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SUMÁRIO: RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE AUDITORIA.
PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE
SOCIAL – RFIS. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. ÁREA
TOMBADA PELO IPHAN. ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS
IRREGULARES. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. ACATAMENTO
DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE DE
DELIMITAÇÃO E REGISTRO DA ÁREA PERTENCENTE AO JBRJ.
DETERMINAÇÕES. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
CIÊNCIAS.
RELATÓRIO
Adoto em meu relatório a instrução da unidade técnica (peça 96), em que se concluiu o
trabalho do levantamento de auditoria nos processos de Regularização Fundiária de Interesse Social –
Rfis, promovido pela Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ),
com enfoque no projeto que abrange área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro:
“INTRODUÇÃO
Trata-se de relatório de levantamento de auditoria de conformidade (peça 56, doc 45.646.837-9)
sobre a situação dos processos de regularização fundiária de interesse social (Rfis) promovidos pela
Superintendência do Patrimônio da União do Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), órgão da Secretaria do
Patrimônio da União (SPU) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com enfoque
no exame do Projeto que abrange área historicamente pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
entre outras eleitas pela SPU/RJ para fazer tal regularização.
2. PROCESSO CONEXO APENSADO
2. O TC 032.772/2010-6 refere-se à denúncia formulada com pedido de medidas cautelar e
definitiva contra supostas irregularidades ocorridas e em curso no referido Projeto de regularização
fundiária de interesse social que a SPU/RJ está promovendo no bairro do Jardim Botânico, na Cidade do
Rio de Janeiro/RJ. A pessoa denunciante fez os seguintes pedidos (reproduzidos com ajustes formais):
(...) seja a presente denúncia recebida e que a Denunciante possa participar e interagir no decorrer
da mesma, tendo por escopo resguardar seus interesses (...), e que lhes sejam concedidos liminarmente,
até o julgamento do mérito por este E. Tribunal, os seguintes pedidos:
I- Que seja dado efetivo cumprimento aos termos do Acórdão nº 1028/2004, prolatado pelo
Plenário deste Tribunal, para determinar que imediatamente sejam realizadas as delimitações das áreas do
IPJB/RJ e sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis com a efetivação da transferência da
propriedade para o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
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II- Para efetivação do item I, que seja, em medida de urgência, determinado à SPU, à sua
Superintendência no Rio de Janeiro, e à Coordenadoria de Regulação Fundiária dessa, a imediata
suspensão do Programa de Regularização Fundiária, dos atos que o integram e têm por objeto a realização
de Projeto de Regularização Fundiária no Horto (Florestal), no bairro, áreas do Jardim Botânico e do seu
entorno, em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Ministério das Cidades, bem como
sejam suspensos todos os atos administrativos a ele relacionados;
III- Que seja determinado à Advocacia Geral da União que dê continuidade à tramitação das ações
de reintegração de posse, em especial aquelas (210) cujas decisões transitaram em julgado, em face dos
invasores das áreas do IPJB/RJ e que efetivamente a União seja reintegrada na posse das áreas que
pertencem à sua autarquia IPJB/RJ;
IV- Que a SPU e sua Superintendência e Chefia de Regularização Fundiária no Rio de Janeiro
prestem todas as informações, forneçam cópias de todos os documentos que integrem e/ou digam respeito
ao Projeto de Regularização Fundiária em andamento no Horto (Florestal), nas áreas do IPJB/RJ e seu
entorno, Bairro do Jardim Botânico, inclusive sobre o contrato de cooperação firmado com a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro e Ministério das Cidades, à Denunciante;
V- E, no mérito, sejam julgados procedentes a denúncia e os pedidos nela contidos, para declarar
nulos de pleno direito todos os atos praticados pela Secretaria de Patrimônio da União a partir do
descumprimento da decisão prolatada por esta Corte no Acórdão 1028/2004, com relação às áreas do
IPJB/RJ e em especial aqueles que visem dar título de propriedade, transferência de domínio, cessão de
uso especial onerosa ou não, das áreas do IPJB/RJ ou do seu entorno, para fins de regularização fundiária,
planejamento urbanístico ou quaisquer outras finalidades diversas das previstas no estatuto legal da
autarquia.
VI- Ao final, sejam considerados definitivos os pedidos liminares e que, apurados os danos ao
Erário, à autarquia IPJB/RJ e ao meio ambiente, sejam apuradas também as responsabilidades dos
denunciados na forma da lei.
3. O Exmo. Sr. Ministro Relator Valmir Campelo, acolhendo pareceres uniformes da Secex-RJ,
determinou a realização de oitiva da Sra. Marina Esteves, Superintendente da SPU/RJ, antes de
pronunciar-se sobre mencionado requerimento cautelar (vide peça 47, doc 45.296.499-8, peça 48, doc
45.310.280-1, peça 49, doc 45.311.357-9, e peça 50, doc 45.331.778-6).
4. Referida Unidade Técnica entendeu preliminarmente que a resposta da responsável deixou as
seguintes partes da denúncia:
4.1) injustificadas:
a) tentativa da SPU/RJ de promover regularização fundiária em área tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico Artístico e Nacional – IPHAN, conforme Processo 157-T-38, de 30 de maio de
1938, inscrição 02, fls. 02, do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em afronta ao
artigo 216, incisos I a VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF/88, c/c com o
artigo 11 do Decreto-lei 25/37;
b) formalização de cessão sob o regime de concessão de direito real de uso gratuito, por prazo
indeterminado, com ocupante de imóvel situado à Rua Pacheco Leão 1.235, casa 124, antes da conclusão
das etapas previstas no cronograma do projeto de regularização fundiária na área do Jardim Botânico na
cidade do Rio de Janeiro;
4.2) parcialmente justificada:
a) tentativa da SPU/RJ de promover regularização fundiária em área classificada como unidade de
conservação ambiental integral, área de preservação permanente e biomas da Mata Atlântica, em
desacordo com artigo 225, incisos I ao III da CF/88, artigo 3º, caput e alíneas “a”, “e” e “f” e artigo 4º,
caput, todos da Lei 4.771/65 – Código Florestal c/c com a Lei 9.985/2000;
Análise na Secex-RJ: "62. Conclui-se que os argumentos apresentados pela SPU/RJ em sua
resposta à oitiva, não podem ser acolhidos na íntegra, pois o impacto ambiental das ocupações
irregulares na área do Jardim Botânico, notadamente às margens do Rio dos Macacos, carecem de
maiores reflexões, especialmente no âmbito dos órgãos ambientais competentes."
4.3) justificadas:
a) aparente inconsistência nas informações apresentadas no Relatório Interministerial de 2007 ( i)
que indicava a existência de 3000 moradores na área do Jardim Botânico e o Levantamento efetuado pela
UFRJ em 2010 que indica 1890 moradores naquela área;
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b) ausência de resposta da SPU/RJ relativa a solicitações de interessados de obter cópia de
documentos, relatórios e pareceres relativos ao projeto de regularização fundiária na área do Horto e
Jardim Botânico, em afronta ao inciso II, artigo 3º da Lei 9.784/1999.
5. O Voto do Relator, concordante com a Secex-RJ, baseou-se principalmente no entendimento de
que era necessária a adoção de medida cautelar para impedir novas concessões de direito real de uso
(CDRUs), considerando presentes seus pressupostos: o fumus boni iuris (indícios de irregularidades
graves inconciliáveis com a legislação sobre tombamento, legislação ambiental e princípios
constitucionais) e o periculum in mora (precedente de titulação de CDRU, por tempo indeterminado, a
ocupante de imóvel antes da conclusão das etapas previstas no cronograma do projeto). Por outro lado,
esse Voto deixou de acatar medida cautelar para os outros pedidos formulados pelo denunciante, para não
caracterizar o periculum in mora reverso, pois ao suspender todos os atos do Projeto de Regularização
Fundiária estar-se-ia prejudicando todos os envolvidos, haja vista que o objetivo do projeto é a
delimitação territorial definitiva da área, para que todos os conflitos sejam resolvidos.
6. Ainda por meio desse Voto, o Relator considerou apropriado o apensamento provisório desses
autos ao presente TC 030.186/2010-2 porque ambos têm o mesmo tema e o escopo da auditoria é mais
abrangente, o que permitirá que aqui seja feita análise mais acurada da matéria de fundo comum a ambos
os processos.
7. Consequentemente, por meio do Acórdão 719/2011 - TCU - Plenário, esse Tribunal resolveu:
9.1. conhecer da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 53, da
Lei nº 8.443/92 e nos artigos 234, caput, e 235, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la
parcialmente procedente;
9.2. acatar, parcialmente, as justificativas da Sra. Marina Esteves, superintendente da SPU/RJ;
9.3. determinar à SPU/RJ, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, que se abstenha,
cautelarmente, de realizar a titulação de ocupantes do Projeto de Regularização Fundiária no Jardim
Botânico da cidade do Rio de Janeiro até que este Tribunal decida acerca das irregularidades
identificadas;
9.4. alertar os responsáveis pelo Projeto de Regularização Fundiária no Jardim Botânico na cidade
do Rio de Janeiro que a titulação de moradores nesta área, antes do exame desta denúncia, pode ensejar a
responsabilização dos gestores, com apenação de multa, caso, no mérito, o TCU venha a entender que há
irregularidades graves no projeto em apreço;
9.5. apensar provisoriamente, com fundamento no art. 35 da Resolução 191/2006 do TCU, estes
autos ao TC 030.186/2010-2 (Levantamento-Conformidade), para que sejam instruídos em conjunto;
9.6. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, preservando-a quanto ao denunciante.
8. A SPU/RJ foi notificada desta decisão em 13/4/2011 (peça 80, doc 45.753.440-0).
