-49) – ver anexo 

IV. 

 

A responsabilidade das RÉS MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – 

ME e MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME pela reparação dos danos 

materiais e morais sofridos pelos consumidores lesados em razão da nulidade (ou 

resolução) dos contratos celebrados decorre precipuamente da legislação consumerista. 

 

Nos termos do art. 3º, caput e § 1º, CDC15, as RÉS MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME (prestava serviço de corretagem e comercializava a venda 

dos apartamentos em nome da construtora) e MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA 

LTDA – ME (construiria os apartamentos encarregando a imobiliária de negociá-los) 

                                                        
15   Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
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são fornecedoras já que desenvolviam atividade de comercialização de apartamentos a 

serem construídos, os quais são considerados produtos para fins da referida lei. 

 

 

Sendo ambas fornecedoras que agiram em conjunto para lesar os 

consumidores têm a responsabilidade objetiva e solidária quanto à obrigação de reparar 

dos danos materiais e morais referidos em tópico precedente, nos termos do parágrafo 

único do art. 7º, art. 12, art. 14, e § 1° do art. 25 do CDC, que dispõem: 

 
 
Art. 7º (...) 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente 
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 

 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de 
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos. 

 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos. 

 

Art. 25 É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue 
a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão 
solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. 
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Da simples subsunção dos dispositivos legais transcritos ao caso concreto se 

extrai a responsabilidade objetiva e solidária das RÉS MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME e MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME 

na reparação dos danos causados aos consumidores pela negociação ilegal de unidades 

imobiliárias, já que a primeira prestava o serviço de intermediar a venda, negociando em 

nome da segunda, e esta, por sua vez, era a responsável por executar a construção dos 

apartamentos. 

 

Há evidente nexo de causalidade entre conduta conjunta das RÉS sociedades 

empresárias (intermediação e “venda” de apartamentos em condomínios fictícios) e os danos 

materiais (valores antecipados para adquirir os apartamentos que não serão entregues) e os danos 

morais (abalo moral pela sensação de terem sido ludibriados e pela frustação da legítima expectativa de 

adquirir uma moradia) deduzidos no tópico II.4 da presente. 

 

Logo, sendo a entrega dos apartamentos negociados inviável técnica (inexiste 

projeto aprovado), jurídica (inexistem licença de construção e registro imobiliário) e 

economicamente (inexistem recursos nas contas das fornecedoras), as duas RÉS possuem a 

responsabilidade objetiva e solidária de indenizar os consumidores lesados pelos valores 

por estes antecipados (com o acréscimo de correção monetária, dos juros de mora e da 

multa de 50% prevista no art. 35, § 5º, da Lei 4591/64) bem como pelos danos morais 

sofridos. 
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II. 5. 2. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS E 

ADMINISTRADORES DAS REFERIDAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS 

EM RAZÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
 

 

 

 

Segundo as informações constantes nas fl.s 562 e ss. da apensa ação cautelar de 

autos nº 038.13.026675-0, as RÉS MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME 

e MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME não dispõem de ativos 

financeiros. 

 

Conforme certidões constantes nas fl. 83 e ss. da apensa ação cautelar de autos nº 

038.13.026675-0, não estão nos nomes das RÉS acima referidas os imóveis nos quais 

supostamente seriam construídos os seis empreendimentos, sendo que quatro deles 

constam nos registros imobiliários como de propriedade dos sócios-administradores e 

RÉUS MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA 

QUEIROZ (matrículas: 72.810 do 1º RI; 108.114 do 1º RI, 133.061 do 1º RI; e 37.146, do 

3º RI). 

 

Disto já se influi que servirá de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos dos 

consumidores a permanência da autonomia patrimonial decorrente da personalidade 

jurídica de ambas as RÉS MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME e 

MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME. 

 

Não bastasse isto, na ação penal de autos nº 038.13.026462-5 em trâmite na 4ª 

Vara Criminal desta Comarca, estes sócios-administradores são acusados de estelionato e 

formação de quadrilha, entre outros crimes, sendo que um dos fatos delituosos imputados é 

a negociação de apartamentos nos seis empreendimentos de que trata a presente demanda.  
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Aliás, o RÉU MARCOS ANTÔNIO DE QUEIROZ encontra-se preso 

provisoriamente por decisão proferida nesta ação penal. 
 

 

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 retirado da internet (cf. impressão Anexo XIII). 

 

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). 
 

Por fim, como bem ponderado por este juízo na decisão interlocutória proferida na 

ação cautelar apensa, de autos nº 038.13.026675-0 (fl. 534), “o inusitado encerramento 

das atividades das sociedades empresárias de que Marcos e Ana Claudia Queiroz são 

sócios e a inexistência de bens (conhecidos) das personas Marcos Queiroz Imobiliária 

Ltda e Marcos Queiroz Construtora Ltda sugerem que não há lastro financeiro para fazer 

frente às indenizações porventura reconhecidas em razão dos atos (supostamente ilícitos) 

que lhes são imputados. Dessa feita, plenamente cabível a desconsideração da 

personalidade jurídica das sociedades empresárias Marcos Queiroz Imobiliária Ltda e 

Marcos Queiroz Construtora Ltda para o fim de alcançar-se os patrimônios de seus 

sócios, Marcos Antônio Queiroz e Ana Cláudia da Silva Queiroz, embora, é certo, essa 

decisão deva surtir efeitos apenas em relação a este processo (e, obviamente, à ação 

principal que lhe seguir)”. 
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Sobram evidências de que as RÉS sociedades empresárias não possuem 

solvibilidade, bem como de que encerraram as suas atividades após causarem um prejuízo 

milionário e imputado como criminoso pelo Ministério Público estadual, assim, nos termos 

do art. 28, § 5º, do CDC, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica de ambas, para 

o fim de se responsabilizar objetiva e solidariamente os seus sócios-administradores RÉUS 

MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ pelos 

danos causados aos consumidores lesados. 

 

Ressalta-se que 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, como ocorre na fatispécie. 

