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‘EXMº SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 8ª. VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Ref.: Ação de Rito Ordinário

Processo nº: 2009.01.1.056462-0

Autores: ANTÔNIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE e sua mulher, 

SIMONE MARGARET BURGUM ABREU JORGE

Ré: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

ANTÔNIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE 

e sua mulher, SIMONE MARGARET BURGUM ABREU JORGE, 

qualificados nos autos da Ação de Rito Ordinário requerida contra a 

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – (Processo nº 

2009.01.1.056462-0), por seu advogado infra-assinado vêm, perante 

V.Exa, com amparo no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil 

opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face da sentença de fls. 423-433, disponibilizada no DJE do dia 

________________________________________________________________________
Escritório profissional sito no SHIS QL 14, Conjunto 02, Casa 09, Lago Sul/DF

Fones: (61) 3248-2245 ou 3248-5721; Fax: (61) 3248-0424
E-mail: zazah065@terra.com.br



09.06.2010, com publicação válida no dia 10.06.2010 (sexta-feira), pelos 

fatos e fundamentos jurídicos a seguir expendidos:

I – ESCORÇO NECESSÁRIO

1 - Antes de adentrar nas razões dos presentes 

embargos declaratórios, o advogado dos Embargantes, Mário Gilberto de 

Oliveira (OAB-DF 4.785), por dever de lealdade profissional, deixa 

registrado, para conhecimento do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, que conhece o ilustre Juiz, Dr. Donizete Aparecido da Silva, 

há mais de 20 (vinte) anos e neste período já teve a honra de patrocinar 

seus direitos e interesses perante a Justiça Federal, Seção do Distrito 

Federal.

2 - Ao longo destas 02 (duas) últimas décadas, o 

advogado signatário destes embargos declaratórios sempre teve o maior 

respeito e consideração, em relação à pessoa do MM. Juiz sentenciante, 

porque sabe que se trata de um magistrado probo e honesto, que sempre 

atuou com independência. 

3 - Registre que o fato do advogado haver patrocinado 

direitos e interesses do juiz da causa, isto não é motivo para  declaração de 

impedimento do magistrado, tanto assim que no caso concreto, o ilustre 

Juiz, Dr. Donizete Aparecido da Silva conheceu dos termos da Ação de 

Rito Ordinário – Processo nº 2009.01.056462-0 e julgou improcedente o 

pedido.

4 - Agora, os Embargantes esperam, sinceramente, 

que em face das razões contidas nestes Embargos Declaratórios, o MM. 

Juiz Dr. DONIZETE APARECIDO DA SILVA não os receba como uma peça 

que ofende  a sua ilustre pessoa ou mesmo ao honroso cargo que ocupa, 

como juiz titular da 8ª. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e muito 



menos que o fato, acima noticiado, possa ser motivo suficiente para Sua 

Excelência, nesta oportunidade, argüir seu impedimento, por questão de 

foro íntimo, e deixar de julgar o mérito destes declaratórios, como de direito.

     II – RAZÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

5 - A questão controvertida em juízo se refere à 

possibilidade jurídica dos autores-embargantes adquirirem ou não, 

mediante venda direta, o lote de terrenos nº 513, da Rua 06, da Quadra 01, 

da Avenida Dom Bosco, situado no Setor Habitacional Jardim Botânico 1ª. 

Etapa, no perímetro do Distrito Federal, conforme autoriza o artigo 3º, § 2º, 

da Lei Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1.996, que foi declarado 

constitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento da ADIn nº 2.990-DF.

6 - Nos presentes autos, os autores, ora embargantes, 

anexaram a cópia integral do Processo Administrativo da TERRACAP nº 

111.002.067/2007, onde constam as informações seguintes:

- fl. 91: cópia do Edital de Convocação nº 01/2007, pelo qual a 
TERRACAP tornou pública a REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 
nos Termos da Lei nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996 – DOU de 15 de 
janeiro de 1996. No referido Edital nº 01/2007 consta que a TERRACAP 

convocou os moradores dos condomínios Estância Jardim Botânico, 

Mansões Califórnia, Portal do Lago Sul e San Diego, todos do Setor 

Habitacional Jardim Botânico 1ª. Etapa, para manifestarem sobre a compra 

direta do lotes de terrenos, cujo prazo para manifestação  e entrega da 

documentação exigida encerrou no dia 02.10.2007: 

- fls. 70-73: Cópia do Contrato Particular de Cessão de Direitos e 

Obrigações de Compra e Venda de Imóvel, o qual comprova que ANTÔNIO 



EDUARDO ABREU JORGE pagou a quantia de R$330.000,00 (trezentos 
e trinta mil reais) pela aquisição da casa de moradia edificada do 
Lote de Terreno nº 70, do Conjunto I, do Condomínio Estância Jardim 
Botânico, cujo endereço do imóvel, após a regularização do loteamento 

passou a ser o seguinte: Lote nº 513, da Rua 06, da Quadra 01, da Avenida 

Dom Bosco, situado no Setor Habitacional Jardim Botânico 1ª. Etapa/DF

- fls. 49-55: Cópias dos recibos e transferências bancárias das 

importâncias efetivamente pagas aos vendedores Maria Alves dos Santos 

Bezerra e seu marido José Alves Bezerra Filho supostos proprietários 

do lote de terreno, onde foi edificada a casa de moradia adquirida em 

02.03.07;  

- fls. 78-86: Certidões expedidas pelos 09 (nove) Cartórios de Registros de 

Imóveis do Distrito Federal, provando que os autores-embargantes não são 

proprietários de imóveis no perímetro do Distrito Federal;

- fl. 87: Fatura da CEB, referente ao mês de junho/2007, que prova que os 

autores-embargantes residem no Condomínio Estância Jardim Botânico, 

Conjunto ‘I’, Casa 70;

- fls. 88-89:  Notificação Extrajudicial feita pelos autores à TERRACAP, 

pela qual foi informado que a área do Loteamento Urbano denominado 

SHJB 1ª. Etapa, objeto da Matrícula nº 94.870, do CRI-2º Ofício-DF 

se encontra em DUPLICIDADE com a gleba de terras registradas nas 

Matrículas nº 13.474 e 7.791, ambas, do CRI-2º Ofício-DF;

- fls. 90 e 94: Ficha Cadastral e Laudo de Vistoria do imóvel, objeto da lide, 

os quais demonstram que a TERRACAP, em data de 05.07.2007 procedeu 

uma vistoria no lote em questão e constatou que nele há uma edificação 

de alvenaria, coberta com telhado colonial, com dois pavimentos, cujo 



loteamento é servido de água, pavimentação, transporte, energia, águas 

pluviais, comércio, via de acesso, iluminação pública e escola;  

- fls. 95 e 97: Planilha contendo o preço do lote, que segundo o documento 

de fl. 97 foi avaliado por R$80.207,43, tendo os autores efetuado o 

pagamento do sinal, no valor de R$774,49, conforme documento de fl. 99;

- fls. 127 e 131: Comprovantes que o Lote de terreno, objeto da lide, 

se encontra inscrito no Cadastro Imobiliário da Secretaria de Estado de 

Fazenda, em nome do autor, Antônio Eduardo Fonseca de Abreu Jorge, 

para fins de pagamento do IPTU/TLP, o qual informa que no citado lote de 

terreno há uma construção com 482,35m2; 

- fl. 96: Cópia da Decisão da Diretoria Colegiada da TERRACA nº 943, 
de 19.10.2007, que autorizou a venda do lote de terreno, objeto da lide, 
nos termos da Lei nº 9.262/1996.

7 - Nos presentes autos consta que as fls. 190-191 

V.Exª proferiu decisão interlocutória, onde se lê, expressamente, o 

seguinte:

“Nesse contexto, diante da fungibilidade dos 
institutos e da presença dos requisitos da tutela 
cautelar, bem assim diante a previsão do artigo 
273, inciso 7º do CPC, mister a preservação do 
objeto da demanda e manutenção do equilíbrio 
das partes, ao conferir tutela acautelatória 
incidental, ora deferida, para determinar a 
suspensão dos efeitos da Decisão Colegiada 
573, de 20.05.2007, da Diretoria da TERRACAP, 
exarada nos autos do P.A nº  111.002.067/
2007, e ainda se abstenha de incluir o terreno n. 
513 da Rua 6, Quadra 01, Etapa 1, da Região 
Administrativa do Jardim Botânico, e, por fim 



determinar a continuidade da emissão dos 
boletos para pagamento das prestações, a partir 
de 26.09.2008, com os encargos moratórios, 
obviamente, cujos valores ficarão à disposição 
deste juízo.

Intimem-se, sendo a TERRACAP para 
imediato cumprimento, a qual ainda deve 
ser citada para responder aos termos desta 
demanda.”

8 - Contra a decisão interlocutória de fls. 190-191 a 

TERRACAP interpôs Agravo de Instrumento – AGI-2009.00.2.0084201 - 

(fls. 252-263), cujo efeito suspensivo foi negado pelo em. Desembargador 

FLÁVIO ROSTIROLA, conforme decisão acostada aos autos em fls. 260-

266.

9 - Os presentes autos revelam, também, que na 

Sessão do dia 05.08.2009, a colenda 1ª. Turma Cível do eg. TJDFT julgou 

o recurso de Agravo de Instrumento nº  2009.00.2.0084201, cujo acórdão 

foi anexado aos autos, por cópia (fls. 311-315) e que tem ementa de teor 

seguinte:

Fl. 311:

“Órgão: 1ª. Turma Cível
Processo nº: Agravo de Instrumento 20090020084201
Agravante: TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE 
BRASÍLIA
Agravados: ANTÔNIO EDUARDO FONSECA ABREU 
JORGE E OUTROS
Relator: Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA
Acórdão nº: 369.856

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. IMÓVEL DA TERRACAP. LICITAÇÃO. 



TUTELA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DO 
LOTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REQUISITOS 
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 
FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. 
OCORRÊNCIA.

1. A tutela cautelar, como providência servil e instrumental 
ao processo principal e à própria efetivação dos direitos, 
é concedida em procedimento mais célere, mediante 
pouca cognição vertical. Tal espécie de tutela prescinde de 
juízo de certeza acerca do direito material controvertido, 
contentando-se com a simples plausibilidade do direito 
afirmado pela parte, ‘fumus boni iuris’, à que se soma a 
urgência do provimento reclamado, em ordem a impedir 
a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação –
 ‘periculum in mora.”