9. Em 20/7/2011, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou ao TCU que esse Processo foi
declarado de interesse da União consoante o art. 11 do Decreto 7.153, de 9/4/2010 (peça 86, doc
46.443.592-9).
3. RELATÓRIO
3.1 RESUMO DO RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO (RL)
10. O Relatório de Levantamento (RL - vide íntegra na peça 56, doc 45.646.837-9) possui resumo
com os seguintes principais trechos, reproduzidos com ajustes:
A Rfis é um processamento administrativo complexo - tanto pelo número, diversidade e
especialidade dos atos envolvidos quanto pelo número e âmbito dos órgãos públicos nele atuantes destinado a concretizar o direito constitucional à moradia digna para cidadãos brasileiros já alocados ou
candidatos a serem alocados em imóveis públicos na forma da lei. Na Administração Pública Federal do
Brasil, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) é um dos principais órgãos planejadores e executores
desta ação.
A SPU/RJ está conduzindo 15 (quinze) projetos de regularização fundiária em diferentes estágios
de implementação, sendo 14 (quatorze) no município do Rio de Janeiro e 1 (um) no município vizinho
Niterói. A expectativa da SPU/RJ com esses projetos é beneficiar aproximadamente 11.244 famílias.
A equipe de auditores do TCU optou por reunir informações gerais sobre todos esses projetos e
analisar mais detidamente o Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social (Rfis) na área do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) devido aos seus seguintes atributos: este é o procedimento na
SPU/RJ em mais avançado estágio de implementação; grande parte deste projeto abrange áreas tombadas
e protegidas por legislação ambiental da relevante e bicentenária instituição Jardim Botânico do Rio de
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Janeiro; o preço médio do metro quadrado dos imóveis naquela área está entre os mais altos do País,
inspirando maiores cuidados na gestão das terras públicas ali localizadas; a solução deste caso polêmico
refletido na imprensa pode servir como referência para casos semelhantes, e pode elevar a expectativa da
população sobre a atuação fiscalizadora deste Tribunal e de outros órgãos de controle público.
Desde a criação do Jardim Botânico até a década de 1950, servidores públicos, a maioria
funcionários desta instituição, teriam sido autorizados oficialmente a construir e morar perto do local de
trabalho, devido ao interesse público de se contornar a dificuldade de transporte então existente. Ao longo
do tempo, estes núcleos habitacionais transformaram-se em crescentes incrustações irregulares de casas
de servidores inativos, de seus aparentados e de desconhecidos, dentro e no entorno desta área protegida
por tombamento cultural e por legislação ambiental. O Poder Público contestou judicialmente estas
ocupações desde [a segunda metade da década de 1980] e obteve vitórias na forma de sentenças
favoráveis transitadas em julgado em mais de duzentas ações judiciais de reintegração de posse.
Este problema está sendo acompanhado pelo TCU desde fevereiro de 2001, quando a 2ª Câmara
deste Tribunal determinou ao JBRJ adotar medidas para a correção e a prevenção de novas invasões de
imóveis nos limites do patrimônio da União pelo qual é responsável, demonstrando, nas suas próximas
contas, os resultados alcançados e as providências em andamento. (Decisão referente à Relação -05/2001 TCU Gab. Min. Valmir Campelo, Ata 04/01 TCU-2ª Câmara)
Ainda em 2007 houve uma tentativa de cumprimento dos mandados de reintegração de posse, mas
ela foi mal sucedida devido a resistência física dos ocupantes em sair daquela área. As correspondentes
ações tiveram suas execuções suspensas pelos respectivos juízes federais a pedido da AGU como
representante da SPU/RJ, que planeja implantar naquela área um projeto de Rfis. Em 2010, a imprensa
noticiou uma polêmica entre um dos Procuradores da República, que queria o cumprimento de um destes
mandados de execução, e a SPU/RJ, que desejava a suspensão judicial deles até que ela fizesse toda a
regularização fundiária acima mencionada. Diante desta denúncia na imprensa, que envolveu também
indícios sobre favorecimento ilegal de particulares pela SPU/RJ, e sobre sinais exteriores de riqueza de
ocupantes incompatíveis com a baixa renda que justificaria a regularização fundiária, o TCU fez
levantamento de auditoria nos processos de Rfis geridos por essa Superintendência.
A equipe de auditores deste Tribunal constatou que a necessária expansão do Arboreto do JBRJ é
extremamente prejudicada por ocupações indevidas feitas por pessoas físicas e jurídicas naquele Jardim
com relevante degradação ambiental, com descumprimento da legislação sobre tombamento, e é agravada
por atuações aparentemente ilegais de alguns gestores tendentes à formalização de regularização fundiária
de interesse social nesta área sem o devido amparo legal.
Os auditores opinaram ao TCU que a tentativa da SPU/RJ de promover Rfis na área interna do
Jardim Botânico, que havia sido tombada justamente para preservar as finalidades de conservação e
pesquisa botânica desta bicentenária instituição, não tem base legal.
(...) somente o Setor 01, chamado “Dona Castorina”, que é um dos onze setores geográficos
delineados pela UFRJ para a SPU/RJ fazer Rfis no Jardim Botânico, está localizado fora do polígono de
tombamento do JBRJ e poderia ser objeto [de Rfis, se ela dependesse somente de ausência de
tombamento para ocorrer] (...).
Os principais achados decorrentes deste trabalho são os seguintes: omissão de cessão de área do
Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ; regularização fundiária em áreas tombadas do Jardim Botânico;
proposição de cessão de áreas pelo JBRJ para uso incompatível com sua missão; alienação de áreas sem
comprovação prévia da desnecessidade das mesmas para a administração pública; insuficiência dos
controles internos da SPU/RJ relativos aos projetos de regularização fundiária; insuficiência das
informações fornecidas nos canais de acesso disponibilizados aos cidadãos; adoção de instrumento
jurídico (CDRU) sem base legal; CDRU praticada com irregularidades; previsão de regularização
fundiária de edificações situadas em faixa não edificável; posse irregular de imóveis da união; sonegação
temporária de dados pela SPU/RJ; sonegação de dados pelo IBGE.
Em conclusão, a equipe do TCU propôs determinações e alertas ao Ibama, à Secretaria do
Patrimônio da União e à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro, sugeriu
audiências de responsáveis pelas irregularidades detectadas, e opinou que fosse avaliada a possibilidade
de ser feita fiscalização futura pelo TCU relativa à legalidade e à legitimidade das ocupações de áreas do
referido Jardim Botânico por pessoas jurídicas.
Se estas propostas forem aprovadas e implementadas, possibilitarão que a SPU/RJ aperfeiçoe seus
procedimentos de regularização fundiária de interesse social, conferindo-lhe devido processo legal,
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melhor atendimento de princípios constitucionais e administrativos tais como eficiência, impessoalidade,
economicidade, publicidade e legalidade, assim como correção dos graves erros procedimentais
detectados pela equipe do TCU.
A concretização destas propostas também fará com que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro receba
mais rapidamente, de fato e de direito, as áreas que lhe pertenciam e tinham sido ocupadas irregularmente
por pessoas físicas durante décadas, o que lhe permitirá restaurar e usar tais áreas na sua missão
institucional respeitando os devidos tombamentos e os ditames da legislação ambiental, em benefício não
só desta instituição bicentenária mas de toda a sociedade que visita, aprecia e aprende com os seus
espaços e componentes paisagísticos, científicos e culturais.
3.2 DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL
11. O Sr. Diretor da 1ª DT da Secex-RJ e Supervisor da equipe propôs que fossem promovidas as
audiências sugeridas (peça 56, doc 45.646.837-9, p. 62-69), excluindo as contidas nos itens h3 e k, por
não estar convencido de que tenha se configurado, efetivamente, sonegação ou obstrução aos trabalhos de
fiscalização capazes de suscitar as audiências propugnadas (peça 57, doc 45.776.460-9).
12. O Sr. Secretário da Secex-RJ afirmou (peça 58, doc 45.779.055-4):
As finalidades do presente Levantamento de Auditoria eram: levantar informações sobre a situação
dos processos de regularização fundiária em andamento na Superintendência do Patrimônio da União no
estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ) e identificar a necessidade de fiscalizações a serem realizadas
oportunamente pelo TCU nesse objeto. Esses objetivos foram atingidos, não tendo sido observado
necessidade de realização de nova fiscalização nesse momento.
Embora haja proposta de medidas de saneamento – audiências –, propõe-se que o processo seja
julgado antes de tais medidas, ante a urgência das determinações propostas.
Em relação ao mérito e propostas de encaminhamento, manifesto-me de acordo com a proposta
formulada pelo titular da SEC-RJ/D1 (doc 45.776.460-9), acrescida de proposta de determinação à SecexRJ para que monitore o cumprimento das determinações exaradas e de pequeno ajuste de forma no item n
da proposta da equipe de fiscalização. Proponho, para este item, em lugar de determinação à 8ª Secex, que
se encaminhe cópia da deliberação que vier a ser adotada, para que seja avaliada a conveniência e
oportunidade de examinar a matéria e as propostas de determinação à Secretaria do Patrimônio da União.
13. A Secex-RJ, em cumprimento a Despacho do Sr. Relator (peça 59, doc 45.820.923-9), realizou
regularmente audiências dos responsáveis abaixo identificados. O direito ao contraditório e à ampla
defesa dos acusados foi observado também com a concessão das vistas, cópias e prorrogações de prazos
de defesa requeridos em consonância com as normas do TCU.
14. As referências sobre tais intimações e os consequentes atos dos responsáveis são as seguintes:
Responsável e cargo
ou função