 

Gize-se que a jurisprudência é pacífica quanto à incidência da teoria menor da 

desconsideração da personalidade jurídica em sede de direito do consumidor, 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 



 
 
 

 

Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 
CEP 89204-090 - Joinville/SC 

43 
 

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) 
 
 

In casu, ante inexistência de bens e ativos financeiros em nome das RÉS 

MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME e MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME contraposta ao prejuízo milionário por estas perpetrados, a 

desconsideração da personalidade jurídica destas sociedades empresárias é medida que se 

impõe a fim de estender aos seus sócios e administradores, os RÉUS MARCOS 

ANTÔNIO DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, a obrigação 

solidária de reparar os danos sofridos pelos consumidores lesados pela venda ilícita e 

criminosa de apartamentos nos seis empreendimentos imobiliários de fato inexistentes e, 

juridicamente, ilegais.   

 

 

 



 
 
 

 

Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 
CEP 89204-090 - Joinville/SC 

44 
 

II. 5. 3. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS ALEXANDRE 

DUHRING E SIRLAINE DAMARIS DIAS  

 

 

 
Além dos RÉUS referidos nos tópicos II.5.1 e II.5.2 supra, as ações ilícitas do 

GRUPO MARCOS QUEIROZ contaram com a colaboração essencial de outras pessoas 

físicas que lesaram os consumidores ao premeditadamente viabilizar a evasão das receitas 

das referidas sociedades empresárias, recebendo, em seus próprios nomes, numerários e 

veículos oriundos da vendas dos apartamentos nos condomínios fictícios. 

Com lastro na investigação policial, a denúncia recebida na ação penal de autos nº 

038.13.026462-5, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca, assim explana sobre o 

envolvimento dos RÉUS ALEXANDRE DUHRING e SIRLAINE DAMARIS DIAS nos 

fatos em exame: 

 
“ALEXANDRE e SIRLAINE, marido e mulher, eram considerados o "braço 
direito" do casal MARCOS e ANA, não tendo uma função definida na organização, 
mas sendo responsáveis por resolver qualquer questão inerente ao "GRUPO 
MARCOS QUEIROZ". Forneciam seus dados e contas bancárias para 
recebimento de numerário, bem como recebiam veículos em seus nomes. Foram 
os escolhidos por MARCOS e ANA para darem continuidade à empreitada 
estelionatária em outro Estado, tanto que antes da descoberta do golpe, estavam 
providenciando abertura de empresa do mesmo ramo na cidade de 
lndaiatuba/SP, destino escolhido pelo chefe do bando e onde passariam a residir.” 
(fl. V - Anexo XV). 
 
“Assim agindo, o (a) denunciado(a): 
(...) 
ALEXANDRE DUHRING infringiu, na forma do artigo 69 do Código Penal, o 
disposto nos artigos 288, caput; 171, caput (por no mínimo 420 vezes); 171, parágrafo 
2°, inciso VI (por pelo menos 4 vezes); 168, caput (por pelo menos 2 vezes), todos do 
Código Penal e no artigo 65, caput, da Lei n. 4.591/64 (por pelo menos 489 vezes); 
SIRLAINE DAMARIS DIAS infringiu, na forma do artigo 69 do Código Penal, o 
disposto nos artigos 288, caput; 171, caput (por no mínimo 420 vezes); 171, parágrafo 
2°, inciso VI (por pelo menos 4 vezes); 168, caput (por pelo menos 2 vezes), todos do 
Código Penal e no artigo 65, caput, da Lei n. 4.591/64 (por pelo menos 489 vezes);”  
(fl. V - Anexo XV). 
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Conforme narra a denúncia, os RÉUS ALEXANDRE e SIRLAINE eram 

considerados membros da “quadrilha” que teria sido formada pelo RÉU MARCOS 

ANTÔNIO, sendo que a conduta daqueles foi fundamental para concretizar a lesão 

coletiva dos consumidores dos condomínios fictícios, já que ambos recebiam valores e 

bens oriundos  das negociações. 

  

Por sua vez, o parágrafo único do art. 7º do CDC dispõe: 

 
 Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou 
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, 
de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos 
que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 
 

In casu, os RÉUS ALEXANDRE e SIRLAINE também são autores da ofensa aos 

direitos individuais homogêneos dos consumidores relativos ao ressarcimento dos danos, 

uma vez que, conforme apurou a investigação policial, para o casal eram transferidos bens 

e valores obtidos com a venda na planta dos apartamentos em condomínios fictícios, sendo 

que tal transferência se dava a título gratuito, com o claro intuito de desviar as receitas que 

deveriam entrar no caixa das sociedades empresárias para, em tese, fazer frente à 

construção dos empreendimentos.  

 

O desvio ilícito desta receita também é causa dos danos causados aos 

consumidores (nexo de causalidade), pois efetivado premeditadamente para inviabilizar a 

devolução dos adiantamentos por aqueles efetuados. Devem, assim, os RÉUS 

ALEXANDRE e SIRLAINE serem responsabilizados solidariamente na obrigação de 

reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores lesados pela atividade 

ilícita de vender apartamentos em condomínios fictícios, com fulcro no parágrafo único do 

art. 7º do CDC c/c art. 186 e art. 927, caput, do CC. 
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II. 5. 4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE 

POR OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAR E COIBIR O ANÚNCIO, A 

NEGOCIAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ILEGAIS 
 

 

 

Vigem no ordenamento jurídico normas constitucionais e infraconstitucionais que 

atribuem ao RÉU MUNICÍPIO DE JOINVILLE vários poderes-deveres, gerais e 

específicos, no que tange à defesa do consumidor bem como à fiscalização de 

empreendimentos imobiliários, desde a sua publicidade até a sua construção. 

 

No inciso XXXII do art. 5º da Constituição Federal está previsto dentre as 

garantias fundamentais do cidadão o dever do Estado de promover a defesa do 

consumidor, a qual também constitui um dos princípios da ordem econômica (art. 170).  

 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) em seu art. 4º institui a 

Política Nacional de Relações de Consumo estabelecendo:       

 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
a) por iniciativa direta; 
b) (...); 
c) pela presença do Estado no mercado de consumo 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado 
de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e 
criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que 
possam causar prejuízos aos consumidores 
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Os incisos IV e VI, do art. 6º, do CDC, estabelecem como direitos básicos do 

consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa” e “a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 

 

O art. 55, § 1° do CDC dispõe que: 

 
 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. 
 