2. Configuração, ‘in casu’, dos requisitos para a concessão 
da tutela cautelar. Quanto à plausibilidade do direito 
afirmado pela parte, tenho-o como caracterizada 
ante o teor do art. 3º da Lei n. 9.262/1996, cuja 
constitucionalidade foi reconhecida pela Corte 
Suprema na ADI n. 2.990/DF. No que diz com a urgência 
do provimento, importa frisar que a inclusão do bem no 
procedimento licitatório poderia causar dano irreparável ou 
de difícil reparação aos Agravados.

3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

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, FLÁVIO ROSTIROLA – Relator, JOÃO 
BATISTA TEIXEIRA – Vogal, LÉCIO RESENDE – Vogal, sob 
a Presidência do Senhor Desembargador LÉCIO RESENDE, 
em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento 
e notas taquigráficas.”

10 - O v. Acórdão proferido nos autos do AGI nº 

2009.00.2.0084201 transitou em julgado no dia 02/09/2009, conforme se 

vê do andamento processual em anexo.

11 - Às fl. 305 foi proferido despacho facultando às 



partes especificarem as provas que pretendem produzir, 
justificadamente. Esta decisão de fl. 305 foi disponibilizada no DJE do 
dia 24.08.2009 (fls. 298-302, conforme certidão de fl. 306. 

12 - Às fls. 347-349, os autores, ora embargantes, no prazo 

legal, ou seja, no dia 27.08.2009, requereram a produção das provas 

seguintes:

12.1) Juntada de documentos: que fosse determinada a TERRACAP 

juntar, nos autos, a cópia integral do Processo Administrativo nº 

111.002.067/2007, onde consta a Decisão da sua Diretoria Colegiada nº 

573, de 20.05.2008, que cancelou a mencionada venda do imóvel, objeto 

da lide;

12.2) Prova oral:

12.2.a) Depoimento de testemunhas: As testemunhas dos autores 
provarão que a casa residencial edificada no lote de terreno, objeto da lide, 
foi construída antes de 31.12.2006 e que a mesma serve como abrigo para 
os autores e seus filhos;

12.2.b) Depoimento do responsável legal da Ré:  O responsável legal da 
TERRACAP deverá informar a esse r. Juízo os motivos pelos quais consta 
do Edital nº 01/2007, que a venda dos lotes da 1ª. Etapa do SHJB deve ser 
feita nos termos da Lei Federal nº 9.262, de 12 de janeiro de 1996, DOU 
de 15.01.1996, que foi declarada constitucional pelo eg. STF, conforme 
julgamento da ADIn nº 2.990, mesmo assim, a Diretoria Colegiada da 
TERRACAP ilegal e inconstitucionalmente decidiu cancelar a venda do lote 
de terreno para os autores que não possuem outro imóvel residencial em 
Brasília-DF, decisão esta que viola, gravemente, o artigo 102, § 2º , da CF/
88 e a própria Lei Federal nº 9.262, artigo 3º e §§;
13 - À fl. 403 dos autos proferiu despacho de teor seguinte:

Fl. 403:

“Intime-se o demandante da petição e 
documentos juntados pela TERRACAP 
às fls. 384/402. SÓ DEPOIS SERÁ 



DELIBERADA ACERCA DO 
PROTESTO DE PROVA 
TESTEMUNHAL DE FLS. 349/350.” (g.n)

14 - Numa demonstração clara de cerceamento do direito de 
defesa dos autores, V.Exª, imotivadamente, se omitiu e deixou de 
pronunciar sobre a necessidade ou não de deferir as provas, que foram 
requeridas, tempestivamente, pelos demandantes e violando, de maneira 
grave, o disposto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88,  V.Exa, a fl. 422 
proferiu despacho, ordenando  que os presentes autos fossem conclusos, 
em ordem cronológica, para  sentença.

15 - Constata-se, nos autos, que o pedido inicial formulado 
pelos autores foi julgado improcedente, conforme sentença de fls. 423-433, 
de onde se extraem a fundamentação e dispositivo seguintes:

“É a síntese do necessário. DECIDO.

O sumário reproduz os contornos da lide instaurada. Os demandantes 
adquiriram direitos possessórios de uma moradia edificada no 
Conjunto I, Lote 70, no parcelamento denominado Estância Jardim 
Botânico, em 2-3-2007, cujo endereço, após registro do memorial 
em 25-9-2005, passou a ser Lote n. 513, Rua 6, da Quadra 01, 
Avenida Dom Bosco, Setor Habitacional Jardim Botânico. Como 
preencheram os requisitos, foram convocados pela TERRRACAP, 
mediante Edital n. 001/2007, publicada no DODF de 3-9-2007, para 
exercício da opção de compra do terreno, mediante venda direta, e 
ofertaram proposta n. 540.622-6 e aceita, onde ficou ajustado valor de 
avaliação de R$80.207,43 (oitenta mil duzentos e sete reais e quarenta 
e três centavos), a ser pago em até 120 (cento e vinte) parcelas 
mensais e juros de 3% (três) ao ano e atualização pelo IGP-M. Após o 
pagamento de 11 (onze) prestações nos valores e datas especificadas, 
foram surpreendidos com a Decisão Colegiada da TERRACAP n. 573, 
de 20-5-2008, tendente ao cancelamento do contrato de compra e 
venda, em decorrência da apresentação de cópia do contrato particular 
de cessão de direitos datado de 12-3-2007, portanto, em data posterior 
a 31-12-2006, contrariando o disposto no Edital de convocação n. 02/
2007. Argumentam acerca da verossimilhança do direito por violação 
ao artigo 3° e §§ da Lei federal n. 9.262, de 12-1-1996 e possibilidade 
de ocorrência de dano irreparável.

De sua parte, a TERRACAP defende a regularidade do cancelamento 
da venda direta firmada com os demandantes, em decorrência da falta 
de comprovação da edificação até 31-12-2006, em consonância com 
o Termo de Ajustamento de Conduta n. 002/2007, celebrado com o 



MPDFT. Segunda alega, a data limite restou fixada justamente para 
coibir ocupações irregulares e inserida no Edital de Convocação n. 
01/2007, enquanto os demandantes adquiriram os direitos incidentes 
sobre o terreno em 2-3-2007. Destaca a inexistência de imposição 
legal (Lei n. 9.262, de 12-1-1996) da venda direito de todos os imóveis, 
pois restou mantida certa discricionariedade em prol do interesse 
público, correspondente ao desestímulo da especulação imobiliária, 
entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2990/DF. 

Sobreleva alçar o ponto fulcral submetido a desate, o qual reside 
exatamente em deslindar se assiste direito aos demandantes à 
compra direta do imóvel questionado. Malgrado o deferimento da 
opção exercida, no primeiro momento, a TERRACAP cancelou a 
operação após constatação da ocupação e cessão dos direitos no 
dia 2-3-2007, porquanto, em data posterior ao limite estabelecido 
de 31-12-2006. 

A data da cessão dos direitos incidentes sobre o imóvel, em favor dos 
demandantes, constitui fato incontroverso, pois reconhecido pelas 
partes e em simetria com instrumentos particulares integrantes de fls. 
70/75.

O ato convocatório do certamente, Edital de Convocação - 01/2007, 
publicado no DODF de 3-9-2007, integrante de fl. 55, estabelece as 
condições para a habilitação dos interessados. Confiramos:

"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 emancipado); Para 
comprar, o interessado deverá estar com o 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, consequentemente, na disponibilização 
do imóvel para venda por licitação, a ser feita pela 
Terracap, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993." 

De sua parte, a Lei federal 9.262, de 12-1-19996, assim dispôs:



"(...)

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 nº 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 nº 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 pagamento, 
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 anterior a 31 de dezembro de 1994.
(...)
§12 Para efeito das alienações previstas no art. 3º, serão 
desconsideradas nas avaliações as benfeitorias promovidas pelos 
efetivos ocupantes." 

A constitucionalidade do diploma em referência, em relação ao artigo 
3°, caput e §§, restou conhecida pela e. Suprema Corte ao apreciar 
ADIN n. 2.990-8/DF, em julgamento de 18-4-2007, cuja ementa restou 
vazada nos termos adiante alinhados:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º, 
CAPUT E §§, DA LEI 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1.996, DO 
DISTRITO FEDERAL. VENDA DE ÁREAS PÚBLICAS PASSÍVEIS 
DE SE TORNAREM URBANAS. TERRENOS LOCALIZADOS NOS 
LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DA BACIA 
DO RIO SÃO BARTOLOMEU. PROCESSO DE PARCELAMENTO 
RECONHECIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA. VENDAS 
INDIVIDUAIS. AFASTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS 
NA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO 
DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. INOCORRÊNCIA. 

1. A dispensa de licitação em geral é definida no artigo 24, da Lei n. 



8.666/93; especificadamente - nos casos de alienação, aforamento, 
concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no 
âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de 
interesse social, por órgãos ou entidades da administração pública - no 
seu artigo 17, inciso I, aliena "f".
2. Há, no caso dos autos, inviabilidade de competição, do que decorre 
a inexigibilidade de licitação (art. 25 da lei). O loteamento há de ser 
regularizado mediante a venda do lote àquele que o estiver ocupando. 
Consubstancia hipótese de inexigibilidade, artigo 25.
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente."

Do substrato é possível extrair premissas angulares, precípuas à 
venda direta de terrenos públicos passíveis de tornarem urbanas, 
nos limites da APA da Bacia de São Bartolomeu, em processo de 
parcelamento reconhecido pela autoridade pública, àquele que 
estiver ocupando.