Ofício de
audiência

Recebimento
ofício

do

Vista e/ou cópia
dos autos

Prazo
de
defesa
prorrogado

Apresentação
de defesa(s)

Marina
Ângela
Miranda Esteves da
Silva,
Superintendente do
Patrimônio da União
no estado do Rio de
Janeiro (SPU/RJ)

1206/2011
(peça 62,
doc
46.098.1451)

7/6/2011 (AR, peça
76, doc 46.192.092-3)

(peça 69, doc
46.176.270-7)
(peça 73, doc
46.188.076-0)
(peça 77, doc
46.253.217-0)

11/07/2011

11/07/2011
(peça 83, doc
46.365.419-2)

Célia Beatriz Ravera
Schargrodsky,
Coordenadora
de
Regularização
Fundiária da SPU/RJ

1329/2011
(peça 60,
doc
46.141.6051)

2/6/2011 (AR, peça
67, doc 46.176.6019)7/6/2011
(ciência,
peça
63,
doc
46.173.725-5)

(peça 66, doc
46.173.721-7)

11/07/2011

11/07/2011

(peça 72, doc
46.184.781-7)
(peça 73, doc
46.188.076-0)

(peça 82, doc
46.364.845-0)

Liszt
Benjamin
Vieira, Presidente do
JBRJ

1325/2011
(peça 61,
doc
46.139.9224)

2/6/2011 (AR, peça
68, doc 46.176.606-4)

(peça 75, doc
46.203.357-8)
(peça 78, doc
46.253.517-1)
(peça 79, doc

13/07/2011

8/6/2011 (peça
65,
doc
46.173.792-7)
13/07/2011
(peça 84, doc

8/6/2011
(ciência,
peça
71,
doc
46.176.371-1)

3/6/2011 (ciência, peça
64, doc 46.173.795-8)

(peça 69, doc
46.176.270-7)
(peça 73, doc
46.188.076-0)

(peça 74, doc
46.203.253-3)
(peça 80, doc
46.267.843-4)
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Responsável e cargo
ou função

Ofício de
audiência

Recebimento
ofício

TC 030.186/2010-2

do

Vista e/ou cópia
dos autos

Prazo
de
defesa
prorrogado

46.261.191-2)

Apresentação
de defesa(s)
46.386.163-7)