Denota-se que de forma genérica é atribuído aos entes da federação a 

incumbência de adotar ações governamentais no sentido de EFETIVAMENTE promover 

a DEFESA dos consumidores, fiscalizando e controlando a publicidade e as demais 

práticas do mercado de consumo, a guisa de prevenir a ocorrência de danos morais e 

materiais àqueles.  

 

Quanto à publicidade de empreendimentos imobiliários, a Lei federal 4.591/64 

dispõe em seu art. 64 e art. 32, §§ 1º e 3º: 
 

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". 
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Os dispositivos legais supramencionados atribuem aos Municípios o poder-

dever de fiscalizar a publicidade de produtos bem como, no específico caso de 

empreendimentos imobiliários, MULTAR os órgãos de publicidade que divulgarem 

publicamente empreendimentos que não tenham número de registro de incorporação 

arquivado perante o Registro de Imóveis. 

 

No âmbito local, a LEI MUNICIPAL 1430/76, em seus arts. 134 e 135, 

regulamenta a competência do MUNICÍPIO DE JOINVILLE de fiscalizar anúncios 

publicitários expostos ao público, exigindo prévia licença: 

 
 
Art. 134 São anúncios de propaganda as indicações por meio de inscrições, 
letreiros, tabuletas, dísticos, legendas, cartazes, painéis, placas a 
faixas, visíveis do logradouro público, em locais frequentados pelo público ou 
por qualquer forma expostas ao público e referente a estabelecimentos 
comerciais, industriais, prestadores de serviços ou profissionais, a empresas, 
produtos de qualquer espécie, de pessoa ou coisa. 
 
Art. 135 Nenhum anúncio de propaganda poderá ser exposto ao público ou 
mudado de local, sem prévia licença da Prefeitura. (Anexo XVI) 
 

 

A mesma lei municipal, em seu art. 7º16 e art. 1517, dispõe que a 

ação ou omissão que for contrária as suas disposições implicará em 

multa, cominação na obrigação de fazer ou desfazer e, ainda, na 

apreensão dos objetos da infração. 

                                                        
16  Art. 7º A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e 
consistirá em multa, observados os limites máximos estabelecidos neste Código. 
 
17 Art. 15 A apreensão consiste na tomada dos objetos que constituírem prova material de 
infração aos dispositivos estabelecidos neste Código, lei ou regulamento. 
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Pois bem, como narrado no tópico I desta petição e na denúncia do 

Ministério Público, por quase DOIS ANOS os seis condomínios fictícios das 

sociedades empresárias RÉS foram LIVREMENTE ANUNCIADOS: 

a) através da contínua publicidade em MÍDIA TELEVISIVA e IMPRESSA 

– que deveria ter sido fiscalizada e coibida pelo MUNICÍPIO DE JOINVILLE, 

nos termos do art. 64 da Lei 4591/64 c/c art. 55, § 1º, do CDC; 

b) através de FAIXAS e CARTAZES PUBLICITÁRIOS nos vários 

PONTOS DE VENDAS e TENDAS espalhados pela cidade – que deveriam ter 

sido fiscalizados pelo MUNICÍPIO DE JOINVILLE, nos termos do art. 135 da Lei 

Municipal 1430/76 c/c art. 55, § 1º, do CDC; 

c) através de PLACAS COM A PROPAGANDA dos empreendimentos 

afixadas nos tapumes que cercavam os imóveis onde supostamente seriam 

erguidos - que deveriam ter sido fiscalizados pelo MUNICÍPIO DE JOINVILLE, 

nos termos do art. 135 da Lei Municipal 1430/76 c/c art. 55, § 1º, do CDC; 

 

Ressalte-se que os referidos anúncios, desde o mês de agosto do ano de 2011, 

foram objetos de vários autos de infração pelo CRECI-SC (Anexo XVI e fls. 496/529 dos 

autos em apenso), contudo o MUNICÍPIO DE JOINVILLE, que tinha o poder-dever 

de sustar a publicidade dos empreendimentos, de providenciar a remoção de tal 

publicidade e de proteger o consumidor informando-o da ilegalidade dos 

empreendimentos, manteve-se inerte por quase DOIS ANOS, mesmo diante da 

ostensiva e frequente divulgação ILÍCITA de condomínios fictícios, parte dela feita 

sem a obrigatória licença prévia do Município através de faixas, cartazes e placas 

afixados nos plantões de vendas espalhados pela cidade e nos terrenos onde se 

anunciava que seriam erguidos os condomínios fictícios. 

 

Concernente ao empreendimento D´PROVESI, é de se ressaltar que ele não 

tinha alvará de construção, mas mesmo assim foi feita a terraplanagem, a fundação e 
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erguido o primeiro pavimento, o que, conforme bem destacou a denúncia do Ministério 

Público, “serviu de chamariz para a venda de outros” (fl. VII), sendo que tal obra seguiu 

sem que o MUNICÍPIO DE JOINVILLE fiscalizasse. Este dever de fiscalizar está previsto 

na LEI MUNICIPAL 667/64, art. 37, art. 39, “b”, e art. 4518. 

   

Frise-se que o EMBARGO da obra foi feito apenas em 21/08/2013 (auto de 

embargo 26405), VINTE DIAS APÓS A DESCOBERTA PÚBLICA DO GOLPE, 

quando a obra já estava abandonada, e VÁRIOS MESES APÓS O INÍCIO DAS 

OBRAS. 

 

Outra OMISSÃO do MUNICÍPIO DE JOINVILLE foi a de não fechar o 

estabelecimento da RÉ MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA LTDA., uma vez que esta 

SEQUER TINHA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA que autorizasse o 

exercício de sua atividade na Rua Silvio Bertoloto, n. 39, sala 101 e 102, nem em qualquer 

outro endereço no MUNICÍPIO DE JOINVILLE, conforme extrato anexo impresso do 

sistema de consulta da Prefeitura Municipal (Anexo IV). 