A indagação reside no marco temporal para efeito da 
caracterização da ocupação prestigiada com a venda direta. 
A própria ementa do v. acórdão faz seguinte referência: "O 
loteamento há de ser regularizado mediante a venda do lote 
àquele que estiver ocupando". Aliás, este é o objeto da lei, isto 
é, a venda direta de terras públicas a ocupantes irregulares 
dos terrenos, ao tempo da edição da lei. A operação direita 
autorizada emerge de particular situação do ocupante, à ocasião, 
de sorte a comportar a excepcionalidade, em vista da premissa 
constitucional de sujeição da alienação de bem público a prévia 
licitação. Moldura bem delineada pelo eminente Ministro Joaquim 
Barbosa, em seu voto na aludia ADIN, a despeito de vencido:

"(...) A exposição de motivos da lei apresenta como justificativa 
para a venda direta das frações ideais aos respectivos dos 
terrenos com a dispensa do procedimento da Lei 8.666/93: (i) a 
impossibilidade de fiscalização da área pelos órgãos públicos, que 
gerou a enorme ocupação irregular da área, e (ii)a consequente 
consolidação de loteamentos irregulares na área da Bacia do Rio 
São Bartolomeu. Pondera-se que, depois de estabelecidos inúmeros 
loteamentos e condomínios, tornou-se inviável a remoção dos 
moradores "irregulares", de modo que nada mais há para fazer sendo 
titularizar o domínio aos ocupantes. Colho da exposição de motivos:

'Deve-se frisar que na época de instituição da APA o Distrito Federal 
ainda não possuía autonomia política - posteriormente assegurada 
com a Constituição de 1988 - e na sua estrutura administrativa não 
existia órgão responsável pela implementação da política ambiental da 
região, lacuna preenchida com criação, em 13 de setembro de 1989, 
da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMATEC.
Com



o passar do tempo, e dadas as naturais dificuldades de administração 
e fiscalização conjunta entre órgãos da administração federal e local, a 
situação da APA somente se agravou.

Do total de 28 loteamentos irregulares, detecta-se no momento a 
existência de mais de 400 parcelamentos irregulares, denominados em 
sua maioria de 'condomínios'.

Mesmo a possibilidade de utilização do rio São Bartolomeu como 
alternativa de abastecimento de água foi objeto de sucessivas 
modificações por parte do Poder Público de Distrito Federal. Não só 
quanto à decisão de adotá-la ou não, mas também quanto às opções 
técnicas como, por exemplo, a relativa à cota da bacia de inundação 
da futura barragem, objeto de sucessivas alterações.

Ressalte-se que a indefinição aqui apontada tem profunda relação 
com o processo de especulação imobiliária instalado na região, 
mais precisamente com a questão dos loteamentos e condomínios 
irregulares.
..........................................................................................

Paralelamente, objetiva o projeto a regularização dos loteamentos, 
de forma a possibilitar a venda, aos efetivos ocupantes, das áreas 
alienáveis de que trata esta lei. Destaque-se que o número dessas 
pessoas ascende hoje a centenas de milhares, que de boa fé 
adquiriram os terrenos e investiram suas economias na construção de 
suas casas. A dispensa de licitação pública para a venda, conforme 
dispõe a Lei nº 8.666/93, impõe-se em caráter excepcional exatamente 
para fazer frente a esse problema social.'

Parece que a intenção do legislador, ao editar a Lei 9.262/1996, foi 
resolver a situação social estabelecida pelo parcelamento e ocupação 
sem controle da terra pública. Para tanto, afirma-se que foi criada 
uma suposta hipótese de dispensa dos procedimentos exigidos pela 
Lei 8.666/93 para a alienação das frações ideais loteadas aos que 
comprovem ser promitentes-compradores dos terrenos localizados 
naquela área.

Contudo, como se sabe, o art. 37, XXI, da Constituição Federal 
determina que as alienações promovidas pelos órgãos da 
Administração Pública, em virtude do princípio da indisponibilidade do 
patrimônio público, devem ser efetivadas obrigatoriamente mediante 
processo de licitação. Não é ocioso frisar que a exigência de licitação é 
corolário dos princípios da igualdade perante a lei, da impessoalidade 
e da moralidade administrativa.

É certo que a Constituição prevê que a lei poderá estabelecer 
exceções à regra geral da obrigatoriedade de licitação. Contudo, 
apenas excepcionalmente o legislador ordinário é autorizado a criar 



situações em que a licitação será dispensada ou inexigível (como, por 
exemplo, as exceções criadas pela Lei 8.666/93, em seus arts. 24 e 
25).
Para tanto, é necessário verificar duas condições 
concomitantemente: 'a primeira, é óbvio, consistente na contemplação 
legal; a segunda na verificação da razoabilidade dessa dispensa. 
Como toda a regra excepcionada, não constitui carta em branco para 
que o legislador crie tantas ressalvas que anule a própria regra. É 
preciso, portanto, que as razões a justificar a dispensa sejam mais 
fortes que aquelas que ditaram a sua imposição' (BASTOS, Celso 
Ribeiro & Martins, Ives Gandra Comentários à Constituição do Brasil, 
v. 3, tomo III, arts. 37 a 43, São Paulo; Saraiva, 1992, PP. 148-149).

No caso em análise, portanto, é preciso verificar se os princípios 
constitucionais que encontram sua concretização na obrigatoriedade 
de licitação (o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade, o 
princípio da moralidade), devem ceder em faze de uma situação que 
indubitavelmente esteja impregnada de interesse público que justifique 
a não realização do procedimento licitatório."

De tal ordem, são considerados ocupantes, para os efeitos do diploma 
em referência, isto é, agraciados com a operação direta, aqueles 
ocupantes que tenham adquirido e quitado o preço ou iniciado o 
pagamento anteriormente a 31-12-1994, em simetria com o estatuído 
nos §§ 1° e 2° da Lei n. 9.262, de 12-1-1996.

Com o escopo de "ajustar os procedimentos de regularização dos 
parcelamentos de solo para fins urbanos implantados de forma 
irregular no território do Distrito Federal, e as medidas de fiscalização 
e repressão destinadas a coibir a grilagem de terras e a ocupação 
desordenada do solo no distrito Federal", foi celebrado o Termo de 
Ajustamento de Conduta n° 002/2007 entre o MPDFT, o DISTRITO 
FEDERAL, o INSTITUTO DO MEIO AMNBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS DO DF e a TERRACAP, conforme instrumento de fls. 211/
250. De relevo aqui realçar as condições entabuladas, nos temos 
adiante alinhados:

"10. Considerando que até 31 de dezembro de 2006 ainda persistiam 
implantações de novos parcelamentos criminosos do solo no Distrito 
Federal, a exemplo de fatos divulgados pela imprensa em meados 
de outubro de 2006, noticiando a grilagem de terras públicas rurais 
em curso no Riacho Fundo II e em Núcleos Rurais do Gama (Ponte 
de Terra), onde se verificavam, às escâncaras, anúncios de venda - 
indício evidente tanto da certeza de impunidade quanto da posterior 
regularização;

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 do 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.

Parágrafo primeiro - Os imóveis urbanos que não atendam aos 
requisitos previstos nas Cláusulas serão alienados por licitação pública 
na forma da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo segundo - Sem prejuízo da responsabilização penal, 
administrativa e civil pelos danos causados ao patrimônio público, a 
violação injustificada a esta cláusula implicará o pagamento de multa, 
pela qual responderão solidariamente os responsáveis, equivalente 
a 02 (duas) vezes o valor da remuneração do(s) agente(s) público(s) 
responsável(eis) pela infração, para cada imóvel irregularmente 
alienado 21.

Parágrafo terceiro - Não serão admitidos como comprovantes de 
moradia exigidos no inciso III desta Cláusula quaisquer espécies de 
certificados de regularização de posse, construção ou ocupação."

Dentre as condições acordadas restou estabelecida a aquisição 
do imóvel pelo ocupante até dia 31-12-2006, como assim a 
conclusão até dia 31-12-2006. Prazo dilatado, se confrontado com 
o estabelecido o estatuído nos §§ 1° e 2° da Lei n. 9.262, de 12-1-
1996, ao considerar ocupantes aqueles que tenham adquirido e 
quitado o preço ou iniciado o pagamento anteriormente a 31-12-
1994.

No caso vertente, a combatida decisão da lavra da 
Diretoria Colegiada da TERRACAP está lastreada no 
fato da apresentação do contrato particular de cessão 
de direitos datado de 12-3-2007. Aqui reside ponto 
fulcral, qual seja a cessão do direito à compra direta do 
imóvel pelo efetivo ocupante, assim considerado aquele 
reconhecido ao tempo da edição da norma, ou mesmo 



em relação ao marco temporal estabelecido no Termo de 
Ajustamento de Conduta n° 002/2007 referido, qual seja 
dia 31-12-2006. 

Contudo, malgrado arcabouço realçado, tendente a emprestar 
concepção da excepcionalidade da norma com o escopo de prestigiar 
os ocupantes, certamente a admissão da cessão implica na usurpação 
do direito jurígeno, pois não mais beneficia o ocupante, mas terceiro 
estranho à moldura fática estabelecida ao tempo da criação da 
excepcionalidade. Como exceção, a interpretação comportada é 
restritiva. A relação de fato entre a pessoa e a coisa constitui premissa 
angular, pois a norma, para efeito de conferir o direito, estabelece 
liame direto com o "aquele que comprovar, perante a Companhia 
Imobiliária de Brasília - Terracap, ter firmado compromisso de compra 
e venda de infração 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 pagamento, pelo terreno, através de 
cópias dos respectivos cheques (...), além de comprovação de que 
efetivamente pagou (...)". 

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. 

Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos dos demandantes. 
Mérito apreciado, em simetria com o preconizado no artigo 269, inciso 
I, do CPC. 
Os demandantes respondem pelas custas processuais e verba 
honorária, ora arbitrada, de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (um 
mil reais), na forma do capitulado no artigo 20, § 4°, do CPC, a 
serem rateados em partes iguais. Por via reflexa, fica prejudicada a 
tutela concedida no início da lide. Faculto levantamento das parcelas 
depositadas, em favor dos autores.

Operado o trânsito em julgado, desde já, ficam os demandantes 
intimados para a comprovação do pagamento da verba de 
sucumbência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sujeição 
à sanção pecuniária equivalente a 10% (dez por cento), sobre o 



montante da dívida, sem prejuízo de novos honorários.”

III – PRIMEIRA OMISSÃO

16 - Na sentença, ora embargada, V Exª deixou de pronunciar, 
expressamente, sobre a admissibilidade ou não das provas que são 
necessárias para os autores provarem o fato constitutivo de seu 
direito e que foram tempestivamente requeridas às fls. 347-349.

17 - De fato, a prova oral que foi requerida pelos autores, às 
fls. 349-349 - tem por objetivo complementar as informações contidas 
no LAUDO DE VISTORIA da TERRACAP de fl. 94, realizado no dia 
05.07.2007, de modo a demonstrar a esse r. Juízo que a casa de 
moradia que os autores adquiriram pelo preço de 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais), situada na 1ª. Etapa do Setor 
Habitacional Jardim Botânico, foi construída antes de 31.12.2006, 
conforme critério exigido para habilitação à compra do imóvel, que se 
encontra previsto no Edital nº 01/2007 (fl. 91) e na Cláusula Décima 
Oitava, inciso II do Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007 
(fls. 235-236).