15. Esse processo está portanto em fase de análise dessas defesas apresentadas.
16.
a
Regimento Interno do TCU - RI/TCU).
4. EXAME TÉCNICO
4.1 MOTIVO DE AUDIÊNCIA: CDRU COM IRREGULARIDADES
17. Um dos dois motivos da audiência da titular da SPU/RJ foi a ocorrência de irregularidades, que
serão detalhadas a seguir, observadas na formalização, em 28/09/2010, de contrato de cessão sob o regime
de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por prazo indeterminado, com a Sra. Gracinda dos
Santos da Silva (CPF 911.664.547-20), ocupante de parcela de imóvel situado à Rua Pacheco Leão 1.235,
casa 124 (peça 27; vide peça 56, Relatório, §§ 212-237, achado "2.8 CDRU praticada com
irregularidades", e subitem h.1 da proposta no § 364, p. 66).
4.1.1 DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DO PLANEJAMENTO
4.1.1.1 IRREGULARIDADE
18. Essa titularização ocorreu "h.1.1) antes do fim do necessário planejamento da regularização
fundiária, contrariando o princípio constitucional da igualdade (CRFB/1988, art. 5º, caput) e o princípio
fundamental do planejamento (Decreto-lei 200, de 25/02/1967, art. 6, inc. I)”.
4.1.1.2 DEFESA
19. A responsável alegou que: a questão objeto da audiência, não deve, s.m.j., estar focada apenas
na suposta ilegalidade de ato administrativo, posto que possui todo um histórico que justifica a celebração
do contrato criticada; ao solicitar à AGU que formulasse os pedidos de suspensão para este e todos os
casos análogos, a SPU agiu em "restrita observância" [sic] ao principio da legalidade, bem como
observou rigorosamente, e não contrariou, o principio constitucional da igualdade e o princípio legal do
planejamento; essa regularização foi um ato excepcional, que era a única alternativa possível, sendo difícil
de se imaginar outra; ela foi também ato administrativo totalmente legal e não caracteriza disposição do
patrimônio público, mas tão somente transferência do direito real de uso resolúvel.
4.1.1.3 ANÁLISE
20. Sobre a indicação de que essa questão deve ser vista não só na apontada ilegalidade, mas no
enfoque de todo um histórico que a justificaria, cabe lembrar posicionamento tribunalício contrário a esta
desfocagem: “Também não procede a alegação de que a análise dos fatos deve ser global, e não
casuística. Os fins não justificam os meios na administração pública. Ainda que as intenções fossem as
melhores possíveis (...), o fim deve ser atingindo nos estritos limites da legalidade e da moralidade.”
(trecho do Relatório ref. ao Acórdão 189/2006 – Plenário)
21. Tudo indica que a responsável quis dizer que agiu com estrita observância do princípio da
legalidade, mas seu ato falho de escrever que agiu com "restrita observância" confirma essa
irregularidade.
22. Não há mesmo como se provar que o princípio fundamental do planejamento foi respeitado
quando a titularização, última etapa do projeto de Rfis, ocorre quando ele ainda está em elaboração.
23. A responsável quer sustentar simultaneamente, por um lado, que cumpriu o princípio da
igualdade, mas, por outro lado, que fez uma excepcionalidade.
24. A rigor, e em estrito senso, ambos os conceitos são contraditórios entre si. Quem age com
igualdade não abre exceção, não faz acepção de pessoas. Quem age com excepcionalidade admite que
trata a pessoa contemplada de modo diferente do normal, de modo diverso do que aplicaria a um igual a
esse administrado excepcionado.
25. Por outro lado, poderia a igualdade interpretada de modo extensivo ajudar a responsável? A
análise a seguir provará que não.
26. Em interpretação “lato sensu”, a igualdade existirá se absolutamente todos, mesmo os de
comportamentos opostos, e em situações fáticas distintas, receberem tratamentos legais tendentes à
eliminação ou redução de eventuais desigualdades injustas entre eles (direito fundamental à igualdade) e
tratamentos previstos na lei para cada um, sendo a condenação para o recalcitrante, e a reparação para o
obediente (princípio da igualdade perante a lei). (ii)
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27. Em ambas situações, a igualdade só será perseguida e concretizada mediante tratamento
expressamente previsto em lei, pois a administração pública é regida pelo princípio constitucional da
legalidade, entre outros.
28. Em todo caso, qualquer previsão de exceção na lei há de atender aos requisitos de legitimidade
reconhecidos pela doutrina:
Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, consoante visto até agora, impede
que concorram quatro elementos: a) que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, um só
indivíduo; b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam efetivamente
distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas residentes, diferençados; c) que exista,
em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico
em função deles, estabelecida pela norma jurídica; d) que, in concreto, o vínculo de correção suprareferido seja pertinente em função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em
diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o
bem público. (MELLO, 2005, p. 41). [apud Martinez, Vinício C., “Direitos e garantias individuais e
homogêneas da inclusão social”, in R. Trib. Reg. Trab. 14ª Reg., Porto Velho, v. 6, n. 2, p. 722-723,
jul./dez. 2010, texto disponível em http://www.trt14.jus.br/Documentos/Revista_TRT14_2010_n2.pdf
acesso em 10/8/2011]
29. No caso concreto sob exame, não houve esse tratamento positivado, logo o administrador
público não tem competência para agir dessa forma, portanto essa alegada excepcionalidade foi contrato
administrativo ilegal e consequentemente nulo “ex tunc” por falta de requisito essencial, conforme
ordenado na Lei 9.784/1999, art. 53, parte inicial do caput (“A Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade”), e na Lei 8.666/1993, art. 59, caput (“A declaração de
nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos”).
30. Contudo, como a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que, previamente à
determinação para a rescisão de contratos administrativos ou de outros negócios jurídicos, deve ser dada a
oportunidade do exercício do contraditório para aqueles que possam ser juridicamente afetados (vide § 3
do Voto ref. ao Acórdão 2245/2006 – Plenário), a anulação desse contrato de CDRU deve ser precedida
de oitiva da pessoa que for potencialmente prejudicada por essa invalidação.
31. Ao contrário do alegado, essa excepcionalidade não era a única alternativa possível, pois ela
depende de prévia base legal para ser concretizada.
32. Até o presente momento nem o RL nem outro documento do TCU acusou ter havido disposição
do patrimônio público, logo não socorre a defendente alegar ter feito tão somente transferência do direito
real de uso resolúvel.
33. Por fim, apenas afirmar que cumpriu princípios e leis não socorre responsável flagrado no
descumprimento de uns, de outros ou de ambos.
34. Essas razões de justificativas devem portanto ser rejeitadas.
4.1.2 AUSÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO POR
ASSESSORIA JURÍDICA
4.1.2.1 IRREGULARIDADE
35. Essa titularização ocorreu "h.1.2) sem a prévia análise e aprovação da minuta do contrato por
assessoria jurídica do órgão, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93".
4.1.2.2 DEFESA
36. A responsável alegou que: não houve tempo hábil para o exame profundo desse ato pelas áreas
técnicas, mas, em nenhuma hipótese, ele afrontou a lei e causou prejuízo ao erário público [sic]; a
ausência de exame, dada a urgência e excepcionalidade, não tem o condão de, por si só, acarretar a
invalidade do ato administrativo (contrato); a Procuradoria do Jardim Botânico, em resposta ao Oficio
nº 1.361/20/2010/PRU/RJ-AGU, afirmou que o imóvel ocupado pela Senhora Gracinda não estava
situado em área de interesse de reintegração imediata ao Arboreto do IPJB, podendo ser contemplado em