 

Ou seja, por quase DOIS ANOS a RÉ MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIÁRIA LTDA. exerceu ostensivamente as suas atividades de anúncio e 

negociação de apartamentos na planta em condomínios fictícios no MUNICÍPIO 

DE JOINVILLE sem que este adotasse as providências para fechar o 

estabelecimento por inexistência de alvará para o funcionamento e também sem 

                                                        
18 Art. 37 - A Diretoria de Obras Públicas fiscalizará as construções e reconstruções de modo que 
as mesmas sejam executadas de acordo com os projetos devidamente aprovados. 
Art. 39 - As obras de construção, reconstrução e reforma, ficam sujeitas a embargo, quando o 
interessado: 
b) Edificar ou reformar sem alvará de construção; 
Art. 45 - O fiscal da Diretoria de Obras Públicas visitará diariamente as obras embargadas e 
comunicará imediatamente ao Diretor da D.O.P. se o infrator desobedecer ao embargo; a secção 
competente juntará essa comunicação ao processo e remeterá diretamente, dentro de vinte e quatro 
horas no máximo, ao Prefeito Municipal, a fim de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.  
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cobrar o imposto sobre serviço devido pelo serviço de intermediação imobiliária (item 

10.05 da Lista anexa à Lei Complementar Municipal 155/03). 

 

Expostas as omissões do MUNICÍPIO DE JOINVILLE em fiscalizar a 

publicidade e a negociação de empreendimentos imobiliários oferecidos no mercado 

de consumo, em fiscalizar obra iniciada sem alvará de construção e em fiscalizar 

estabelecimentos que funcionam sem alvará de localização, resta analisar se tais 

omissões teriam o condão de ensejar a responsabilização do referido ente municipal 

perante os consumidores lesados. 

É majoritário entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a 

responsabilidade civil por omissão de atos da Administração Pública é subjetiva, 

portanto há que se demonstrar uma conduta omissiva culposa, ou seja, uma postura 

violadora de um dever jurídico de agir.   

Por este entendimento, no caso de atribuição de uma OMISSÃO estatal, não se 

aplica, em princípio, a regra do art. 37, § 6º 19 , da CF, que atribui ao Estado à 

responsabilidade objetiva no caso de condutas comissivas de seus agentes públicos. 

Sobre as nuances da responsabilidade civil do Estado por atos omissivos doutrina 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

b) Danos por omissão do Estado 
53. Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não 
funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da 
responsabilidade subjetiva. 
Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. 
E. se não foi o autor, só cabe responsabiliza-lo caso esteja obrigado a impedir 
o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que 
lhe impunha obstar ao evento lesivo. 

                                                        
19 § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, 
faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da 
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre 
responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, 
é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado 
(embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência 
ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía 
em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de 
responsabilidade subjetiva. 
54. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação 
entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo 
obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável 
quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro 
absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto 
equivaleria a extraí-Ia do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer 
fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, 
imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de 
omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão 
de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o 
Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por 
haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão 
legal exigível. 
55. Não há resposta a priori quanto ao que seria o padrão normal tipificador da obrigação 
a que estaria legalmente adstrito. Cabe indicar, no entanto, que a normalidade da 
eficiência há de ser apurada em função do meio social, do estádio de desenvolvimento 
tecnológico, cultural, econômico e da conjuntura da época, isto é, das possibilidades reais 
médias dentro do ambiente em que se produziu o fato danoso. 
56. Como indício destas possibilidades há que levar em conta o procedimento 
do Estado em casos e situações análogas e o nível de expectativa comum da 
Sociedade (não o nível de aspirações), bem como o nível de expectativa do próprio 
Estado em relação ao serviço increpado de omisso, insuficiente ou inadequado. Este 
último nível de expectativa é sugerido, entre outros fatos, pelos parâmetros da lei que o 
institui e regula, pelas normas internas que o disciplinam e até mesmo por outras normas 
das quais se possa deduzir que o Poder Público, por força delas, obrigou-se, 
indiretamente, a um padrão mínimo de aptidão. (...) 
57. Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o 
fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que 
normalmente deveriam caracteriza-lo, responde por esta incúria, negligência 
ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado 
quando, de direito, devia sê-lo. (...) 
58. (...) De fato, na hipótese cogitada o Estado não é o autor do dano. Em rigor, 
não se pode dizer que o causou. Sua omissão ou deficiência haveria sido condição 
do dano, e não causa. Causa é o fator que positivamente gera um resultado. Condição 
é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria impedido o resultado.  
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E razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. 
Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou 
quando estiver de direito obrigado a impedi-los. 
(...) Com efeito, nos casos de "falta de serviço" é de admitir-se uma presunção de 
culpa do Poder Público, sem o quê o administrado ficaria em posição extremamente 
frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de 
demonstrar que o serviço não se desempenhou como deveria. O administrado não pode 
conhecer toda a intimidade do aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de 
serviço, os meios financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para estar 
ajustado às possibilidades econômico-administrativas do Estado. (...). Se a ordem jurídica 
quer a responsabilidade pública nos casos de mau funcionamento do serviço, não pode 
negar as vias de direito indispensáveis para a efetiva responsabilização do Estado o que, 
na verdade, só ocorrerá eficientemente com o reconhecimento de uma presunção juris 
tantum de culpa do Poder Público, pois, como regra, seria notavelmente difícil para o 
lesado dispor dos meios que permitiriam colocá-la em jogo. Razoável, portanto, que 
nestas hipóteses ocorra inversão do ônus da prova.20 
 

Denota-se que a responsabilidade civil da Administração Pública por atos 

omissivos surge quando ela devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez 

deficientemente, comportando-se abaixo das expectativas sociais e dos padrões 

normativos, vale dizer, responde por incúria, negligência ou deficiência, que se traduz em 

um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. 

 

 
Tal omissão pode estar atrelada à falha no exercício do poder de polícia. 

