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E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO 
DE CONDOMÍNIOS SITUADOS EM TERRAS PÚBLICAS. VENDA DIRETA. 
REQUISITOS DA LEI, DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DO TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA OBSERVADOS. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA 
INSTITUINDO NOVA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EDIFICAÇÃO ATÉ 
A DATA LIMITE CONSTATADA A PARTIR DA PROVA DOCUMENTAL. 
DISPENSABILIDADE DA PROVA ORAL.
1. A Lei n. 9.262/1996, ao dispor sobre a administração da Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, estabeleceu dois requisitos para a 
efetivação da compra direta: comprovação, perante a Terracap, de haver firmado 
compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento; e comprovação 
de pagamento, ainda que parcial, do preço do terreno. O edital de convocação da 
Terracap e o TAC n. 002/2007 acrescentaram outras exigências à efetivação da 
venda direta, sendo certo que, no caso em foco, tanto os requisitos legais, quanto os 
constantes desses instrumentos foram cumpridos pelos Apelantes.
2. Especificamente no que toca à conclusão da edificação até o dia 31.12.2006, os 
documentos juntados aos autos evidenciam o cumprimento de tal requisito, sendo 
dispensável para tanto a produção da prova oral requerida pelos Recorrentes.
3. Recurso de apelação provido, a fim de condenar a Terracap a alienar aos 
Apelantes, mediante venda direta, o imóvel objeto dos autos pelo preço final da 
avaliação.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FLAVIO ROSTIROLA - Relator, JOÃO 
BATISTA TEIXEIRA - Revisor, ESDRAS NEVES - Vogal, sob a Presidência do Senhor 
Desembargador FLAVIO ROSTIROLA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER 
E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 23 de março de 2011
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R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO EDUARDO 
FONSECA ABREU JORGE e SIMONE MARGARET BURGUM ABREU JORGE contra a r. 
sentença de fls. 423-433, integralizada pelo decisum dos aclaratórios (fls. 643-
644), a qual, em ação de conhecimento proposta pelos ora Apelantes em desfavor 
da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, objetivando, essencialmente, a 
condenação desta última a alienar àqueles, mediante venda direta, o imóvel objeto 
dos autos pelo preço de avaliação, julgou improcedentes os pedidos deduzidos 
na inicial, ao fundamento de que os Autores teriam se tornado ocupantes do bem 
somente em 2 de março de 2007, sendo que a lei autorizadora da venda direta 
contemplaria apenas aqueles que já tinham adquirido e quitado o preço ou iniciado 
o pagamento antes de 31.12.1994, data dilatada pelo Termo de Ajustamento de 
Conduta n. 002/2007 para 31.12.2006, mas que, de qualquer forma, não teria sido 
observada pelas partes demandantes. Na expressão de Sua Excelência a quo (fls. 
432-433):

“Como se vê, o benefício legal da compra direta é insuscetível 
de transferência a eventual cessionário dos direitos, após a edição da norma ou, 
quando muito, após o limite temporal fixado de 31-12-2006. Do contrário resultará 
na estimulação da especulação imobiliária, possibilitando a cessão de um direito 
personalíssimo de potenciais beneficiários ocupantes à compra direta do terreno. A 
excepcionalidade é direcionada ao adquirente direto da fração ideal em relação ao 
empreendedor do loteamento ou suposto proprietário, não obstante estendida ao 
ocupante do terreno até o limite temporal referido. Como se vê, não assiste direito 
aos demandantes à compra direta, não obstante possam se valer da preferência na 
aquisição, em procedimento de licitação instaurado, mas não em operação direta. 
Nesse contexto, irrepreensível a decisão exarada pela demandada.”