plano urbanístico para fins de reassentamento como parte dos trabalhos de regularização fundiária em
curso junto à SPU; daí, concluiu-se à época que o citado imóvel não apresentava nenhuma restrição
quanto à referida regularização.
37. A Nota Técnica nº 282/CGHRF/DEDES/SPU, de 1º/7/2011, produzida pela Coordenação Geral
de Habitação e Regularização Fundiária (CGHRF) do Departamento de Destinação Patrimonial (DEDES)
da SPU em apoio à responsável acrescentou que a formalização do contrato de CDRU foi feita sem prévia
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análise e aprovação da minuta do contrato pela assessoria jurídica do órgão, dada a pertinência do ato, e
em função do entendimento consolidado por diversos pareceres da CONJUR/MP, a exemplo do
PARECER MP/CONJUR/MAA/Nº 0085- 5.4.7/2009, tanto quanto à legalidade da aplicação da CDRU
urbana em área da União para interesse social, quanto para a formalização do ato, nos moldes do contrato
proposto, utilizado em ampla escala em casos similares. (peça 83, doc 46.365.419-2, p. 34-38)
38. A Consultoria Jurídica do MPOG, por meio da sua Nota nº 2640 5.4.7/2011/AMF/CONJUR/MP, de 8/7/2011, também juntada à defesa da responsável, admite a
ilegalidade, citando trecho do Acórdão nº 1350/1007 - TCU - Plenário, mas basicamente aponta: o prévio
exame por órgão de assessoramento jurídico não caracteriza condição essencial apta a conferir, de forma
autônoma, a validade da relação contratual pactuada, segundo melhor doutrina (Marçal Justen Filho.
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, Dialética, 12ª ed., 2008); apesar de ela,
CONJUR, não ter todos os elementos necessários ao exame da formação do contrato, ele parece legal;
assim, cabe o resguardo da validade e da plena produção de efeitos decorrentes do pacto então firmado.
(peça 83, doc 46.365.419-2, p. 39-46)
4.1.2.3 ANÁLISE
39. A responsável admitiu e explicou mas não justificou nem atenuou a ilegalidade inquinada.
40. A ausência de dano quantificado ao erário não confere licitude ao ato questionado. Se houvesse
tal dano, a responsável teria sido intimada pelo Relator com citação, e não com audiência. Portanto, este
argumento não auxilia a responsável a demonstrar a legalidade e a legitimidade do seu ato.
41. Sobre a urgência alegada como justificativa de descumprimento de etapa de rito legal (parecer
jurídico prévio à contratação), cabe frisar quatro exemplos de trechos de julgados do TCU que não
concordam que finalidade justifique ilegalidade:
37. [Os responsáveis] Buscaram justificar o fato em suposta urgência da licitação que seria
necessária para a execução dos projetos complementares de engenharia da obra, dentro da máxima “os
fins justificam os meios”, como se em estado de necessidade estivessem.
38. Ora, a mera pressa administrativa em licitar uma obra (interesse público secundário) não
justifica deixar ao largo todo um arcabouço normativo que existe justamente para proteger o patrimônio
público (interesse público primário).
(trecho do Relatório ref. ao Acórdão 63/2004 - Plenário)
10.6. (...) quanto à alegada necessidade de celeridade no uso do orçamento, [o servidor do TCU]
trouxe lição de Jesus Leguina Villa, citado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro ("Direito Administrativo",
Ed. Atlas, São Paulo, 2007, pg. 76), segundo a qual a eficiência não pode ser buscada sem a observância
da legalidade:
"(...) o princípio da legalidade deve ficar resguardado, porque a eficácia que a Constituição propõe
é sempre suscetível de ser alcançada conforme o ordenamento jurídico, e em nenhum caso ludibriando
este último, que haverá de ser modificado quando sua inadequação às necessidades presentes constitua um
obstáculo para a gestão eficaz dos interesses gerais, porém nunca poderá se justificar a atuação
administrativa contrária ao direito, por mais que possa ser elogiado em termos de pura eficiência."
(trecho do Relatório ref. ao Acórdão 2445/2008 - Plenário)
Não basta ao Administrador Público alcançar os objetivos fixados para sua gestão; é necessário que
os alcances pautado pelas normas disciplinadoras que regem o Serviço Público. Em se tratando de
Administração Governamental, é inválida a máxima de que "os fins justificam os meios". Ao contrário, o
princípio da legalidade restringe o poder discricionário e exige o cumprimento de formalidades, que
passam a ser atributos dos atos administrativos. (trecho de Voto de Relator ref. ao Acórdão 386/1995 Segunda Câmara, acolhido no Relatório ref. à Decisão 561/1998 - Plenário)
11.2.3 O fato de os serviços terem sido prestados não infirma a censura aos procedimentos do
DER/RR, sob pena de se fazer regra da máxima do pensador florentino, segundo a qual os fins justificam
os meios. Consoante observou o Ministro Marco Aurélio, no julgamento da ADIn nº 1797/PE, a premissa
maquiavélica deve ser invertida. Como técnica de controle social, de limitação de poderes e de combate
ao arbítrio, o Direito existe para regrar os meios pelos quais se atingem os fins colimados pela sociedade.
A realização da justiça é impossível sem esse controle. O raciocínio de que a inobservância dos
procedimentos exigidos por lei pouco importa, desde que atingidos os objetivos da Administração, é por
demais perigoso. Se as regras estão postas, devem ser obedecidas. A sua obediência é a garantia de que o
dinheiro do povo está sendo corretamente utilizado. Não por outro motivo o princípio da legalidade foi
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erigido ao cimo do ordenamento jurídico administrativo. (trecho de Relatório ref. ao Acórdão 358/2002 Plenário)
42. A apontada manifestação da Procuradoria do Jardim Botânico não supre a falta do parecer
jurídico exigido pela Lei 8.666/1993, nem a falta do parecer dos entes especializados como IBAMA e
IPHAN, portanto tal documento jamais poderia permitir a qualquer pessoa com o conhecimento técnico e
as responsabilidades da Sra. Superintendente e dos demais técnicos da SPU/RJ concluir à época que o
citado imóvel não apresentava nenhuma restrição quanto à referida regularização.
43. Indícios de que essa Superintendente na verdade sempre soube disso são o fato de que ela
admitiu a falta de parecer jurídico previsto pela Lei 8.666/1993, e a sua resposta a ofício de requisição
dada no sentido de que questões ambientais referentes a Rfis são deixadas pela SPU/RJ à solução dos
órgãos competentes, sem fazer referência à Procuradoria do Jardim Botânico (vide peça 21, doc
45.343.169-7, p. 12, resposta ao subitem a.9 requisitado).
44. Como será detalhado mais adiante, nesta mesma instrução, em relação ao conteúdo desse ofício,
a ilegalidade da Presidência do JBRJ de destinar à Rfis parcelas da área historicamente pertencente ao
Jardim Botânico foi motivo de audiência específica, cuja resposta foi analisada e rejeitada.
45. A Nota Técnica da CGHRF não socorre a defendente porque não mostra cópia de nenhum dos
citados diversos pareceres da CONJUR/MP, tanto quanto à legalidade da aplicação da CDRU urbana em
área da União para interesse social, quanto para a formalização do ato, nos moldes do contrato proposto,
utilizado em ampla escala em casos similares.
46. A defendente também não é auxiliada pela CONJUR/MP, que admitiu a ilegalidade do ato
inquinado.
47. As demais considerações dessa consultoria sobre esse tema não atenuam a gravidade desse erro
porque, apesar da defesa da "melhor doutrina" apontada, que trata como mera falha formal falta de
parecer jurídico na hipótese em que não houve falha no contrato, a CONJUR não prova que esta hipótese
seja a caso concreto, e realmente não é, como se vê pelas outras irregularidades descritas nos demais
subitens desse presente motivo de audiência.
48. Essas razões de justificativas devem portanto ser rejeitadas.