18 - Esta prova indispensável para a demonstração do direito 
invocado em juízo, jamais, poderá ser indeferida, porque a decisão 
administrativa da Diretoria Colegiada da TERRACAP nº 573, de 
20.05.2007 ofende, de maneira grave o princípio da razoabilidade, 
bem como as disposições do artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 9.262/
96 e somente ela será capaz de demonstrar a V Exª. que é 
humanamente impossível alguém edificar uma casa de alvenaria com 
482,35m2 no Lote de terreno em questão, num prazo exíguo de 61 
(sessenta e um) dias, ou seja no período compreendido entre 
31.12.2006 até 02.03.2007. 
19 - De fato, no EDITAL DE CONVOVAÇÃO Nº 01/2007, cuja 
cópia foi acostada à fl. 91 dos presentes autos se lê, expressamente, 
o seguinte:

Fl. 91:

“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;”

20 - No Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007 
firmado entre a TERRACAP e MPDFT (fls. 211-250), na sua Cláusula 
Décima Oitava constam, também, as condições para o interessado 
comprar o lote de terreno, mediante venda direta, e que são as 
seguintes:

Fl. 236:

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

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

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.”

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

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.”

21 - Esta exigência contida no Edital nº 01/2007 e no TAC Nº 
002/2007, de que a parte interessada na aquisição do lote, mediante 
venda direta, deverá comprovar, junta a TERRACAP que edificou a 
sua casa até o dia 31.12.2006,– está em conflito com a regra contida 
no § 2º, do artigo 3º, da Lei Federal nº 9.262/96, mas, na sentença, 
ora embargada, se lê, expressamente, que a TERRACAP defende 
a regularidade do cancelamento da venda direta firmada com os 



demandantes, em decorrência da falta de comprovação da 
edificação até 31.12.2006. Esta assertiva está escrita na sentença 
embargada e basta conferir a passagem seguinte:

Fl. 426:

“De sua parte, a TERRACAP defende a 
regularidade do cancelamento da venda 
direta firmada com os demandantes, em 
decorrência da falta de comprovação da 
edificação até 31-12-2006, em consonância 
com o Termo de Ajustamento de Conduta 
n. 002/2007, celebrado com o MPDFT. Segunda 
alega, a data limite restou fixada justamente para coibir ocupações 
irregulares e inserida no Edital de Convocação n. 01/2007, enquanto 
os demandantes adquiriram os direitos incidentes sobre o terreno em 
2-3-2007. Destaca a inexistência de imposição legal (Lei n. 9.262, de 
12-1-1996) da venda direito de todos os imóveis, pois restou mantida 
certa discricionariedade em prol do interesse público, correspondente 
ao desestímulo da especulação imobiliária, entendimento firmado pelo 
STF no julgamento da ADI 2990/DF. 

22 - Nos autos existem veementes indícios que demonstram 
que a edificação da casa de moradia dos autores foi concluída até 
31.12.2006, mas, V Exª sem atentar para os princípios da ampla 
defesa e da razoabilidade que devem nortear todas as decisões 
administrativas e judiciais, preferiu omitir e deixou de analisar, como é 
de seu dever, as provas contidas nos autos às fls. 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 70-75, 78-86, 87, 90, 94, 118 e 131 e, numa clara 
demonstração de cerceamento de direito de defesa dos autores, não 
pronunciou sobre a necessidade ou não da produção da prova oral, 
conforme foi requerida, tempestivamente, em atenção ao r. despacho 
de fl. 305.

23 -  Com efeito, é flagrante a omissão, acima aponta, pois, 
inapelavelmente V Exª deixou de analisar, corretamente, as provas 
dos autos e não decidiu sobre a necessidade ou não da produção da 
prova oral, que é imprescindível para a correta e justa solução da 
lide, visto que tem por objetivo complementar as provas documentais 
que se encontram nos autos às fls. 90 e 94, que foram produzidos 



pela própria TERRACAP e que são os seguintes:

a) fl. 90: Ficha Cadastral: onde consta que foram feitas 2 vistorias 
em data de 05.07.2007 e foi constatado que o lote de terreno em 
questão estava ocupado por uma edificação de alvenaria, coberta 
com telhado colonial, com dois pavimentos;
b) fl. 94: LAUDO DE VISTORIA realizado em 15.07.2007: onde 
se vê a fotografia da casa dos autores tirada pelo vistoriador da 
TERRACAP, Sandro de Melo Trindade, o qual fez consignar, no seu 
laudo, a observação seguinte: 

Fl. 94:

“LOTE OCUPADO POR EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, 
COBERTA COM TELHADO COLONIAL, COM DOIS 
PAVIMENTOS”.

24 - Excelência, simples cotejo entre os documentos de fl. 90 
(Ficha Cadastral) e fl. 94 (LAUDO DE VISTORIA), elaborados pela 
TERRACAP, com o Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações de 
Compra e Venda de Imóvel, assinado pelos Autores em data de 
02.03.2007 (fls. 70-73) e com o comprovante do pagamento do IPTU 
vê-se, claramente, que não é possível aos Embargantes num prazo 
de apenas 61 (sessenta e um) dias concluírem a edificação de uma 
casa de moradia em alvenaria com 482,35m2, razão pela qual, em 
observância ao princípio da razoabilidade qualquer cidadão que 
esteja em sã consciência poderá inferir que os autores, 
indiscutivelmente, cumpriram a exigência contida no Edital nº 01/2007 
(fl. 91) e na Cláusula Décima Oitiva, inciso II, do TAC nº 002/2007 (fl. 
236).

25 - Assim, os presentes Embargos Declaratórios merecem 
ser acolhidos, pois, a sentença, ora embargada, é totalmente 
arbitrária e desprovida de qualquer razoabilidade, visto que, além de 
V Exª., haver tolhido a oportunidade para os autores provarem, em 
juízo, que a sua casa de moradia foi edificada e concluída em data 
anterior a 31.12.2006, o ‘decisum’ de fls. 423-433, ora embargado, 
chegou a uma conclusão absurda, ou seja, a de que os autores, num 
prazo de tão somente 61 (sessenta e um) dias  edificaram, no lote de 



terreno em questão, uma casa de alvenaria, com 482,35m2, com 02 
(dois) pavimentos, em condições de habitabilidade, conforme se vê 
do LAUDO DE VISTORIA de fls. 94, o que se trata de uma 
empreitada impossível de ser concluída num prazo tão exíguo, 
porque a obra edificada no lote em questão, jamais, seria concluída 
em prazo nunca inferior a 08 (oito) meses. (confira fls 70-73, fl. 94 e 
fl. 131).

IV SEGUNDA OMISSÃO 

[NA SENTENÇA EMBARGADA V.EXª ADOTOU, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, O VOTO VENCIDO DA LAVRA DO E. MINISTRO 
JOAQUIM BARBOSA, PROFERIDO NOS AUTOS DA ADI Nº 2.990-
DF, DEIXANDO DE CONSIDERAR OS VOTOS VENCEDORES QUE 
DECLARARAM CONSTITUCIONAL O ARTIGO 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 
12, DA LEI FEDERAL Nº 9.262/96. SITUAÇÃO ESTA QUE, CASO 
NÃO SEJA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA, NESTES EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, PODERÁ ENSEJAR RECLAMAÇÃO, 
PERANTE A SUPREMA CORTE, POR AFRONTA DIRETA AO 
ARTIGO 102, § 2º, DA CF/88].

26 - De fato, o artigo 102, § 2º, da CF/88 dispõe que:

“Art. 102 (...)

§ 2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas 
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

27 - Como se vê, quando o Excelso Supremo Tribunal Federal 
declara constitucional ou inconstitucional uma lei, a sua decisão 
definitiva vincula todos os julgamentos dos demais magistrados das 
instâncias ordinárias, inclusive, dos tribunais superiores.



28 - No caso concreto, a desobediência de V.Exª, em relação 
ao comando do julgamento proferido nos autos da ADIn nº 2.990-DF, 
indiscutivelmente, poderá ensejar pedido de Reclamação a ser 
formulado, perante a Suprema Corte, por ofensa direta ao disposto 
no artigo 102, § 2º, da CF/88.

29 - Note-se que é clara demonstração de que V.Exª desacata 
e desafia a decisão definitiva de mérito, proferida pelo Excelso 
Supremo Tribunal Federal nos autos da ADIn nº 2.990-DF, porque, 
na sentença, ora embargada, se chegou a ponto de adotar, nas suas 
razões de decidir, o voto vencido do Relator, em. Ministro JOAQUIM 
BARBOSA, quando o correto e até para não configurar um ato de 
insubordinação, seria o caso de V.Exª, nas razões de decidir, adotar 
os votos vencedores, proferidos pelos eminentes Ministros Sepúlveda 
Pertence, Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Carlos Brito e Ellen Gracie, 
os quais manifestaram pela constitucionalidade do artigo 3º e §§, da 
Lei Federal nº 9.262/96. Neste sentido é só conferir os debates 
travados e os votos proferidos pelos eminentes Ministros do Excelso 
STF, por ocasião do julgamento da ADIn nº 2.990-DF, nestes termos:

“A SENHORA MINISTRA CÁRMEM LÚCIA – 
Senhora Presidente, mesmo no controle abstrato de 
constitucionalidade, talvez conviesse prestar atenção 
ao art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, quando 
dispõe:

‘Art. 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum’

A situação foi enfatizada como clandestina pelo 
Relator. Não posso entendê-la como clandestina, talvez 
irregular. Para o direito urbanístico, o que todos vêem e 
sabem...

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – 
Chamar de clandestinos os chamados condomínios 
irregulares de Brasília, hoje...



A SENHOR MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Então, no 
direito urbanístico, nós distinguimos entre clandestinidade 
e irregularidade. Aqui, pode-se chamar de irregularidade e 
não de clandestinidade, porque não há nada escondido.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(RELATOR)- A irregularidade foi reconhecida pelo próprio 
Advogado da Tribuna.