Em suas razões recursais, articulam os Autores, 
inicialmente, com preliminar de cerceamento de defesa. No ponto, argumentam que 
o juiz singular haveria proferido despacho facultando às partes a especificação das 
provas que pretendiam produzir, ao que se teria seguido o pedido das partes 
demandantes de juntada de documentos e de produção de prova oral. Acrescentam 
que o magistrado teria resolvido deliberar acerca da necessidade da produção de 
prova testemunhal em momento posterior, mas que tal providência não haveria sido 
efetivada, tendo o juiz, então, determinado a conclusão dos autos para sentença. 
Anotam que a prova oral serviria para demonstrar que a casa adquirida pelos 
Autores teria sido construída antes de 31.12.2006 (fl. 669). Enfatizam, mais adiante, 
que “[...] a produção da prova oral é imprescindível para a correta e justa solução da 
lide, visto que tem por objetivo complementar as provas documentais que se 
encontram nos autos [...]” (fl. 671). Concluem, assim, que o artigo 5.º, inciso LV, da 
Lei Fundamental, teria sido malferido.
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No mérito, alegam os Autores que a sentença recorrida haveria 
violado o artigo 3.º, § 2.º, da Lei n. 9.262/1996, além das disposições contidas no 
Termo de Ajustamento de Conduta n. 002/2007, celebrado entre o MPDFT, o Distrito 
Federal, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF e a Terracap.

Defendem que o aludido preceito legal só exigiria duas condições 
para que os ocupantes pudessem ser agraciados com a compra direta do bem: 
comprovação, perante a Terracap, da celebração de compromisso de compra 
e venda de fração ideal do loteamento, o que poderia ser feito mediante a 
apresentação do contrato firmado com o empreendedor do loteamento ou o suposto 
proprietário; e comprovação de que pagou ou de que está pagando pelo terreno, o 
que poderia ser demonstrado por meio de cópias de cheques e extratos ou, ainda, 
provando-se que algum bem de sua esfera patrimonial teria sido utilizado para pagar 
o preço do imóvel. Salientam que o mencionado TAC e o Edital de Convocação 
da Terracap n. 01/2007 haveriam inserido outras exigências além das legalmente 
previstas, todas elas, segundo os Autores, por estes cumpridas e provadas nos 
autos.

Argumentam os Autores, ainda, que, na Lei n. 9.262/1996, no 
TAC n. 002/2007 e no Edital de Convocação da Terracap n. 01/2007, não haveria 
qualquer exigência no sentido de que a parte interessada comprovasse que residia 
no imóvel em 31.12.2006, mas apenas que a edificação tivesse sido concluída até a 
referida data.

Salientam que a própria Terracap, no ano de 2007, haveria 
realizado uma vistoria no lote objeto da lide, quando, então, teria constatado lá 
existir uma casa com dois pavimentos e com área construída de 482,35 m². Partindo 
dessa premissa, pondera que seria impossível ter edificado uma casa com tais 
características em um prazo exíguo de 61 (sessenta e um) dias, donde se poderia 
extrair que a obra teria sido concluída até 31.12.2006.

Reiteram que haveriam cumprido todas as exigências constantes do 
art. 3.º, § 2.º, da Lei n. 9.262/1996, do Edital de Convocação da Terracap n. 01/2007 
e do Termo de Ajustamento de Conduta n. 002/2007, fazendo jus, por isso mesmo, à 
compra direta do imóvel.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, em ordem a que seja 
cassada a sentença recorrida, devolvendo-se os autos ao juízo a quo, tudo para que 
este se manifeste a respeito da necessidade de produção da prova oral requerida, 
que seria útil para demonstrar que a casa objeto dos autos haveria sido edificada 
antes de 31.12.2006.

De forma alternativa, postulam o provimento do recurso para que 
se imponha à Terracap a obrigação de alienar aos ora Apelantes, mediante venda 
direta, o imóvel constituído pelo lote de terreno n. 513, da Rua 6, da Quadra 01, da 
Avenida Dom Bosco, do Setor Habitacional Jardim Botânico, Etapa 1, da Região 
Administrativa do Jardim Botânico/DF (RA XXVII), pelo preço final da avaliação, ou 
seja, R$80.207,43 (oitenta mil duzentos e sete reais e quarenta e três centavos).

Recurso devidamente acompanhado de preparo (fl. 696).
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Contrarrazões às fls. 707-717.
Seguiu-se, então, decisão de minha lavra não conhecendo do 

recurso – por reputá-lo intempestivo –, a qual, depois de impugnada mediante 
agravo interno, foi reconsiderada, tendo em vista a dúvida gerada pelo cartório do 
juízo a quo quanto ao preenchimento desse requisito de admissibilidade e, por isso 
mesmo, a necessidade de se priorizar a tutela do direito material.