4.1.3 CDRU EM ÁREA TOMBADA
4.1.3.1 IRREGULARIDADE
49. Essa titularização ocorreu "h.1.3) em área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
contrariando o disposto no art. 11 e parágrafo único do Decreto-lei 25/37, contrariando o disposto no
art. 11 e parágrafo único do Decreto-lei 25/37".
4.1.3.2 DEFESA
50. A responsável nada alegou especificamente sobre este subitem.
4.1.3.3 ANÁLISE
51. A Sra. Marina Esteves não teria melhor sorte caso se aproveitasse em seu favor, para esta
irregularidade específica de contrato de CDRU, a defesa feita pela Sra. Célia Ravera para justificar a
irregularidade geral do projeto de Rfis abrangente também de área tombada, posto que a análise técnica
rejeitou essa defesa.
52. Essa irregularidade portanto permanece.
4.1.4 NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA CDRU
4.1.4.1 IRREGULARIDADE
53. Essa titularização ocorreu sem informação, no processo administrativo da concessão de CDRU,
da comprovação da origem particular da edificação no imóvel, "impedindo a caracterização de que a
área pública concedida seja apenas terreno, não comprovando, portanto o cabimento de CDRU prevista
no art. 7 do Decreto-lei 271/67, e contrariando assim o entendimento da AGU disposto no Parecer
MP/CONJUR/MAA 1677, de 5.11/2007" (h.1.4, com ref. à peça 20, p. 67-77).
4.1.4.2 DEFESA
54. A responsável nada alegou.
55. A já referida Nota Técnica nº 282/CGHRF/DEDES/SPU, de 1º/7/2011, acrescentou que na
ocasião da titulação da CDRU à Sra. Gracinda, tal ponto encontrava-se dirimido por pareceres da mesma
CONJUR, a exemplo do Parecer/MP/CONJUR/LAV/Nº 1794-5.7/2008, no qual foi informado de forma
objetiva não haver óbice em promover a efetivação da CDRU do principal e do acessório, ou seja, do
terreno e da edificação, sendo desnecessário conhecer a origem da edificação do imóvel. (peça 83, doc
46.365.419-2, p. 34-38)
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56. A também já mencionada Nota da CONJUR/MP defende que, devido a alterações substanciais
na legislação, o parecer apontado no motivo de audiência foi revisto por meio do mesmo Parecer acima
referido, que admitiu a aplicação extensiva da CDRU às acessões e benfeitorias, como se vê no seu
seguinte trecho:
25. (...) a citada Lei 11.481/07 modificou o art. 7º do DL 271/67, a fim de incluir como finalidade
específica passível de CDRU a "regularização fundiária de interesse social", assim como "outras
modalidades de interesse social em áreas urbanas".
26. É de se ver, nesse contexto, que a Lei 8.666/93, ao dispor em seu art. 17 sobre a dispensa de
licitação para alienação de bens da Administração, prevê na alínea "f" do inciso I a possibilidade de
outorga de CDRU quando se trate de bens imóveis "construídos, destinados ou efetivamente utilizados no
âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social (...)". Veja-se:
"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão
de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de
programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou
entidades da administração pública;"
27. Destarte, em vista desse novo contexto normativo - que contempla a possibilidade de a CDRU
se aplicar a imóveis construídos - pensamos que o entendimento antes defendido por esta Conjur merece
reparo, não fazendo mais sentido limitar a utilização desse regime somente a imóveis sem benfeitorias
(acessões). (peça 83, doc 46.365.419-2, p. 39-46)
4.1.4.3 ANÁLISE
57. As razões de justificativa fornecidas à defendente pela CONJUR/MP são aceitáveis.
58. Por outro lado, ao contrário do que a SPU defende, é necessário se conhecer sim a origem da
edificação do imóvel, pois a Administração Pública só pode conceder mediante contrato de CDRU aquilo
que efetivamente lhe pertença: apenas o terreno, ou o terreno e a construção existente sobre ele, sob pena
de entregar ao uso particular algo que não seja do poder público, e sob risco de, por algum lapso, exigir
futuramente de volta algo que nunca lhe pertenceu, com evidente prejuízo para o particular.
59. Portanto - a não ser que a SPU deseje produzir enriquecimento sem causa para o patrimônio
público, hipótese claramente inaceitável -, todo contrato de regularização fundiária tem de discriminar
detalhadamente a origem pública ou particular de cada uma das acessões existentes sobre o imóvel
regularizado, e se elas foram previamente autorizadas ou não pelo governo, para posteriormente ser
avaliada a hipótese da sua eventual indenização alfim desse contrato.
60. Cabe o acolhimento parcial da defesa apresentada, bem como cabe determinação da providência
acima identificada.
4.1.5 DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
4.1.5.1 IRREGULARIDADE
61. Essa titularização ocorreu "h.1.5) em prejuízo da decisão favorável em ação possessória que
determinou a imediata reintegração de posse desse imóvel em favor da União".
4.1.5.2 DEFESA
62. A responsável alegou que: a Justiça Federal, inclusive o STJ, julgou procedente a pretensão da
União de reintegração de posse desse imóvel (Processo nº 00.0932754-1); apesar de ter sido vitoriosa em
várias ações semelhantes, a SPU solicitou à AGU a suspensão temporária da execução das medidas
reintegratórias, tão drásticas e de caráter irreversível, principalmente porque se referem à área onde há
projeto de regularização fundiária, e porque haveria grande comoção social, a exemplo da tentativa de
reintegração fracassada por enfrentamento entre polícia e ocupantes na manhã de 07/06/2005 e noticiada
na imprensa; o Juiz da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, temendo maiores tumultos em razão da
diligência de Reintegração de Posse, revogou a decisão que determinou o cumprimento do mandado; a
legalidade desses pedidos de suspensão é inquestionável porque foram feitos pela AGU; a SPU entendeu
que o cumprimento imediato de tais decisões no curso do projeto de regularização fundiária não seria
conveniente e nem oportuno à Administração Pública; tais pedidos foram deferidos pelos competentes
juízes, exceto pelo titular da 27ª Vara Federal que "resolveu por bem" não acolher os motivos da SPU/RJ,
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nem seus pedidos de suspensão, e decidiu determinar a expedição de mandado de reintegração de posse
em desfavor da ocupante, imiscuindo-se no mérito das políticas públicas de regularização fundiária, de
competência privativa do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação e independência dos
Poderes; a AGU recorreu mas o magistrado, além de manter a decisão, impôs a essa titular da SPU/RJ
multa pelo descumprimento da ordem; se essa titularização não ocorresse, a decisão do Exmo. Sr. Juiz da
27ª Vara Federal, passível de reexame pelo TRF 2ª Região, teria gerado efeitos imediatos e irreversíveis,
colocando na rua uma senhora de 93 anos e seu dependente portador de necessidades especiais, em
afronta ao princípio da dignidade humana e bem estar garantidos no art. 230 da Constituição Federal;
somente agora, o Juízo da 27ª Vara Federal, em função da decisão proferida pelo Egrégio STF nos autos
da Reclamação Constitucional nº 11.311/2010, proposta pela AGU, entre outras, suspendeu o curso da
ação de reintegração de posse até o julgamento dos agravos de instrumentos.
4.1.5.3 ANÁLISE
ATO PRATICADO PARA EVITAR CUMPRIMENTO DE COISA JULGADA
63. A responsável, depois de intimada a explicar por que fez contrato contrariando decisão judicial
transitada em julgado, indica que fez esse contrato exatamente para evitar o cumprimento dessa mesma
decisão. Obviamente sua argumentação não merece prosperar.
64. Cabe aqui reproduzir os seguintes trechos de julgados do STF:
A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz
imposição constitucional, justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada nos postulados