A SENHORA CÁRMEN LÚCIA – Sim, mas porque Vossa 
Excelência se referiu à clandestinidade.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – 
Irregularidade do loteamento é uma coisa, clandestinidade 
é outra.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(RELATOR) – Talvez eu tenha incorrido em erro de 
retórica.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Só faço 
essa referência. Por outro lado, há uma situação posta 
e que poderia levar à inconstitucionalidade, se tanto, 
apenas a parte final do art. 3º da Lei n. 9.262/96, quando 
expressamente o legislador estabeleceu:

‘
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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ou seja, poderia ocorrer que “as áreas públicas 
ocupadas localizadas nos limites da APA da Bacia do Rio 
São Bartolomeu, que sofreram processo de parcelamento 
reconhecido pela autoridade pública (fossem), no todo 
ou em parte, vendidas individualmente”, ficando a cargo 
do legislador verificar quais os casos em que haveria a 
aplicação das hipóteses de dispensa de licitação, se fosse 
caso, e em que condições, garantido, inclusive, o direito 
de preferência, sem que ele pudesse – e aí realmente 



concordo que não pode – simplesmente fazer tabula rasa 
da norma do art. 22, inciso XXI.

Nesse sentido, peço vênia ao Relator, mas 
considero como sendo inconstitucional apenas a 
dispensa de todos os procedimentos, assim como está, 
aproveitando-se a norma e os parágrafos, inclusive, para 
que se atenda, tal como posto, aos fins sociais a que se 
destina essa lei.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE 
– Ministra Cármen Lúcia, o próprio Ministro-Relator 
reconhece – e é manifesto – a ressalva dos casos 
estabelecidos em lei, artigo 37, XXI. Os argumentos 
de Vossa Excelência todos conspiram no sentido da 
razoabilidade da solução proposta para esse problema, 
que é hoje o maior problema da ordenação urbanística da 
capital da República.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – O Relator 
está declarando a inconstitucionalidade do art. 3º e dos 
parágrafos, não é isso? Eu não.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(RELATOR) – Sim, do artigo 3º e seus parágrafos.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE  - 
Mas Vossa Excelência corta exatamente a dispensa da 
licitação.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Não. 
Não corto a dispensa, mas a referência à dispensa da 
aplicação de toda a Lei n. 8666, de tal maneira que isso 
pode continuar.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(RELATOR) – O que sobraria?

O SENHOR MINISTRO CÉZAR PELUSO – O que 
sobraria? Qual seria a disciplina aproveitável?



O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
(RELATOR) – O objetivo da norma é esse: dispensar a 
licitação.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU – Como ficaria a 
primeira redação sem isso?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – O 
administrador do Distrito Federal poderá aproveitar-se da 
lei de licitação, justificando com a dispensa aquilo que seja 
dispensável, e, ainda, de outros princípios, inclusive de 
controle de fiscalização, previsto na Lei n. 8666.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Seria uma 
interpretação conforme, Ministra.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEANDOWSKI – 
Compreendo a preocupação da eminente Ministra.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Mas é 
conforme, sem parâmetro,data vênia. Exatamente sem 
parâmetro.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Não, mas a 
Lei n. 8.666 está em vigor e é o parâmetro.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE 
– Venda individual mediante licitação, ainda que 
criássemos, aqui, uma cláusula de preferência, 
envolvia a subversão de todo sentido social 
visado pela lei: resolver este problema relativo aos 
ocupantes de boa-fé, com loteamentos visitados pelos 
governantes, com estabelecimento, em muitos deles, 
de obras de infra-estrutura pública. E, hoje, iríamos 
então, licitar?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Ministro, não 
sei se é o caso de licitar todos, porque a lei de licitação, 
não sendo dispensada da aplicação nos termos em que 
está posto aqui, permite que o administrador público 



aplique a dispensa de licitação em todos os casos. Nessas 
situações, o Estatuto da Cidade é taxativo pelo direito de 
preferência e está em vigor no Brasil para essa ocasiões.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEXANDOWSKI – 
Se Vossa Excelência me permite, compartilho dessa 
preocupação e entendo perfeitamente a direção, o 
sentido, a orientação da intervenção feita por Vossa 
Excelência, porque o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que regula os artigos 182 e 183 
da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais 
de política urbana, no artigo 4º, dentre uma série de 
instrumentos para colocar em prática a política urbana, 
prevê, exatamente, a regularização fundiária.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Ministro, essa 
lei é de 1996.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Sim, 
quatro anos antes do Estatuto da Cidade.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Vossa 
Excelência está invocando uma lei de quantos anos 
depois!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – 
Mas isso não importa, no caso.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Ministro, 
estamos julgando um caso concreto! A não-salvação 
de norma implicará o desfazimento de todos os atos 
fundados nessa lei. Isso precisa ficar claro. Não 
estamos fazendo seminário, agora, não.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Ministro, por 
isso, não estou desconsiderando toda a lei e não estou 
julgando procedente a ação.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Mas, se 
mantivemos a exigência de observância das outras 
normas, anularemos todos os negócios jurídicos 
realizados sem a incidência da lei, evidentemente. 



O SENHOR MINISTRO EROS GRAU – Vossa Excelência 
me permite uma observação? Se for extraída essa parte, 
o preceito será o seguinte:

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.”

Exatamente a parte que dispensa a licitação é a que 
a Ministra está julgando inconstitucional.

A Lei nº 8.666, que dispõe sobre normas gerais e, ao 
mesmo tempo, normas para a União, normas federais, diz 
que, nos casos de dispensa de licitação, deverá haver um 
processo justificando etc, etc, etc.

 
Suponho que a Ministra queira dizer que é admitida 

a dispensa da licitação, mas que se cumpram aquelas 
exigências do processo que justifica etc etc. Mas se 
tirarmos, secamente, esse período final, o dispositivo fica 
sem sentido.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Estamos 
raciocinando, Ministro, um pouco além: estamos 
admitindo, hipoteticamente, que pudéssemos 
construir interpretação para aplicação de outros 
princípios da lei. Ainda assim, no caso concreto, 
seríamos inconseqüentes, porque anularíamos, 
praticamente, todos os negócios realizados com base 
na lei, porque esses outros princípios não teriam sido 
observados, o que seria suficiente para inviabilizar o 
escopo social desta lei.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Estou de pleno 
acordo.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – A 
justificativa  da dispensa está no § 2º do artigo 3º.



O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – 
Poderá adquirir quando se estabelece...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Exatamente. 
Ou se aceita isso que está estabelecido, mas com todos 
os pressupostos aqui descritos.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Ante 
uma certa situação de fato, absolutamente notória, se 
estabelece o que é mais razoável.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Se Vossa 
Excelência me permite, ainda vou além. Entendo que seria 
o caso de distinguirmos duas normas de competência: 
a geral do artigo 22, inciso XXVII, que dá à União 
competência para estabelecer normas gerais de licitação 
e contratação etc para todas as esferas, e a competência 
específica que decorre do artigo 37, inciso XXI, a qual 
permite que qualquer lei subtraia ao regime geral casos 
que ela especifica.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Qual 
é o Juízo para a legitimidade dessa lei? Disse-o bem o 
Relator: a razoabilidade.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – A 
razoabilidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – 
Senhora Presidente, não sei bem qual é a orientação 
exata da dissidência. A eminente Ministra Cármen Lúcia 
votou em que sentido?

A SENHOR MINISTRA ELLEN GRACIE (PRESIDENTE) 
– Declara a inconstitucionalidade apenas da 
expressão ‘dispensados os procedimentos da Lei nº 
8.666’, no final do caput do artigo 3º.



A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Votei para 
declarar a inconstitucionalidade apenas da expressão; 
mantenho a lei com os seus parágrafos.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE 
– Fica sem sentido, inclusive, o § 2º, porque, se se 
vai observar a Lei nº 8.666, não se aplicam esses 
precedentes, relativos à leis que visam individualizar 
uma pessoa, um proprietário de cada lote. E ‘hurlent de 
se trouver ensemble’, data vênia, essas disposições 
com a aplicação da Lei nº 8.666. Se é o ocupante 
que tem adquirido lote em loteamento irregular, mas 
reconhecido, desta ou daquela forma, pela Administração 
Pública, na verdade, o § 2º - e até discutimos isso na 
preliminar – vai chegar, satisfeitas as suas condições, 
a identificar só um possível comprador, sem licitação, 
de determinado lote.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Passa a ser 
inexigibilidade, não é nem dispensa.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – 
O próprio legislador estabeleceu, autorizou a venda de 
cada lote a um sujeito que satisfaça aos pressupostos 
do § 2º do artigo 3º da Lei nº 9.262 de 12 de janeiro de 
1996. Então, é impossível conciliar isso com a aplicação 
genérica da Lei nº 8.666/93. É razoável ou não é. Se é 
arbitrário, se é abuso legislativo, muito bem.

A mim me parece, pelo próprio raciocínio da 
exposição de motivo lida pelo Relator e pelas 
considerações aduzidas pela Ministra Cármen Lúcia, que 
não se pode tachar de desarrazoada essa solução 
proposta para um problema concretíssimo e notório.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Aliás, se 
Vossas Excelências me permitem, de modo não insólito, 
porque, na ADI nº 1.300, do Pará, a Corte não apenas já 
reconheceu a constitucionalidade de uma lei específica, 
como citou outros precedentes, posteriores à vigência da 



Lei de Licitação, e em que se permitia venda de imóveis 
da União a ocupantes.

Além da ADI nº 1.300, cito outros casos: RMS 
2.303-DF, Relator o Senhor Ministro Moreira Alves; RMS 
21.769, Relator o Senhor Ministro Celso de Mello etc. 
Este caso não constitui matéria nova na Corte. (...)

V O T O

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Senhora 
Presidente, vou me permitir instalar uma divergência 
dentro da divergência. Divirjo tanto do Relator, com 
a vênia do Ministro Ricardo Lewandowski, quanto da 
Ministra Cármen Lúcia. Declaro inteiramente improcedente 
a ação.

Não retiro do artigo 3º o texto ‘dispensados os 
procedimentos exigidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993”. Se o fizermos, esvaziaremos inteiramente a 
própria lei. E aí, no meu modo de ver, o artigo 3º 
estabelecerá, simplesmente, que as áreas poderão ser 
vendidas, no todo ou em parte. É necessário dizer-se que 
poderão ser vendidas com a dispensa de licitação, no que 
não há absolutamente nada de escandaloso, nem de Nov 
nem de heterodoxo em relação ao princípio da licitação. A 
possibilidade de se dispensar a licitação já está prevista 
no artigo 22. E a própria Lei nº 8.666/93, como disse há 
pouco, em seu artigo 17, inciso I, aliena ‘f’, admite 
dispensa da licitação nos casos de:

‘f) alienação, concessão de direito real 
de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis construídos e destinados 
ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais de interesse social, 
por órgãos ou entidades da administração 
pública especificamente criados para esse fim.”