Conforme doutrina YUSSEF SAID CAHALI "na preservação daqueles interesses 

sociais, multiplica-se a cada dia a exigência legal de alvarás administrativos, licenças e 

permissão para a execução de obras ou prestação de serviços profissionais, com a 

obrigação correlata da entidade estatal de fiscalizar a observância de exigência legal e a 

execução da obra ou a prestação do serviço autorizado. Os abusos, as falhas e as 

deficiências verificadas no desempenho desse poder de polícia são causa geradora da 

responsabilidade civil do Estado por danos que venham sobre os administrados " 21 

 

                                                        
20 Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. Malheiros Editores, 2008, p. 1002/5. 
21 Responsabilidade civil do Estado . 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 387. 
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In casu, o RÉU MUNICÍPIO DE JOINVILLE tinha o dever jurídico de fiscalizar 

plasmado na legislação consumerista (CDC, art. 4, II, “a” e “c”, e VI, art. 6, IV e VI, art. 

55, § 1º), na legislação especial (art. 64 da Lei 4591/64) e na legislação local (arts. 134, 

135 e 143 Lei Municipal 1430/76 e arts. 37,  39, “b”, e 45 da Lei municipal 667/64). 

 

Como anteriormente deduzido, a referida legislação impõe ao ente municipal a 

obrigatoriedade de adotar ação governamental, criando normas jurídicas se necessário, para 

proteger efetivamente o consumidor, prevenindo-lhe danos, fiscalizando, coibindo e 

reprimindo os ilícitos praticados através da publicidade e/ou do fornecimento de produtos 

ilícitos no mercado de consumo, em especial quando se trata de empreendimentos 

imobiliários cuja publicidade desprovida de registro de incorporação haveria de ensejar a 

aplicação de multa pela administração pública municipal sobre os órgãos de informação e 

de publicidade que a veicularam. 

 

Ainda, por quase DOIS ANOS o Grupo MARCOS QUEIROZ veiculou 

PUBLICIDADE de empreendimentos ilícitos em PLACAS, FAIXAS e PAINÉIS 

espalhados por toda a cidade, seja nos imóveis onde se ergueriam os empreendimentos 

seja nas tendas e plantões de vendas itinerantes, sem licença prévia expedida pelo 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE, o qual foi NEGLIGENTE no dever de fiscalizar e coibir 

esta CONTÍNUA e FREQUENTE ilicitude na ampla divulgação dos condomínios 

fictícios. 

 

Frise-se que tal publicidade vedada e não coibida foi determinante para 

atrair as centenas de consumidores para a realização dos negócios jurídicos lesivos. 

 

Além disso, o MUNICÍPIO DE JOINVILLE foi NEGLIGENTE ao permitir que a 

RÉ MARCOS QUEIROZ IMOBILIÁRIA LTDA funcionasse por quase dois anos sem 

ALVARÁ de localização e permanência. 
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Por fim, o MUNICÍPIO DE JOINVILLE também foi NEGLIGENTE ao permitir 

o início da obra do Residencial D´PROVESI sem que existisse alvará de construção, só 

realizando a fiscalização após o golpe imobiliário ter se tornado público, já com a obra em 

abandono. 

 

Como doutrina o administrativista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

quando se trata de responsabilidade civil por atos omissivos, “o Estado não é o autor do 

dano”, “em rigor, não se pode dizer que o causou”, “sua omissão ou deficiência haveria sido 

condição do dano, e não causa. Causa é o fator que positivamente gera um resultado. 

Condição é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria impedido o 

resultado.” (ob. cit. p. 1004). 

 

Descumprindo o ente público com o seu dever de fiscalizar e tendo esta omissão 

propiciado a condição para que se efetivasse a lesão aos consumidores, exsurge a 

responsabilidade estatal pelos respectivos danos. 

 

Neste sentido:   

 
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZATÓRIA - QUEDA DE 
ARQUIBANCADA EM EVENTO REALIZADO EM LOCAL PÚBLICO - 
AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PODER DE POLÍCIA - OMISSÃO DO 
MUNICÍPIO Descumprindo o Município com o seu dever de fiscalizar as 
condições de segurança de evento a ser realizado em local público, com a 
agravante de estar ciente de que o ato seria realizado a despeito da inexistência de 
alvará, resta caracterizada a sua omissão e, conseqüentemente, a sua 
responsabilidade pelos danos decorrentes de acidente em arquibancada mal 
edificada. (TJSC, Apelação Cível n. 2005.012951-8, de São Francisco do Sul, rel. 
Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 18-07-2006). 
 
    APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA AO 
MUNICÍPIO - QUEDA DE ARQUIBANCADA EM EVENTO ESPORTIVO - 
FALTA DE FISCALIZAÇÃO - OMISSÃO MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - 
REDUÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESPROVIMENTO DO 
RECURSO - ACOLHIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO.     
"Pode-se dizer que a abstenção da administração produziu o efeito lesivo, pois era 
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sua obrigação, mediante o poder de polícia que lhe é inerente, fiscalizar e, nos 
casos em que não se encontram dentro dos padrões de segurança, impedir a 
ocorrência do evento" (Ap. Cív. n. 01.017255-0, de São Francisco do Sul).    
Sedimentou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fixação dos 
honorários advocatícios, quando se tratar de pessoa jurídica de direito público, 
deve se situar no patamar de 10% sobre o valor da condenação. (TJSC, Apelação 
Cível n. 2004.018067-5, de São Francisco do Sul, rel. Des. Francisco Oliveira 
Filho, j. 09-09-2004). 
 
In casu, as negligências do RÉU MUNICÍPIO DE JOINVILLE em 

descumprimento de seu dever jurídico de fiscalizar, inerte por quase DOIS ANOS, 

ofereceram as condições propícias para que o GRUPO MARCOS QUEIROZ 

lesasse centenas de consumidores, exsurgindo daí a sua responsabilidade em 

indenizar estes consumidores dos danos materiais e morais respectivos, já referidos 

no tópico II.4 desta petição. 

 

O nexo de causalidade entre a omissão do RÉU MUNICÍPIO DE 

JOINVILLE e os danos dos consumidores decorre da circunstância de que se aquele 

tivesse coibido a publicidade ilícita dos condomínios fictícios que desrespeitava a 

Lei federal 4591/64 e a Lei Municipal 1430/76, tivesse desde o início embargado a 

obra no empreendimento D´PROVESI, tivesse impedido o funcionamento da RÉ 

MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA que não tinha alvará de localização e, 

ainda, tivesse alertado a população sobre irregularidade dos referidos 

empreendimentos, os consumidores não teriam sido atraídos para o golpe 

arquitetado pelo GRUPO MARCOS QUEIROZ. 