que informam, em nosso sistema jurídico, a própria concepção de Estado Democrático de Direito. O
dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação
judicial tem por destinatário o próprio poder público, muito mais do que simples incumbência de ordem
processual, representa uma incontornável obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de
Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da
República. A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em nosso sistema jurídico,
gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito político-administrativo
(possibilidade de impeachment), quer, ainda, na esfera institucional (decretabilidade de intervenção
federal nos Estados-membros ou em Municípios situados em Território Federal, ou de intervenção
estadual nos Municípios). (IF 590-QO, Rel. Min. Presidente Celso de Mello, julgamento em 17-9-1998,
Plenário, DJ de 9-10-1998.)
(fonte: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20473 acesso em 7/8/2011)
Intervenção federal. Inexistência de atuação dolosa por parte do Estado. Indeferimento.
Precedentes. Decisão agravada que se encontra em consonância com a orientação desta Corte, no sentido
de que o descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado é
pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. (IF 5.050-AgR, Rel.
Min. Presidente Ellen Gracie, julgamento em 6-3-2008, Plenário, DJE de 25-4-2008.) No mesmo sentido:
IF 4.979-AgR, Rel. Min. Presidente Ellen Gracie, julgamento em 6-3-2008, Plenário, DJE de 25-4-2008.)
(fonte: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=474 acesso em 7/8/2011) (grifos
do autor dessa instrução)
65. Realmente, a Constituição Federal dá garantia fundamental do respeito à coisa julgada, inclusive
na criação ou modificação de lei regente dos três poderes públicos (art. 5º, inc. XXXVI), e prevê que o
seu descumprimento é tão grave que, apesar de haver autonomia dos entes membros da República
Federativa (art. 18), ele causa intervenção da União em estado (art. 34, inc. VI), de estado em município,
e da União nos Municípios localizados em Território Federal (art. 35, inc. IV), sempre para garantir a
fidedigna observância desse julgado. Caso contrário, este descumprimento perduraria como lesão à
dignidade da Justiça Federal e também como atentado ao princípio da legalidade, pois a coisa julgada faz
lei entre as partes (vide CPC, arts. 468-472).
66. Exemplo de que essa intervenção pode ocorrer mesmo em caso de dificuldades do paciente está
no seguinte julgado do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais (TJMG):
EMENTA: CONSTITUCIONAL - INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO - DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - PRECATÓRIO REGULAR - OFÍCIO
REQUISITÓRIO EXPEDIDO - PEDIDO PROCEDENTE - ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 35 E 100, § 1º AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E
ART. 184 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Diante do descumprimento de ordem ou decisão judicial
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transitada em julgado, é de se acolher a representação de Intervenção em Município, pois a alegação de
dificuldade financeira não justifica o inadimplemento do precatório nem obsta a intervenção requerida.
(Fonte: TJMG, Processo 1.0000.05.426526-9/000 Numeração Única 4265269-24.2005.8.13.0000,
Relator Des. Dorival Guimarães Pereira, Julgamento 8/2/2006, Publicação 8/3/2006, disponível em
http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=0&ano=5&txt_process
o=426526&complemento=0, acesso em 8/8/2011)
67. Se a titular da SPU/RJ fosse agente estadual ou municipal, o seu “descumprimento voluntário e
intencional de decisão judicial transitada em julgado” – mesmo em caso “de dificuldade financeira” de
candidato a beneficiário de regularização fundiária – atrairia sobre esse estado ou município a intervenção
de outro ente público, conforme previsto na Lei Maior. Como ela é agente federal, e a Carta Magna não
prevê intervenção na União, nem mesmo por esse descumprimento, ainda assim essa responsável pode
experimentar possíveis sanções penais, bem como afastamento do cargo ou função que ocupa.
68. Não é sem motivo que o Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Newton De
Lucca defende a criminalização da desobediência de decisão judicial por pessoa jurídica (fonte: De Lucca,
Newton, “Obrigatoriedade de a Administração cumprir as decisões judiciais – instituição do crime de
lesa-corte”, Revista CEJ, Brasília, nº 13, p. 80-88, jan./abr. 2001, disponível em
http://www.cjf.jus.br/revista/numero13/artigo7.pdf acesso em 14/8/2011).
69. Daí vê-se a extrema gravidade desta desobediência que é proporcionalmente sancionada pela
legislação pátria, sem prejuízo de que haja repercussão negativa também na avaliação dessa conduta dessa
responsável perante o TCU.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NO PROCESSO DE CDRU
70. Além disso, em todo o processo administrativo de CDRU não há uma única frase escrita sobre a
existência de mandado de reintegração de posse do imóvel, nem menos ainda que é esta iminência de
reintegração que levava a SPU/RJ a fazer esta contratação açodada, como somente agora indicado pela
defendente (vide peça 27, doc 45.343.274-8).
71. Como ensina Hely Lopes Meirelles, o desvio de finalidade pode ser desmascarado investigandose os verdadeiros motivos condutores do ato administrativo. No caso concreto, a ora revelada intenção de
se impedir reintegração de posse determinada judicialmente indica sua verdadeira natureza
deliberadamente descumpridora de coisa julgada.
72. Logo, a CDRU em tela está fulminada por vício de desvio de finalidade.
73. A propósito, a verdadeira motivação principal da realização de projeto de Rfis no bairro do
Jardim Botânico é justamente a existência de mais de duas centenas de mandados de reintegração de
posse de parcelas daquela região em favor da União, como se pode ver no já mencionado Relatório
Interministerial de 2007. Logo, mais uma vez configurou-se a situação descrita no § 70 acima.
REINTEGRAÇÃO NÃO PRECISA NECESSARIAMENTE GERAR ENFRENTAMENTO
74. A responsável descreveu corretamente as vitórias da União em suas ações de reintegração de
posse, mas previu equivocadamente os efeitos inevitáveis da execução das correspondentes decisões
transitadas em julgado, como é o caso do imóvel objeto da CDRU ora contestada. Essa espécie de
medida, embora por um lado seja geralmente irreversível – e essa é uma boa notícia para a administração
pública –, por outro lado não é obrigatoriamente drástica e muito menos violenta, pois é processualmente
precedida de prazo hábil fixado pelo juiz para que haja imediata desocupação pacífica e ordeira da área
reavida pela União, evitando-se assim qualquer necessidade de enfrentamento entre polícia e ocupantes.
75. Eis aqui alguns exemplos de desocupações pacíficas gravadas em vídeo e noticiadas na internet:
1) “PM retira 500 famílias de prédio em reintegração de posse”, vídeo de 25/11/2010, 19h13,
publicado por Bandnews (fonte http://mais.uol.com.br/view/99at89ajv6h1/pm-retira-500-familias-depredio-em-reintegracao-de-posse-0402993966C8C95307?types=A& , acesso em 14/8/2011);
2) “Polícia retira (...)[cinco mil] pessoas de terreno em Carapicuíba”, vídeo de 6/5/2008, 11h08,
publicado por UOL Notícias (fonte http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/policia-retira-500pessoas-de-terreno-em-carapicuiba-040268C4A103E6 , acesso em 14/8/2011);
3) “Polícia Militar acompanha reintegração de posse na região central de SP”, vídeo publicado em
10/03/2011, às 08h05, por R7 (fonte http://noticias.r7.com/videos/policia-militar-acompanhareintegracao-de-posse-na-regiao-central-de-sp/idmedia/38122d0b14051ecd542deb5774502719.html
,
acesso em 14/8/2011).