Para reforçar esse meu entendimento, diria 
ainda que a situação não é de dispensa de licitação. 
Porque nessa, o dever de licitar incide, mas é afastado. A 



situação é anterior, porque pressuposto da licitação é a 
competição. E aqui não é possível competir: o loteamento 
será regularizado exatamente com a venda para aquele 
que ocupar o lote.

O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Se Vossa 
Excelência me permite, como acompanhei o voto do 
Ministro Ilmar Galvão, gostaria de explicar que a lei do 
Amapá, declarada inconstitucional, não tinha nenhum 
critério; bastava ser servidor do Estado para autorizar a 
alienação. E ainda tinha, além de servidores do Estado, 
outros fidalgos e nós, os desembargadores do paço.

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES – A lei era de 
Tocantins. A do Amapá é em outro caso.

O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Exato. Era 
a lei de Tocantins, Palmas.

No julgamento da liminar da ADI 651-TO, 
disse o Ministro Ilmar Galvão que: “permitem a 
distribuição indiscriminada das terras públicas estaduais, 
sem qualquer limite, por unidade ou por extensão, em 
relação a cada postulante.” Sua Excelência assim resumiu 
e o Tribunal entendeu, aí sim, que era estabelecimento 
abusivo de uma dispensa de licitação.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Por outro 
lado, imagino que qualquer procedimento licitatório 
formal, nesse contexto descrito no § 2º, na verdade seria 
provocador de uma brutal insegurança jurídica. Tanto 
quanto a imaginação pode nos permitir viajar, teríamos 
algo que provocaria desassossego, conflitos intermináveis, 
batalhas judiciais e a permanência, portanto, desse estado 
de coisas que subsiste hoje, no Distrito Federal.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU : Senhor 
Presidente, por essas razões voto pela improcedência 
total da ação.

..........................................................................................



O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Leio as 
condições da Lei nº9.262/93, que me estão parecendo 
razoáveis:

“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 nº 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 nº 6.766. de 19 de 
dezembro de 1979.

Até aqui, não é algo sem critério.

...................................................................................................

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITO – Nessa lei. Continuo a 
leitura:

“§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 pagamento, 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.”

Creio que a lei se ateve a critérios de razoabilidade para 
atuar nessa área estratégica da política urbana, porque 
tudo se dá nesse contexto.
..............................................................................................

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITO – Acredito que 
não. Estamos trabalhando sobre uma situação concreta, 
que se consolidou à revelia da lei.



O fato é que, das seis condições da lei que tentei listar, a 
que mais me impressionou – daí porque comecei o meu 
voto falando da questão ambiental – foi referente à Lei n. 
6766, de 19 de dezembro de 1979, porque o texto nº 9292 
é categórico:

“Art. 3º (...)

§ 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 nº 6.766, de 19 
de dezembro de 1.979.

Ou seja, legalizam-se os condomínios, mas 
com preservação dos mananciais.

Peço vênia ao Relator para acompanhar a 
dissidência julgando improcedente a ação.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – (...)

Por fim, Senhora Presidente, me deixa 
mais confortável na minha conclusão a alternativa de que, 
seja por modulação da interpretação, seja pela 
procedência parcial, teríamos como resultado prático, 
hoje, anular todos os casos de regularização e reinstalar, 
mediante licitação, o caos social, onde o recurso a 
manobras pouco nobres não teria nenhum anteparo.

De modo que, pedindo vênia ao 
eminente Relator e aos votos que o acompanharam ou 
que, de algum modo, divergiram, julgo totalmente 
improcedente a ação.

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Senhora 
Presidente, também eu, já tive oportunidade de me 



manifestar no debate, pedindo vênia ao eminente Relator 
e aos que o acompanharam, entendo que a ação deva 
ser julgada improcedente. Saúdo até a iniciativa da 
Procuradoria-Geral da República porque ela possibilita 
que se crie segurança jurídica nesta matéria.

É fundamental que o tema seja definitivamente 
resolvido para que não haja essa guerrilha com liminares 
e inúmeras impugnações que ocorrem nesse tipo e 
procedimento. Portanto, é fundamental haver esta 
definição por parte desta Corte. (...)

Por outro lado, se lermos o § 2º do art 3º, 
veremos – conforme já fez o Ministro Carlos Britto – que 
aqui há condições muito bem definidas e que não se 
comparam àquela situação identificada pelo Tribunal no 
caso de Tocantins, onde, de fato, havia uma cláusula 
aberta capaz de perpetrar abuso contra o patrimônio 
público. Neste caso, não. Trata-se, na verdade, de um 
procedimento de regularização que o legislador federal 
poderá ter de fazer em determinadas situações. Do 
mesmo modo foi também observado em vários 
pronunciamentos, diante da singularidade identificada, 
sequer há falar em dispensa de licitação, mas de se 
cogitar de um quadro de inexigibilidade. Não consigo 
imaginar, se o Tribunal, eventualmente, pudesse 
trilhar o caminho da procedência, quais seriam as 
condições de realização desse processo licitatório, 
em que pessoas estranhas, eventualmente, àquela 
loteamento adquiririam lotes em áreas já construídas, 
com as conseqüências que podemos divisar em 
termos de intranqüilidade social, perturbação da paz.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Em termos 
práticos, aconteceria quase que uma impossibilidade de 
licitação, porque o adquirente deveria pagar ao Estado, ao 
Distrito Federal, e aos ocupantes, as benfeitorias, isto é, 
tornaria extremamente elevado o valor da licitação.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – E não 
se cumpriria a finalidade de pacificar e de regularizar a 
situação já consolidada.



De modo que, com essas breves considerações 
e tendo em vista o próprio texto constitucional que 
permite a exceção definida – e invocamos aqui o 
precedente da ADI nº 1.300, do Amapá – acompanho a 
divergência instaurada a partir do voto do Ministro 
EROS GRAU.

V O  T O

 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – 
Senhora Presidente, pelas manifestações anteriores, 
deixei expresso que, com as vênias devidas ao eminente 
Ministro-Relator e aos eminentes Ministros Ricardo 
Lewandowski e Carmen Lúcia, eu também julgo 
integralmente improcedente a ação direta.

É manifesto para mim que a ressalva inicial do 
inciso XXI do art. 37 não confere um cheque em branco 
ao legislador párea dispensas a granel da licitação. Mas, 
editada a lei, o que cabe é submetê-la a um juízo de 
razoabilidade para eliminar a hipótese de um verdadeiro 
abuso do poder legislativo.

As considerações feitas pelos eminentes Colegas e 
as que adiantei em aparte me convencem disso; trata-se 
de uma lei excepcional para uma situação excepcional 
vivida no Distrito Federal, em função mesmo do histórico 
da implantação da Capital da República e de certos 
comportamentos, que prefiro não comentar, de 
administrações passadas.

Julgo improcedente a ação.

V O T O

A SENHOR MINISTRA ELLEN GRACIE (Presidente): 
Também eu peço vênia ao eminente Relator e aos 
Colegas que o acompanharam para seguir na linha da 
divergência, julgando improcedente a ação.”



 

30 - Assim, para que a sentença, ora embargada, não entre 
para o mundo jurídico com grave omissão e ofensa ao disposto no 
artigo 102, § 2º, da CF/88, compelindo os Embargantes, inclusive, a 
formular, perante a Suprema Corte, uma Reclamação contra V.Exª, 
em face do desacato e desconsideração ao comando da decisão 
definitiva proferida nos autos da ADIn nº 2.990-DF, os autores 
esperam que sejam providos estes embargos declaratórias, de modo 
a constar, na sentença de fls. 423-433,  que o voto do em. Ministro 
JOAQUIM BARBOSA não representa a decisão definitiva da Corte 
Suprema, que na sessão do dia 18.04.2007 declarou constitucional o 
artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 9.262/96, o qual estabelece todas as 
condições, para que os ocupantes de lotes situados na APA da Bacia 
do Rio São Bartolomeu possam  adquirir o terreno que ocupa, 
mediante venda direta, não constando naquele dispositivo legal, 
declarado constitucional,  a data de 31.12.2006, para que a 
edificação tenha sido concluída.

V – TERCEIRA OMISSÃO

31 - Os autores juntaram nos autos, às fls. 95 e 98, a prova de 
que o lote de terreno, objeto da lide, foi avaliado pela TERRACAP 
pelo preço de R$80.207,43 (oitenta mil, duzentos e sete reais e 
quarenta e três centavos).

32 - Comprovaram, também, que o lote de terreno está 
ocupado com construção de uma casa de alvenaria que tem 
482,35m2, que foi adquirida em 02.03.2007, pelos autores, que 
efetuaram o pagamento da quantia de R$330.000,00 (trezentos e 
trinta mil reais).