É o relatório.

V O T O S

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso 
apelatório, suscitada pela Terracap em sede de contrarrazões.

Segundo a Companhia Imobiliária, o apelo estaria destituído de 
fundamentação válida.

O argumento não prospera. As razões recursais atacam, de forma 
específica e fundamentada, a sentença recorrida, preenchendo, pois, o requisito da 
regularidade formal.

Rejeito, pois, a preliminar.

Especificamente no que toca à tempestividade do apelo, em que 
pese haver entendido, num primeiro momento, que o recurso não preencheria 
tal requisito de admissibilidade, após examinar de maneira mais detida os autos, 
considerando a dúvida gerada pelo cartório do juízo a quo quanto ao termo inicial 
do prazo recursal – em particular, a incerteza se, quando da retirada dos autos pelo 
advogado das partes demandantes, a decisão que apreciou os aclaratórios opostos 
à sentença já estava juntada aos autos –, resolvi dar por superada a questão, 
prestigiando a regra geral segundo a qual a intimação se dá pela publicação no 
jornal oficial.

Aliás, como bem já decidiu o STJ, se não for inequívoco que o 
advogado da parte teve ciência da decisão mediante carga dos autos, deve ser 
prestigiada a regra geral, veja-se:

“Considera-se intimado da decisão o advogado que, antes da 
publicação no jornal oficial, tem ciência da mesma por carga dos autos. A ciência, 
nessa hipótese, há de ser inequívoca, porque, em se tratando de presunção, deve-
se prestigiar a regra geral, pela qual a intimação se dá pela publicação no jornal 
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oficial ou autorizado” (REsp 160.970/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/1999, DJ 12/04/1999).

Não bastasse isso, a própria Apelada foi categórica no sentido de 
que o recurso ora analisado seria tempestivo.

Assim, reafirmo a minha compreensão de que o presente apelo 
é tempestivo, de modo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Passo, então, ao exame da pretensão recursal.
Discute-se no caso em pauta, essencialmente, se os Apelantes 

fazem jus à compra direta do imóvel litigioso.
Em 3 de setembro de 2007, foi publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal o Edital de Convocação n. 01/2007, por meio do qual a Terracap, visando 
dar continuidade ao Programa de Regularização de condomínios constituídos em 
terras públicas de sua propriedade, convocou os ocupantes de lotes residenciais 
para formalizarem a opção de compra direta do imóvel, estabelecendo, contudo, 
alguns requisitos para tanto. Confira-se, por oportuno, o inteiro teor desse edital (fl. 
21):

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 01/2007
REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
(Nos termos da Lei n. 9.262, de 12 de janeiro de 1996 – DOU de 15 