 

Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO 

DE JOINVILLE em indenizar os consumidores lesados pelos danos referidos no 

tópico II.4 desta petição. 
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III. DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO 

REGISTRO DE VEÍCULOS PARA O NOME DE ALEXANDRE DUHRING, 

DE MATEUS DE FREITAS MACHADO E DE ANDERSON POLETTO 

 

 

 

 

Nos termos do art. 1.226 c/c art. 1267 do Código Civil, a propriedade de bens 

“móveis”, inclusive veículos, é transferida pela “tradição”, ou seja, pela transferência 

física do bem para o adquirente, sendo irrelevante, para tanto, a alteração do nome do 

proprietário no certificado de registro, cuja função é apenas de controle administrativo 

por parte do DETRAN. 

 

Neste sentido: 
 
EXECUÇÃO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA. VEÍCULO 
QUE, A DESPEITO DE NÃO SE ENCONTRAR EM NOME DOS EXECUTADOS, É POR 
ESTES UTILIZADO. TRANSFERÊNCIA DE COISA MÓVEL. TRADIÇÃO. IRRELEVÂNCIA 
DO NOME DO PROPRIETÁRIO NO CERTIFICADO DE REGISTRO VEICULAR. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO 
CONHECIDO E PROVIDO.   "A transferência da propriedade sobre os 
automóveis, enquanto bens móveis que são, ocorre com a tradição (arts. 620 e 
675 do CC/1916), sendo irrelevante, para tanto, a alteração do nome do 
proprietário no certificado de registro, cuja função é apenas de controle 
administrativo por parte do DETRAN" (Ap. Cív. n. 2002.000417-0, de 
Imbituba, rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 4-7-2006)".   Tendo em 
vista a possibilidade concreta de os agravados estarem realmente usufruindo o veículo, deve ser 
deferida a penhora pleiteada para reformar o interlocutório, atentando-se a agravante, todavia, que 
poderá sofrer todas as consequências advindas em caso de eventuais embargos de terceiro. 
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2009.014947-1, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 14-04-
2011). No mesmo sentido: Ap. Cív. n. 2002.000417-0, rela. Desa. Maria do Rocio Luz 
Santa Ritta, j. em 4-7-2006; Ap. Cív. n. 2009.012222-4, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 
em 13-9-2010; e Ap. Cív. n. 2010.071715-1, rel. Des. Henry Petry Junior, j. em 10-3-
2011. 
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Traçada esta premissa, cumpre observar que os consumidores lesados entregaram 

para a RÉ MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA - ME veículos como parte de 

pagamento pela aquisição de apartamentos nos condomínios fictícios.   

 

Vale dizer, em verdade foi a referida sociedade empresária que adquiriu os 

veículos, mas para que tais bens não constassem em nome da mesma, os respectivos 

registros perante o DETRAN foram lançados para o nome de ao menos três colaboradores 

do grupo MARCOS QUEIROZ, a saber: MATEUS DE FREITAS MACHADO, 

ANDERSON POLETTO e ALEXANDRE DUHRING. 

 

Assim, estes três permitiram que seus nomes fossem utilizados para transferir 

apenas e simuladamente o “registro” perante o DETRAN/SC dos veículos entregues 

por consumidores como entrada nos apartamentos negociados nos seis condomínios 

fictícios (conforme vários extratos e procurações do Anexo X), com tudo a tradição foi 

efetivada para a referida sociedade empresária. 

 

Na ação cautelar em apenso (ver fls. 542/547, dos autos nº 038.13.026675-0) 

foram determinadas e efetivadas as restrições, pelo sistema RENAJUD, da transferência, 

licenciamento e circulação dos veículos abaixo relacionados que ainda se encontravam 

registrados no nome desses três colaboradores e que teriam sido entregues à sociedade 

empresária em questão como parte do pagamento da aquisição de apartamentos nos 

condomínios fictícios:  
PLACA RENAVAM MARCA/MODELO REGISTRADO EM NOME DE: 

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 
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Não obstante a propriedade dos referidos veículos ter sido transferida pela 

tradição à RÉ MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA, faz-se necessária a 

declaração judicial da nulidade da transferência destes “registros” perante o 

DETRAN, eis que SIMULARAM transmitir direito a pessoas diversas daquelas às 

quais realmente transmitiram  nos termos do art. 167, § 1º, I e II, c/c art. 168 e 

parágrafo único do CC: 

 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 
dissimulou, se válido for na substância e na forma. 
§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 
quais realmente se conferem, ou transmitem; 
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 
(...) 
§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do 
negócio jurídico simulado. 
 
Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por 
qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. 
Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando 
conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não 
lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. 
 

Por seu turno, caso este juízo entenda que teria havido a transmissão da 

propriedade destes veículos para os três RÉUS acima referidos, tal negócio jurídico deve 

também ser declarado NULO por SIMULAÇÃO, com fulcro nos mesmos dispositivos 

legais supra citados.  

 

Com efeito, deve ser determinada a alteração, perante o DETRAN, dos 

registros dos veículos acima listados para o fim de que a RÉ MARCOS QUEIROZ 

CONSTRUTORA LTDA seja registrada como titular dos mesmos. 
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Frise-se que os RÉUS MATEUS DE FREITAS MACHADO e ANDERSON 

POLETTO são LEGITIMADOS PASSIVOS na presente ação, haja vista que “é 

imprescindível, tratando-se de pretensão que versa sobre a declaração de nulidade 

do negócio jurídico, que a lide se forme com todos os envolvidos na relação que se 

pretende anular, direta e indiretamente, pois a coisa julgada, inevitavelmente, 

alcançará todos.” (TJSC, Apelação Cível n. 2011.053280-0, de Lages, rel. Des. Gilberto Gomes de 

Oliveira, j. 01-08-2013).  

 

De outro lado, caso este juízo entenda que houve tradição e que esta não está 

eivada do vício de SIMULAÇÃO, subsidiariamente postula-se que seja ANULADA a 

transferência dos veículos acima listados em razão do vício da FRAUDE CONTRA 

CREDORES, nos termos do art. 158, caput, do CC, uma vez que tais transferências 

foram gratuitamente realizadas a fim de garantir o esvaziamento do patrimônio das 

sociedades empresárias RÉS, reduzindo-as a insolvência. 