33 - A Diretoria Colegiada da TERRACAP, ao proferir a 
decisão administrativa nº 573, de 20.05.2007 que consta dos autos 



do Processo nº 111.002.067/2007 e V.Exª, ao proferir a sentença de 
fls. 423-433, ora embargada, não se deram conta que os 
Embargantes preenchem todos os requisitos exigidos no § 2º, do 
artigo 3º, da Lei Federal nº 9262/96 e do Edital de Convocação nº 01/
2007 (fl. 91), que autorizam a venda direta do lote de terreno em 
questão, pois, senão vejamos:

a) de acordo com os documentos de fls. 49-55, os autores, provaram 
que em data de 02.03.2007 (fl. 49), adquiriram de Maria Alves dos 
Santos Bezerra e seu marido José Alves Bezerra Filho, supostos 
proprietários do lote de terreno em questão, a casa de moradia 
edificada no Lote de terreno nº 513, da Rua 6, Quadra 1, Avenida 
Dom Bosco, Setor Habitacional Jardim Botânico 1ª. Etapa, com 
482,35m2, pelo preço de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), 
cujo Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações foi 
celebrado em data de 02.03.2007;

b) Nos presentes autos os autores provaram, mediante recibos e 
comprovantes de transferências bancárias de fls. 49 a 55, que, nos 
termos do artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 9.262/96, efetivamente 
pagaram a Maria Alves dos Santos Bezerra e seu marido José Alves 
Bezerra Filho, supostos proprietários do lote de terreno em questão, 
as quantias de R$30.471,54 (fls. 49 e 50), R$292.000,00 (fls. 51 e 52) 
e mais R$5.000,00 (fl. 54) pela compra da casa de moradia edificada 
no lote de terreno em questão;

c) Nos presentes autos, exatamente à fl. 59 – o autor, ora 
embargante, comprovou, por intermédio da cópia de seu título de 
eleitor, que é nascido em data de 22.09.1.963 e portanto preenche o 
segundo requisito do Edital de Convocação nº 01/2007, porque é 
maior de 18 (dezoito) anos.

d) À fl. 127 – os autores, ora embargantes, comprovaram que 
sobre o lote de terreno situado no SHJB Avenida Dom Bosco, Quadra 
01, Rua 06, Lote 513, em data de 31.06.2008 não havia débitos do 
IPTU, referente à inscrição nº 48983551. Esta assertiva poderá ser 
comprovada pelo Despacho nº 387/08 da NUPRO/TERRACAP que 
consta do Processo Administrativo nº 111.002.067/2007 (fl. 128)

e) Nos autos, às fls. 37-45 – os autores, ora embargantes, 
juntaram as certidões expedidas pelos 09 (nove) cartórios de imóveis 
de nossa Capital, de modo a comprovar, junto a TERRACAP, que 



não são proprietários de imóveis residenciais no perímetros do 
Distrito Federal. 

f)  Às fls. 37-45 – os autores, ora embargantes, juntaram as certidões 
expedidas pelos 09 (nove) cartórios de imóveis de nossa Capital, de 
modo a comprovar, junto a TERRACAP, que não são proprietários 
de imóveis residenciais no perímetros do Distrito Federal, e juntaram, 
também, à fl. 87 o comprovante de pagamento da fatura da 
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, que demonstra 
que residem no endereço do lote de terreno, objeto da lide. 

g) À fl. 94 – os autores juntaram a cópia do LAUDO DE VISTORIA 
realizado pela TERRACAP, o qual atesta que sobre o lote de terreno 
em questão existe uma casa residencial, com 02 pavimentos, cuja 
área construída corresponde a 482,35m2;

h) À fl. 131 – os autores juntaram o comprovante do pagamento do 
IPTU que incide sobre o lote de terreno, objeto da lide, o qual consta 
que há uma construção com área de 482,35m2 

i) Por fim, os autores, ora embargantes, provaram também que 
compareceram no prazo concedido pela TERRACAP, para manifestar 
sobre o interesse na aquisição do lote, sobre o qual não incide 
pendência judicial a respeito da sua posse;

34 - Assim, ao proferir a sentença, ora embargada, V.Exª 
não examinou, com o costumeiro cuidado, a prova documental 
constante dos autos, especialmente, os documentos de  fls. 37-45 
(certidões expedidas pelos 9 cartórios de registros de imóveis do DF, 
que provam que os autores não são proprietários de imóveis 
residenciais em nossa Capital), fls. 49-55 (recibos de pagamentos e 
comprovantes de transferências bancárias), fl. 59 (cópia do título de 
eleitor do Autor, que comprova a sua maior idade),fls. 70-73 e 74-75 
(Contrato Particular de Cessão de Direitos e Aditivo Contratual, que 
provam que os autores adquiriram o lote de terreno de suposto 
proprietário do imóvel), fl. 87 (comprovante de pagamento da fatura 
da CEB, que prova que os autores residem no lote, objeto da lide)  fl. 
94 (LAUDO DE VISTORIA realizado pela TERRACAP, que atesta a 
existência da casa de moradia) e fl. 131 (comprovante de 
pagamento do IPTU incidente sobre o lote de terreno em questão 
emitido pela Secretaria de Fazenda do DF em nome do autor). 



35- Como se vê, os autores, ora embargantes provaram, 
por intermédio dos documentos anexados nos autos da Processo 
Administrativa nº 111.002.067/2007 e nestes autos do processo 
judicial que preenchem todos os critérios exigidos no artigo 3º, § 
2º, da Lei Federal nº 9.262/96 (fls. 92/93), no Edital nº 01/2007 (fl. 
91) e no Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007, para 
adquirirem o lote de terreno, objeto da lide.

36 - Todavia, V.Exa, ao proferir a sentença, ora 
embargada, concluiu, equivocadamente, que o Edital nº 01/2007 (fl. 
91) e o Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007, na sua 
Cláusula Oitava, inciso II exigiam que o autor estivesse residindo no 
imóvel até o dia 31.12.2006, quando na verdade, tanto a regra 
Editalícia da Venda Direta, quanto o TAC nº 002/2007 exigem é que a 
edificação tenha de estar concluída até o dia 31.12.2006, prova esta 
que já se encontra carreada para os autos, conforme documentos de 
fls. 49-55, 70-75 e fl. 94, que não foram valorados, por ocasião em 
que foi proferida a sentença, ora embargada.

37 - Diante destas clamorosas omissões V.Exa, 
cerceando o direito de defesa dos autores, de maneira açodada, 
decidiu proferir sentença, julgando improcedente o pedido inicial, 
motivo pelo qual são opostos os presentes embargos declaratórios, 
para que a sentença, ora embargada, não entre para mundo jurídico 
com graves violações, não só ao artigo 5º, LV, da CF/88, mas, 
especialmente, em relação ao artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93, 
que dispõe, expressamente, o seguinte: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.”

VI – QUARTA OMISSÃO

38 - Na sentença, ora embargada, V.Exª. sustentou que “...são 
considerados ocupantes, para os efeitos do diploma em 
referência, isto é, agraciados com a operação direta, aqueles 
ocupantes que tenham adquirido e quitado o preço ou iniciado o 
pagamento anteriormente a 31.12.1994, em simetria com o 
estatuído nos §§ 1º e 2º da Lei n. 9.262, de 12-1-1996.”



39 - Há um equívoco na sentença, ora embargada, que 
merece ser corrigido, porque a primeira vista se trata de um erro 
material, quando V.Exa. se refere aos §§ 1º e 2º da Lei nº 9.262, de 
12.01.1996.

40 - De fato, o § 1º, do artigo 3º, da Lei n. 9.262/96 estabelece 
que: “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 nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1.979.”

41 - Como se vê, este dispositivo contido no artigo 3º, § 1º, da 
Lei Federal nº 9.262/96 informa, apenas, que somente serão 
possíveis a venda de lotes de terrenos situados nos limites da APA 
da Bacia do Rio São Bartolomeu que sejam passíveis de se 
transformarem em áreas urbanas e depois de atendidas as 
exigências da Lei Federal n. 6766/79.

42 - No caso, ora em exame, o parcelamento do solo 
denominado SHJB 1ª. Etapa já foi aprovado pelo Distrito Federal, 
para fins urbanos e o loteamento já se encontra registrado na 
Matrícula nº 94.870, do CRI-2º Ofício-DF, razão pela qual a 
TERRACAP convocou os moradores para realizarem a compra dos 
lotes, nos termos da Lei Federal nº 9.262/96, ou seja, mediante 
venda direta. (confira o Edital de fl. 91).

43 - Com referência ao § 2º, do artigo 3º, da Lei Federal nº 
9.262/96, este sim, é o que estabelece as condições para se adquirir 
o lote de terreno, mediante a venda direta, isto é: 

“§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 pagamento, 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.”

44 - No julgamento da ADIN nº 2.990-DF a em. Ministra 
CARMEN LÚCIA fez uma sugestão inusitada de retirar do caput do 
artigo 3º a expressão “...dispensados os procedimentos exigidos pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

45 - Nesta oportunidade o em. Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE, com sua notória sabedoria fez a advertência seguinte:

Fl. 155:

“O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – 
Venda individual mediante licitação, ainda que 
criássemos, aqui, uma cláusula de preferência, 
envolvia a subversão de todo sentido social visado 
pela lei: resolver este problema relativo aos 
ocupantes de boa-fé, com loteamentos visitados pelos 
governantes, com estabelecimento, em muitos deles, 
de obras de infra-estrutura pública. E, hoje, iríamos 
então, licitar?”

Fls. 160/161:

“O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE 
– Fica sem sentido, inclusive, o § 2º, porque, se se 
vai observar a Lei nº 8.666, não se aplicam esses 
precedentes, relativos à leis que visam individualizar 
uma pessoa, um proprietário de cada lote. E ‘hurlent de 
se trouver ensemble’, data vênia, essas disposições 
com a aplicação da Lei nº 8.666. Se é o ocupante 
que tem adquirido lote em loteamento irregular, mas 
reconhecido, desta ou daquela forma, pela Administração 
Pública, na verdade, o § 2º - e até discutimos isso na 



preliminar – vai chegar, satisfeitas as suas condições, 
a identificar só um possível comprador, sem licitação, 
de determinado lote.

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Passa a ser 
inexigibilidade, não é nem dispensa.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – O 
próprio legislador estabeleceu, autorizou 
a venda de cada lote a um sujeito que 
satisfaça aos pressupostos do § 2º do 
artigo 3º da Lei nº 9.262 de 12 de janeiro 
de 1996. Então, é impossível conciliar isso 
com a aplicação genérica da Lei nº 8.666/
93. É razoável ou não é. Se é arbitrário, se é 
abuso legislativo, muito bem.

A mim me parece, pelo próprio raciocínio da 
exposição de motivo lida pelo Relator e pelas 
considerações aduzidas pela Ministra Cármen Lúcia, que 
não se pode tachar de desarrazoada essa solução 
proposta para um problema concretíssimo e notório.”

46 - Então, no julgamento da ADIn nº 2.990 restou decidido 
que ‘O próprio legislador estabeleceu, autorizou a venda de cada 
lote a um sujeito que satisfaça aos pressupostos do § 2º do 
artigo 3º da Lei nº 9.262 de 12 de janeiro de 1996.” Então, se os 
pressupostos para a aquisição do lote de terreno estão contidos no § 
2º, do artigo 3º, da Lei Federal nº 9.262/96, não será a Diretoria 
Colegiada da TERRACAP, o MPDFT e muito menos V.Exª as 
pessoas indicadas para modificarem aquilo que foi decidido pelo 
Excelso Supremo Tribunal Federal, porque, no caso, ora em exame, 
aplica-se a regra do artigo 102, § 2º, da CF/88, máxime quando se 
sabe que o v. acórdão da ADIn n° 2.990 já transitou em julgado.