de janeiro de 1996)
A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - 

TERRACAP, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, (CNPJ n. 00.359.877/0001-73, 
inscrição estadual n. 07.312.572/001-20), cumprindo sua missão de Agência de 
Desenvolvimento do Distrito Federal, torna público este Edital de Convocação para 
dar continuidade ao Programa de Regularização de parcelamentos informais (os 
denominados condomínios) constituídos em terras públicas de propriedade desta 
empresa. Nesta fase do programa, serão objeto de venda direta os lotes residenciais 
ocupados, que estejam localizados nos seguintes parcelamentos do Setor 
Habitacional Jardim Botânico 1ª Etapa: Estância Jardim Botânico, Mansões 
Califórnia, Portal do Lago Sul e San Diego. Para ter direito à venda direta do lote 
residencial ocupado nesses parcelamentos, a Terracap, por meio deste Edital, 
convoca os promitentes compradores a manifestarem sua opção de compra no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Edital. Critérios 
exigidos para habilitação à compra: Será vendido apenas um lote ocupado por 
contribuinte, cuja edificação tenha sido concluída até o dia 31/12/2006; Os 
lotes serão vendidos aos ocupantes que tiverem maioridade civil (maior de 18 
anos ou emancipados); Para comprar, o interessado deverá estar com o 
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pagamento do IPTU em dia; Só poderá adquirir o lote pela venda direta, o 
promitente comprador que não tiver adquirido outro imóvel residencial no 
Distrito Federal após 31/12/2006. O promitente comprador deverá comprovar 
que mantém no local sua única moradia no Distrito Federal. Não serão 
alienados os lotes em que houver discussão sobre a posse entre duas ou mais 
pessoas. O não comparecimento no prazo concedido implicará, 
automaticamente, na renúncia ao direito de compra direta e, 
conseqüentemente, na disponibilização do imóvel para venda por licitação, a 
ser feita pela Terracap, nos termos da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Os 
promitentes compradores que satisfizerem os critérios acima deverão comparecer 
no Edifício Sede da Terracap (SAM/N – Bloco F – Brasília/DF, atrás do Palácio do 
Buriti), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, portando os seguintes documentos: 
Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor (cópia e original); Certidão Negativa 
de débito de IPTU do lote; Contrato de Compromisso de Compra e Venda do lote 
firmado com o empreendedor ou suposto proprietário, ou instrumento contratual que 
tenha por objeto a posse do lote; (cópia e original) Comprovante de residência de 
2006 e 2007 (conta de luz, água ou telefone),cópia e original, e Certidão dos 
cartórios de registro de imóveis do promitente comprador, seu cônjuge ou 
companheiro(a) e filhos incapazes, que comprovem não terem adquirido imóvel 
residencial no Distrito Federal, após 31.12.2006. Os lotes de uso comercial serão 
vendidos exclusivamente em licitação pública nos termos da Lei 8.666, de 21/06/
1993. O prazo para manifestação da opção de compra e entrega da documentação 
exigida, terminará, impreterivelmente, no dia 02.10.2007.”

O Autor ANTÔNIO EDUARDO FONSECA ABREU postulou à Companhia 
Imobiliária fosse reconhecido o seu direito à aquisição do bem via direta (fl. 58), 
sendo que a Diretoria da Terracap, em um primeiro momento, autorizou essa venda 
(fl. 96).

Em seguida, contudo, a Diretoria Colegiada da Terracap, levando 
em conta que a parte interessada teria adquirido o bem apenas em 12.03.2007, 
depois, portanto, do dia 31.12.2006 – data limite fixada no edital de convocação e no 
TAC n. 02/2007 –, concluiu inexistir amparo legal para a efetivação da venda direta.

O culto juiz singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes 
os pedidos veiculados na inicial, perfilhando entendimento semelhante àquele 
externado pela Terracap. Segundo Sua Excelência a quo, “o benefício legal da 
compra direta é insuscetível de transferência a eventual cessionário dos direitos, 
após a edição da norma [Lei n. 9.262/1996] ou, quando muito, após o limite temporal 
fixado de 31-12-2006” (fls. 432-433).

Ouso discordar, com a devida vênia, de tal compreensão.
A Lei n. 9.262/1996, ao dispor sobre a administração da Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, estabeleceu apenas 
dois requisitos para a efetivação da venda direta: comprovação, perante a Terracap, 
de haver firmado compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento; e 
comprovação de pagamento, ainda que parcial, do preço do terreno. Na expressão 
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da lei:

“Art. 3º As áreas públicas ocupadas localizadas nos limites da 
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram processo de parcelamento 
reconhecido pela autoridade pública, poderão ser, no todo ou em parte, vendidas 
individualmente, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

§ 1º - A possibilidade de venda a que se refere o caput só se aplica 
às áreas passíveis de se transformarem em urbanas, e depois de atendidas as 
exigências da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 2º - Poderá adquirir a propriedade dos lotes, nos termos do 
caput deste artigo, aquele que comprovar, perante a Companhia Imobiliária 
de Brasília - Terracap, ter firmado compromisso de compra e venda de fração 
ideal do loteamento, prova esta que deverá ser feita mediante apresentação do 
contrato firmado com o empreendedor do loteamento ou suposto proprietário, 
além da comprovação de que efetivamente pagou, ou está pagando, pelo 
terreno, através de cópias dos respectivos cheques e extratos bancários, ou 
comprovação de que tenha pago o terreno com algum bem que estava em sua 
esfera patrimonial.

§ 3º - Quando o detentor da fração ideal não tiver quitado seu 
terreno, deverá comprovar, nos termos do parágrafo anterior, que iniciou o 
pagamento do mesmo anteriormente a 31 de dezembro de 1994.”