 

Frise-se que há interesse jurídico na invalidação da transferência dos 

registros (ou transmissão) dos referidos veículos uma vez que eles retornariam 

formalmente ao patrimônio da RÉ MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA 

(que os recebeu em pagamento dos apartamentos e que simulou/fraudou a sua 

transferência para prepostos), e, por corolário, tais veículos comporão o “acervo” de 

bens destinado a “solver” o crédito dos consumidores lesados. 

 

Isto sem prejuízo às eventuais pretensões individuais (art. 103, § 3°, CDC) de 

consumidores que ajuízem ações em face do GRUPO MARCOS QUEIROZ para 

desfazer o negócio jurídico de aquisição de apartamentos fictícios e receber de volta o 

veículo que eventualmente tenham adiantado como forma de pagamento. 
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IV. DA NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO 

PARA PRODUÇÃO DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS 

ALEXANDRE DUHRING E SIRLAINE DAMARIS DIAS NA LESÃO AOS 

CONSUMIDORES 

 

 

 

Conforme aduzido no tópico II.5.3, as ações ilícitas do GRUPO MARCOS 

QUEIROZ contaram com a colaboração essencial dos RÉUS ALEXANDRE 

DUHRING e SIRLAINE DAMARIS DIAS, os quais lesaram os consumidores dos 

condomínios fictícios ao RECEBEREM, em seus próprios nomes, NUMERÁRIOS e 

veículos oriundos da vendas dos apartamentos nos condomínios fictícios. 

 

Como já aludido, tais indícios fizeram com que o MINISTÉRIO PÚBLICO os 

denunciassem como membros da quadrilha que teria sido formada pelo RÉU MARCOS 

ANTÔNIO QUEIROZ (autos nº 038.13.026462-5, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta 

Comarca). 

 

Não obstante serem juntadas com esta petição a cópia da denúncia da ação penal 

supra, procurações e extratos de veículos que demonstram a participação dos RÉUS 

ALEXANDRE DUHRING e SIRLAINE DAMARIS DIAS na ação lesiva que culminou 

no desvio patrimonial das sociedades empresárias RÉS, para a PRODUÇÃO DA 

PROVA CABAL do recebimento de numerários e da atuação multifuncional destes para 

lesar os consumidores, faz-se necessária, também, a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO 

e FISCAL de ambos. 

 

Frise-se que o juiz, na condição de destinatário final das provas, está autorizado a 

determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de prova que repute 

relevante ao deslinde da causa, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil.  
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Ainda, o § 4o do art. 1º, da Lei Complementar 105/01 permite a quebra judicial do 

sigilo bancário “quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito”. 

 

Assim, visando à obtenção de um conjunto probatório que proporcione a melhor 

compreensão e apreciação da causa, pode o juiz, no exercício de seu poder instrutório, 

determinar a quebra do sigilo fiscal e bancário a fim de se produzir as provas importantes 

para o deslinde da causa. 

 

A jurisprudência do TJSC entende cabível o deferimento da quebra de sigilo fiscal 

e bancário para o fim probatório, com base no poder instrutório do juiz. Neste sentido: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
APLICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INCISO 
VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA 
CARACTERIZADA. A súmula 297 do STJ é clara ao prever que as disposições do CDC se 
aplicam às instituições financeiras, o que conduz a inversão do ônus probatório quando verificada 
a verossimilhança das alegações e/ou a hipossuficiência técnica do consumidor.   VIOLAÇÃO 
AO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE 
PERPETRADA PELA CORRENTISTA CONTRA INÚMEROS INDIVÍDUOS. 
EXCEÇÃO DISPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2001. 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL.   Os fortes indícios de fraude perpetrada 
pela empresa THS Fomento Mercantil Ltda. e a preponderância do interesse social sobre 
o privado, no caso de prejuízo de inúmeros indivíduos que foram vítimas do golpe na 
região, autorizam a quebra de sigilo bancário, com fundamento nas exceções previstas 
pela Lei Complementar n. 105/2001.   DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, IMPROVIDO. (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 2013.003233-7, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 22-08-2013). 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DEFERE 
PEDIDO DA AUTORA PARA REQUISIÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
BANCÁRIAS DO ALIMENTANTE.    PRELIMINARES. PODER INSTRUTÓRIO 
DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE DEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE 
ENTENDER NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CAUSA. FALTA DE 
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
MEDIDA QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO QUE, 
EMBORA CONCISA, FUNDAMENTOU SUFICIENTEMENTE A MEDIDA. 
NULIDADES INEXISTENTES.   Reconhecida a necessidade da requisição de 
informações bancárias do Alimentante para aferir seus reais rendimentos, pode o 
Magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, e no exercício do seu poder 
instrutório, materializado no art. 130 do Código de Processo Civil, determinar a produção 
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de tal prova, ainda que tenha, anteriormente, indeferido a mesma medida.   O deferimento 
do pedido de produção de prova em favor da Alimentanda menor atende ao melhor 
interesse da criança, inexistindo nulidade na ausência de manifestação prévia do 
Ministério Público acerca da medida, mormente quando o representante do Parquet, no 
segundo grau de jurisdição, emite parecer favorável à pretensão.   Não há que se respaldar 
nulidade quando a decisão que determina a produção da prova requerida pela parte, 
embora concisa, fundamenta suficientemente o deferimento da medida.   QUEBRA DO 
SIGILO BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL 
RECOMENDÁVEL. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS. 
CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU. 
TRABALHADOR AUTÔNOMO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO 
IMPUGNADOS PELA ALIMENTANDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E OMISSÃO 
DE PATRIMÔNIO.    A inviolabilidade dos dados bancários não é absoluta, podendo ser 
flexibilizada em casos excepcionais. Assim, em se tratando de matéria atinente ao direito 
de família, visando resguardar o direito da criança à percepção de alimentos do pai, pode 
ser deferido o pedido de requisição das informações bancárias do Alimentante que, sendo 
trabalhador autônomo, não esclarece os seus reais rendimentos e, assim, inviabilizando a 
mensuração de suas possibilidades econômico-financeiras.   RECURSO IMPROVIDO.  
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.015080-0, de São José, rel. Des. João Batista 
Góes Ulysséa, j. 04-07-2013). 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DISPUTA 
DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE 
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. CONCESSÃO PARCIAL DOS PEDIDOS 
LIMINARES. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA QUEBRA DE 
SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO AGRAVANTE E DA PESSOA JURÍDICA. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 
PROVA RELEVANTE. CABIMENTO DA MEDIDA. ASSERTIVA DE QUE NÃO 
RESTARAM SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC PARA O 
DEFERIMENTO DA INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA. 
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DESCABIMENTO. PLEITOS REQUERIDOS 
E ANALISADOS SOB A ÉGIDE DO PODER GERAL DE CAUTELA. ARTIGO 798 
DO CPC. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS DEVIDAMENTE 
DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. DECISUM SUFICIENTEMENTE 
MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 2013.028353-2, de Videira, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 19-09-2013). 
 