47 - No caso, ora em exame, a regra contida no artigo 3º, § 3º, 
da Lei Federal nº 9.262/96 não se aplica aos autores, ora 
embargantes, porque ela se dirige aqueles casos em que o detentor 
da fração ideal não tiver quitado seu terreno, neste hipótese, o 



interessado deverá comprovar, junto à TERRACAP, que iniciou o 
pagamento do mesmo anteriormente a 31 de dezembro de 1994. 
Este dispositivo, com todas as vênias, não autoriza V.Exª concluir 
que a venda direta só é possível ‘...aqueles ocupantes que tenham 
adquirido e quitado o preço ou iniciado o pagamento 
anteriormente a 31.12.1994’, conforme consta da sentença, ora 
embargada, porque queira ou não V.Exª deve obediência a decisão 
definitiva da Suprema Corte, que declarou constitucional o artigo 3º, § 
2º, da Lei Federal nº 9.262/96, que é a regra geral, que estabelece os 
pressupostos para a venda direta de lotes de terrenos situados nos 
limites da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

48 - Na parte final da sentença, ora embargada, V.Exª 
sustenta que: “...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.”

49 - Em primeiro lugar, no artigo 3º e §§ da Lei Federal 
nº 9.262/96 não existe esta vedação a que se refere a sentença, ora 
embargada.

50 - Em segundo lugar, caso V.Exª não houvesse 
cerceado o direito de defesa dos autores, quando deixou de 
manifestar sobre o pedido de depoimento pessoal do responsável 
legal da TERRACAP, por certo que os Embargantes teriam condições 
de provar, perante esse honrado juízo, os fatos seguintes:

a) que na escritura pública de compra e venda firmada entre a 
TERRACAP e os moradores da 1ª. Etapa do SHJB existe cláusula, 
prevendo a possibilidade de transferência dos direitos de domínio 
e posse sobre os lotes de terrenos adquiridos, mediante venda 
direta, conforme Cláusula VIII, ‘in verbis’: “Na ocorrência do 
OUTORGADO COMPRADOR pretender transferir o imóvel a 
terceiros, deverá quitar antes o saldo devedor, salvo no caso 
de sucessão legítima. Se assim não proceder perderá o adquirente 



do imóvel o direito de parcelamento do saldo devedor constante da 
cláusula II, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial. Havendo conveniência da OUTORGANTE VENDEDORA 
poderá anuir na transferência, sem necessidade de quitação do 
saldo devedor, mediante pagamento de uma taxa Administrativa 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel, devidamente 
atualizado, assumindo a parte adquirente na transferência, todos os 
direitos e obrigações decorrentes desta escritura”;

b) que na escritura pública de compra e venda firmada entre 
a TERRACAP e os moradores da 1ª. Etapa do SHJB existe, 
ainda, a Cláusula XLII que é do teor seguinte: “Caso se 
reconheça judicialmente, por decisão transitada em julgado, 
a dominialidade de particular do imóvel ora vendido, a 
OUTORGANTE VENDEDORA se compromete a restituir aos 
OUTORGADOS COMPRADORES, os valores por eles pagos pelo 
imóvel objeto desta escritura.”  

51 - Excelência, esta Cláusula XLII que 
consta em todas as escrituras públicas de compra e 
venda dos lotes de terrenos da 1ª. Etapa do Setor 
Habitacional Jardim Botânico foi incluída pela 
TERRACAP, porque há disputa judicial sobre a 
titularidade do domínio da gleba de terras, onde 
situam os loteamentos urbanos denominados 
Estância Jardim Botânico, Portal do Lago Sul, 
Mansões Califórnia e San Diego.

52 - Os autores, ora embargantes, não incluíram este 
assunto na sua petição inicial, em face da previsão contratual contida 
na Cláusula XLII da escritura pública de compra e venda (que é 
padronizada), cujos termos foi negociada com a TERRACAP, para 
viabilizar a venda direta dos lotes de terrenos da 1ª. Etapa do SHJB.

53 - Apesar de não ser objeto da ação, ora em exame, o 
certo é que a perícia técnica realizada por determinação da colenda 
3ª. Turma Cível do eg. TJDFT, nos autos do processo da ação 
ordinária nº 8100-6/2006, em curso na Vara do Meio Ambiente, 



Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, demonstrou, 
de maneira cabal, que as terras da 1ª. Etapa do SHJB estão 
localizadas no lugar denominado ‘Vertentes do Ribeirão Taboca’, na 
antiga Fazenda Taboquinha, que é de domínio inteiramente 
particular. (vide laudo pericial, cópia anexa).

54 - Assim, a manutenção da r. sentença, ora 
embargada, além de violar, gravemente, o artigo 5º, LV, da CF/88, o 
artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93 tem, ainda, o condão de 
confirmar a prática de estelionato, apropriação indébito, do 
enriquecimento ilícito, levados a efeitos pelos gestores da 
TERRACAP, que registraram terras as terras da 1ª. Etapa do SHJB, 
localizadas nas ‘Vertentes do Ribeirão Taboca’, na Fazenda 
Taboquinha, de propriedade particular, como terras públicas fossem, 
sem o devido processo desaproprietário.

55 - Os Autores somente concordaram em participara do 
ato convocatório representado pelo Edital nº 01/2007 (fl. 91), porque 
a TERRACAP concordou incluir, na escritura pública de compra e 
venda dos lotes da 1ª. ETAPA do SHJB a Cláusula XLII, pela qual 
aquela Empresa Pública se comprometeu a restituir aos compradores 
as quantias pagas, caso seja comprovado, na via judicial, a 
dominialidade de particular do lote de terreno, onde se encontra 
edificada a casa de moradia que é ocupada pelos embargantes, 
desde 02.03.2007. 

VIII - DO PEDIDO

48 - Diante do exposto, os autores requerem que se digne 
V.Exª receber os presentes Embargos Declaratórios com efeitos 
infringentes e para tanto pedem que a TERRACAP seja intimada para 
responder, querendo, no prazo legal. Afinal, depois de sanadas as 
omissões, acima apontadas, os autores esperam que V.Exa julgue 
procedentes este embargos declaratórios, para os efeitos seguintes:
 

a) declarar que não obstante os termos do Despacho de fl. 403, 
onde consta que: “Intimem-se os demandantes da petição e 



documentos juntados pela TERRACAP às fls. 384/402. Só depois 
será deliberada acerca do protesto de prova testemunhal de 
fls. 349/350.” V.Exª não decidiu sobre a necessidade ou não de 
deferir a prova oral que foi requerida pelos autores, tempestivamente, 
conforme se vê do Despacho de fl. 305 e da petição de fls. 347-
349, o que constitui inegável cerceamento do direito de defesa dos 
Embargantes;

b) declarar que, por ocasião do julgamento da ADIN nº 2.990-DF, os 
votos majoritários que deram base na formação do acórdão lavrado 
pelo em. Ministro EROS GRAU foram proferidos pelos eminentes 
SEPÚLVEDA PERTENCE, CEZAR PELUSO, CARLOS BRITO e 
ELLEN GRACIE, os quais declararam a constitucionalidade do § 
2º, do artigo 3º, da Lei Federal nº 9.262/96, cuja redação é do teor 
seguinte: “§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 pagamento, 
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.”

c) declarar que nos autos às fls. 49-55, fls. 70-73, fls.74-75 os 
autores provaram que firmaram contrato de cessão de direitos, 
referente à compra de uma casa residencial com 482,35m2, 
edificada no lote de terreno, objeto da lide, adquirida pelo preço 
de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e que de acordo 
com os documentos de fls. 49-50, fls. 51-52 e fl. 54 há prova 
de que os embargantes efetivamente pagaram aos supostos 
proprietários do lote, pela aquisição do citado imóvel;

d) declarar que os autores não são proprietários de outro imóvel 
residencial, no perímetro do Distrito Federal, conforme certidões 
de fls. 37-46;

e) declarar que os autores provaram, na época da manifestação 
de compra do lote, que estavam quites com o pagamento do 
IPTU incidente sobre o imóvel a ser alienado pela TERRACAP;



f) declarar que o autor, por ocasião da manifestação da compra 
do lote, provou que é maior de idade;

g) declarar que a casa de moradia residencial edificada sobre 
o lote de terreno, objeto da lide, em 31.12.2006, já encontrava 
construída, tendo em vista não ser possível entre o período de 
31.12.2006 até 02.03.2007 os embargantes construírem uma casa 
de alvenaria com 482,35m2;

h) declarar que entre os votos majoritários da ADIn nº 2.990-DF, 
consta o voto da lavra do em. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, 
onde restou esclarecido que: ‘O próprio legislador 
estabeleceu, autorizou a venda de cada lote a um 
sujeito que satisfaça aos pressupostos do § 2º do 
artigo 3º da Lei nº 9.262 de 12 de janeiro de 1996.”
 
i) que de acordo com os documentos de fl. 90 (Ficha Cadastral), fl. 
94 (LAUDO DE VISTORIA elaborados pela TERRACAP), fls. 70-75 
(Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações de Compra e Venda 
de Imóvel e respectivo aditivo contratual), fl. 87 (comprovante de 
pagamento da fatura da CEB) e fl. 131 (comprovante do pagamento 
do IPTU incidente sobre o lote de terreno em questão), os autores 
comprovaram que preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 3º, § 
2º, da Lei Federal nº 9.262/96, o qual não poderá ser modificado pelo 
Edital de Convocação nº 01/2007 e pela Cláusula Décima Oitava do 
Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007;

j) declarar, por sentença, que a regra do artigo 3º, § 3º, da Lei Federal 
nº 9.262/96 só se aplica ao detentor da fração ideal que não tiver 
quitado seu terreno, o que não é o caso dos autos, pois, os autores, 
ora embargantes, provaram por intermédio dos documentos de  fls. 
49-50, fls. 51-52 e fl. 54, efetivamente, pagaram aos supostos 
proprietários do lote, pela aquisição da casa de moradia, situada 
no Condomínio Estância Jardim Botânico, na 1ª. Etapa do SHJB, 
pelo preço de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Pedem deferimento.

Brasília-DF, 14 de junho de 2010.



MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB-DF 4.785.