No caso em foco, os Autores comprovam o preenchimento desses 
dois requisitos legais, juntando aos autos cópia do “contrato particular de cessão 
de direitos e obrigações – compra e venda de imóvel” (fls. 70-75), bem como 
cópias de recibos e transferências bancárias atestando que, no mês de março de 
2007, o Sr. Antonio Eduardo Fonseca Abreu Jorge pagou o preço integral do bem, 
R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), tal como acordado (fls. 50-55).

É certo que o edital de convocação da Terracap, transcrito acima, 
acrescentou outras exigências à efetivação da venda direta, em particular, que a 
edificação houvesse sido concluída até o dia 31.12.2006.

No mesmo sentido, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 002/
2007 – firmado entre o MPDFT, o Distrito Federal, o Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos do DF e a Terracap – condicionou a compra direta dos 
imóveis à observância das seguintes exigências:

“[...]
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Assumem o Distrito Federal, por 

suas Secretarias de Estado, e demais entes públicos aqui representados pelos 
signatários deste termo a obrigação de fazer consistente em proceder à alienação 
diretamente aos ocupantes dos imóveis públicos urbanos devidamente reconhecidos 

Código de Verificação: 3SIU.2011.F0O5.XJH1.Z9G8.GQ923SIU.2011.F0O5.XJH1.Z9G8.GQ92
GABINETE DO DESEMBARGADOR FLAVIO ROSTIROLA 8



APELAÇÃO CÍVEL 2009 01 1 056462-0 APC

como ocupados e regularizados por meio de processo administrativo próprio, 
nos termos do art. 25, caput, da Lei n. 8.666/93 (inexigibilidade de licitação por 
inviabilidade de competição) na forma como restou decidido pelo eg. Supremo 
Tribunal Federal na ADI 2990/DF, que julgou constitucional a Lei Federal n. 9.262/
96.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A compra direta dos imóveis, 
nos termos da cláusula anterior, será condicionada à comprovação das 
seguintes exigências:

Inciso I – que o ocupante adquirente do imóvel mantenha no 
local sua única moradia no Distrito Federal;

Inciso II – que a edificação tenha sido concluída, pelo menos, 
até o dia 31/12/2006, mediante comprovação de pagamento de IPTU ou de 
comprovante de residência, tais como contas de serviços públicos, como de 
água, de luz, de telefone;

Inciso III – que o ocupante adquirente do imóvel seja civilmente 
capaz até 31/12/2006;

Inciso IV – que o ocupante adquirente do imóvel, seu cônjuge 
ou companheiro(a) e filhos incapazes não tenham sido proprietários de outro 
imóvel urbano residencial no Distrito Federal a partir de 31/12/2006.

[...]”

Tenho dúvidas a respeito da legitimidade do TAC e do edital da 
Terracap para incluírem novas condicionantes – além das estabelecidas em lei – 
para a efetivação da venda direta dos imóveis. Isso porque, como bem já destacou 
o Min. Sepúlveda Pertence, questões afetas à limitação do direito de propriedade 
foram reservadas ao legislador ordinário. Nas palavras de Sua Excelência:

"[...] Quero deixar bem frisado que me reservo para analisar o 
tema da inconstitucionalidade material, se e quando tivermos que examinar uma 
lei federal limitadora, no ponto, do uso do estacionamento por estabelecimentos 
comerciais, como todas as implicações não só de Direito Civil, mas de regras gerais 
de Direito Urbanístico, que são da maior seriedade na disciplina das metrópoles 
e das megalópoles contemporâneas. A propriedade que a Constituição garante é 
um conceito institucional. Mantido o seu núcleo duro - a falarmos como os nossos 
mestre lusitanos -, as limitações à propriedade e sua adequação à função social 
são questões deixadas ao legislador ordinário". (trecho do voto proferido pelo Min. 
Sepúlveda Pertence na ADI n. 1.918-1/ES)