 
Portanto, para PROVAR a participação dos RÉUS ALEXANDRE DUHRING 

e SIRLAINE DAMARIS DIAS na prática dos atos ilícitos que violaram direitos 

individuais homogêneos de centenas de consumidores, especialmente no que toca ao 

recebimento de numerários e bens, com base no poder instrutório do juiz, é de ser deferido 

o pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário dos mesmos. 
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IV. DOS PEDIDOS  

 

 

 

Ante o exposto, REQUER-SE: 

 

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

a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, sendo que as 

sociedades empresárias rés devem ser citadas na pessoa do RÉU MARCOS 

ANTÔNIO DE QUEIROZ; 

 

b) a procedência do pedido para o fim de: 

 

b.1) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica das RÉS MARCOS 

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA – ME e MARCOS QUEIROZ 

IMOBILIARIA LTDA – ME a fim de estender as obrigações destas para o 

patrimônio de seus sócios e administradores, os RÉUS MARCOS ANTÔNIO 

DE QUEIROZ e ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ; 

 

b.2) CONDENAR os RÉUS MARCOS QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA 

- ME, MARCOS QUEIROZ IMOBILIARIA LTDA – ME, MARCOS 

ANTÔNIO DE QUEIROZ, ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ, 

ALEXANDRE DUHRING e SIRLAINE DAMARIS DIAS na obrigação 

solidária de reparar os danos morais e os danos materiais dos consumidores 

dos seis empreendimentos referidos no tópico I, sendo os materiais no valor 

equivalente aos pagamentos efetuados na aquisição dos respectivos 

apartamentos, acrescidos da multa de 50%, e os morais em valor a ser 

arbitrado por este juízo, ambos a ser liquidados na forma do art. 97 do 

CDC; 
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b.3) CONDENAR o RÉU MUNICÍPIO DE JOINVILLE na obrigação 

solidária, ou, alternativamente, na obrigação subsidiária, de reparar os danos 

morais e materiais acima referidos a serem liquidados (art. 97, CDC); 

 

b.4) DECLARAR A NULIDADE, nos termos do art. 167, § 1º, I e II, c/c art. 

168 e parágrafo único do CC, da transferência simulada dos “registros” 

perante o DETRAN ou, subsidiariamente, da transmissão simulada da 

propriedade para os RÉUS ALEXANDRE DUHRING, MATEUS DE 

FREITAS MACHADO e ANDERSON POLETTO dos veículos abaixo 

indicados: 
PLACA RENAVAM MARCA/MODELO REGISTRADO EM NOME DE: 

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.5) em não sendo acolhido o pedido acima, que seja ANULADA a 

transferência dos veículos acima listados para os RÉUS ALEXANDRE 

DUHRING, MATEUS DE FREITAS MACHADO e ANDERSON 

POLETTO, pela caracterização do vício da fraude contra credores, nos 

termos do art. 158, caput, do CC; 

 

b.6) DETERMINAR ao DETRAN/SC para que  altere a titularidade dos 

registros dos veículos listados no item b.4. supra, para o fim de substituir os 

nomes dos RÉUS ALEXANDRE DUHRING, MATEUS DE FREITAS 

MACHADO e ANDERSON POLETTO pelo nome da RÉ MARCOS 

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA, como consequência da procedência do 

pedido deduzido no tópico b.4 ou b.5 supra; 
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b.7) CONDENAR os RÉUS nas custas processuais e nos honorários 

advocatícios 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, XXI c/c art. 4º, XIX22 da LC Estadual 575/12; 

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

especial, pela prova documental, testemunhal e pericial, se necessária, e ainda, 

pela quebra do sigilo fiscal e bancário dos RÉUS ALEXANDRE DUHRING e 

SIRLAINE DAMARIS DIAS REQUISITANDO-SE: 

c.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); 

 
c.2)  ao BANCO CENTRAL DO BRASIL as informações de movimentação 

financeira, desde o período de novembro de 2011 (início das vendas dos 
empreendimentos), em instituições financeiras nas quais os RÉUS supra têm 
ou tiveram contas bancárias e aplicações financeiras; 

d) requer-se que seja determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC, haja vista a verossimilhança das alegações deduzidas na 

exordial; 

e) nos termos do art. 18 da Lei 7347/85 c/c art. 87 do CDC, a concessão de 

isenção 23  de custas, emolumentos, honorários advocatícios ou periciais e 

quaisquer outras despesas processuais;  

                                                        
22Art. 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 
23 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 
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f) 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 Lei Complementar n.º 80/94 e do inciso I, do art. 46, da Lei 

Complementar Estadual n.º 575/12; 

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

termos do art. 5º, § 1º, da Lei 7347/85; 

 

h) 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, 01 de outubro de 2013. 

 
 
 

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN 
Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 

 

 

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ARAÚJO 
Defensor Público do Estado de Santa Catarina 

 

DJONI LUIZ GILGEN BENEDETE  
Defensor Público do Estado de Santa Catarina 

 
 
 
 

JANAÍNA CÁSSIA P. DEGRAF MATEUS 
Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 

 

MELINA CAMARA BRIGAGAO 
Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 

 