De todo modo, ainda que se admita a possibilidade de o edital da 
Terracap e de o TAC incluírem novas condicionantes à realização da venda direta 
dos bens, no caso, entendo que todas essas foram satisfeitas pelos Apelantes.
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Especificamente no que toca à conclusão da edificação até o dia 
31.12.2006 – requisito não cumprido, segundo a Terracap, pelos Apelantes –, 
saliento que, quando da celebração do contrato pelo qual os Recorrentes adquiriram 
os direitos e as obrigações sobre o imóvel, fato ocorrido em 2 de março de 2007, tal 
imóvel foi assim descrito:

“Objeto do contrato: casa de morada n. 70, do Conjunto I, 
Condomínio Estância Jardim Botânico, composta de 5 dormitórios, 5 banheiros, 
sala, salão, cozinha, dependência de empregada, churrasqueira e piscina, com área 
construída de 482,35 m² (quatrocentos e oitenta e dois vírgula trinta e cinco metros 
quadrados) e lote com área total de 809,83 m² (oitocentos e nove vírgula oitenta e 
três metros quadrados), inscrita no cadastro do IPTU no n. 4.898.355-1” (fl. 70)

Essa descrição do bem negociado assemelha-se à que consta da 
ficha cadastral do imóvel, mantida pela Terracap (fl. 90), imóvel esse que, após 
vistoria realizada em 05.07.2007, foi assim definido: “lote ocupado por edificação 
em alvenaria, coberta com telhado colonial, com dois pavimentos”.

Nesse contexto, possível dessumir que, quando da aquisição do 
bem, verificada em 02 de março de 2007, já havia a edificação. Esta, por seu turno, 
até em razão de sua estrutura, não poderia ter sido construída em apenas 61 dias, 
espaço de tempo entre a data limite definida no edital e no TAC (31.12.2006) e o 
dia da aquisição do bem pelos Apelantes; logo, possível concluir que a edificação 
já existia no dia 31 de dezembro de 2006, tendo os Recorrentes, pois, cumprido o 
requisito em comento. A prova oral é dispensável para demonstrar esse fato, pelo 
que se repele a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos Apelantes.

Quanto ao entendimento do juiz singular no sentido de que o 
benefício da compra direta seria insuscetível de transferência a eventual cessionário 
dos direitos, não vejo dessa forma, com a devida vênia.

Em que pese a preocupação de Sua Excelência a quo com a 
especulação imobiliária, certo é que tal condicionamento não consta da Lei n. 9.262/
1996, tampouco do edital da Terracap ou do TAC, não se afigurando razoável, a 
meu sentir, uma interpretação ampliativa da aludida lei para impedir os Recorrentes 
de exercerem o direito à compra direta do imóvel.

Ademais, ainda que se impedisse a venda direta ao cessionário, 
isso não evitaria a especulação imobiliária; a simples regularização do condomínio 
já seria suficiente para elevar o valor de mercado do imóvel, o que permitiria ao 
cedente alienar o bem por quantia muito superior ao preço anterior à regularização.

Veja-se, ainda, que a aquisição dos direitos do bem objeto da lide 
pelos Apelantes deu-se seis meses antes da publicação do edital de convocação 
da Terracap, quando ainda não era do conhecimento deles, ao menos em tese, se 
a Companhia Imobiliária realmente efetuaria a venda direta do bem, sobrelevando 
notar, no ponto, que a lei autorizativa da venda direta não impunha essa forma 
de alienação, estabelecendo apenas que poderia ser dispensado o procedimento 
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licitatório. Na dicção do art. 3.º, caput, da Lei n. 9.262/1996:

“Art. 3º As áreas públicas ocupadas localizadas nos limites da 
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram processo de parcelamento 
reconhecido pela autoridade pública, poderão ser, no todo ou em parte, vendidas 
individualmente, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei n. 8.666, de 
21 de junho de 1993.

Nesse quadro, razoável concluir que a intenção principal dos 
Apelantes era residir no imóvel – e não, propriamente, lucrar com o bem –, até 
porque, frise-se, a boa-fé é sempre presumida.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, 
a fim de condenar a Terracap a alienar aos Apelantes, mediante venda direta, o 
imóvel objeto dos autos pelo preço final da avaliação, tal como postulado pelos 
Recorrentes.

Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
É o meu voto.

O Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Revisor

Com o Relator

O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Vogal

Com o Relator.

D E C I S Ã O

CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME.
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