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76. A desocupação só seria coercitiva em último caso, após esgotadas as tentativas prévias de
negociação amigável para que ela ocorra cumprindo o prazo judicial. E é justamente para o cumprimento
de leis, ordens e coisas julgadas que o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força física.
77. O insucesso de 2007 não garante insucessos futuros, ainda mais porque foi narrado pela
defendente sem qualquer alegação e menos ainda comprovação de que todos os meios legais e legítimos à
disposição do poder público foram esgotados naquela época para a recuperação dessas áreas, com ou sem
uso da força policial. Se houver enfrentamento, ele será e durará o estritamente necessário para que haja a
pacificação legal e legítima daquela área.
78. Ademais, os julgados preponderantes do TCU não aceitam comoção social como justificativa de
irregularidade ou de impedimento do exercício legal e legítimo do poder-dever público. Um exemplo
deste posicionamento em caso semelhante ao tratado nos presentes autos está no Acórdão 414/2010 Plenário, referente a desapropriação de imóveis para fins de reforma agrária. Outro precedente correlato:
Acórdão 363/1999 - Segunda Câmara. O único julgado encontrado em sentido contrário foi o Acórdão
2245/2006 – Plenário.
79. Como se vê, no caso concreto não há possibilidade de ser feita Rfis na área interna do Jardim
Botânico por ser área tombada, não há drasticidade inevitável nem irreversibilidade indevida de medida
judicial reintegratória de posse em favor da União, e a possível comoção social decorrente do
cumprimento desta medida não pode impedir tal reintegração legal e legítima.
80. Assim não haverá comoção social capaz de, sob qualquer aspecto, representar óbice
intransponível ao alcance legal e legítimo do interesse público primário da recuperação, do estudo e da
preservação do meio ambiente na área pública hoje indevidamente detida e desviada por terceiros para
finalidades particulares.
POSSIBILIDADE DE REASSENTAMENTO SEM PREJUÍZO DA TEMPESTIVA
REINTEGRAÇÃO
81. Se ação de reintegração de posse ferisse qualquer princípio da Constituição Federal de 1988,
deveria ter sido declarada inconstitucional nas inúmeras vezes em que foi submetida ao STF, mas não o
foi. Portanto, essa espécie de ação prevista no Código de Processo Civil de 1973 foi recepcionada pela Lei
Maior, assim como pelo Código Civil vigente desde 2003, em seu art. 1.210, § 1º.
82. Em tese, a ação de reintegração de posse é espécie de remédio judicial formalmente legal e
essencialmente legítimo porque atende ao milenar brocardo de que “São estes os preceitos do Direito:
viver honestamente, não lesar o próximo, dar a cada um o que é seu.” (Ulpiano, Digesta 1.1.10.1,
Institutiones 1.1.3, original em latim “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere”, citado pela fonte http://www.hkocher.info/minha_pagina/dicionario/i13.htm
acesso em 14/8/2011).
83. Com efeito, uma vez caracterizada a lesão do esbulho, a honestidade do juiz o conduz a
recompor as coisas ao seu estado original, como estavam antes de este dano acontecer, dando ao
proprietário o que é seu de volta, mediante a remoção dos que detiverem esse imóvel indevidamente.
Alfim do cumprimento da ordem judicial, o proprietário volta a ter seu imóvel, e os invasores voltam à
mesma situação socioeconômica que tinham antes de o invadirem.
84. A providência de reassentamento de posseiro não faz parte do mandado de reintegração de
posse, logo o cumprimento deste independe daquela. Por outro lado, como já indicado no Relatório de
Levantamento (peça 56, doc 45.646.837-9, p. 87, § 374), esta reintegração será melhor complementada
nos casos em que esteja tempestivamente acompanhada da providência oficial de reassentamento
adequado para os ocupantes de baixa renda que forem retirados deste imóvel público esbulhado por eles
sem terem outro lugar para morar. A propósito, cabe perguntar: quantos posseiros foram tempestivamente
informados pela SPU sobre a abertura das inscrições no Programa "Minha Casa, Minha Vida" (iii), no
Programa de Arrendamento Residencial (PAR) da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, ou em
outros congêneres? Para quantos deles a SPU/RJ procurou considerar a possibilidade, e estudar as
viabilidades jurídicas, administrativas e logísticas de realocá-los nos seus outros projetos de Rfis em curso
naquela mesma unidade da Federação?
85. Contudo, mesmo que haja falta de local alternativo de moradia ou que haja precariedade das
condições sanitárias e/ou socioeconômicas dos ocupantes antes ou depois de serem removidos, a lei não
abre exceção que permita descumprimento destas decisões, contrariando a legalidade e o prazo judicial.
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86. Não cabe ao TCU ação destoante do respeito à coisa julgada, ainda mais considerando-se que
“O juiz não deve ser mais clemente do que a lei” (“Judex non debet lege esse clementior”) e que “a lei é
dura, mas é a lei” (“Dura lex sed lex”).
87. Com efeito, Decisão Interlocutória do juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro denegara
pedido de suspensão do feito e determinara a expedição de mandado de Reintegração de Posse para o
imóvel ocupado pela Sra. Gracinda Santos da Silva. Referida decisão impugnada apoiou-se no fato de que
a União Federal sagrou-se vitoriosa no julgamento de Ação de Reintegração de Posse para esse imóvel,
sendo defeso à SPU deixar de imitir a União na posse do bem, tendo em vista a indisponibilidade do
interesse público.
88. Realmente, não há república efetiva sem a supremacia do interesse público, conforme ilustrado
pela tela “Os litores levam ao cônsul Brutus os corpos de seus filhos”, obra indicativa de que, como o
bem público se sobrepõe ao privado, deve-se sacrificar as vantagens e até os afetos pessoais ao bem
comum (vide Renato Janine Ribeiro “A República”, coleção Folha Explica, São Paulo: Publifolha, 2ª ed.,
2008, trecho disponível em http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/957861-leia-trecho-de-folhaexplica-a-republica.shtml acesso em 14/8/2011).
89. Por outro lado, a Lei 11.977, de 7/7/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV) e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, e dá outras
providências, prevê em tese critérios de priorização que beneficiam o caso concreto da família da Sra.
Gracinda Santos da Silva, e aparentemente a beneficiarão mais ainda após a reintegração de posse do
imóvel ocupado por ela (vide inciso III abaixo):
Art. 3º Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)
I - comprovação de que o interessado integra família com renda mensal de até R$ 4.650,00
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
II - faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma das modalidades de
operações; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
III - prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que
tenham sido desabrigadas; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
IV - prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar;
e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
V - prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com deficiência.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) (grifos do autor desta instrução)
CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO
90. O argumento da responsável de que a SPU entendeu que o cumprimento imediato de tais
decisões judiciais no curso do projeto de regularização fundiária não seria conveniente e nem oportuno à
Administração Pública, assim como o argumento correlato da SPU nacional de que “o poder de definir o
interesse público é um poder que se inclui e se esgota na competência do Executivo” (peça 83, doc
46.365.419-2, p. 10, § 17), são inaceitáveis diante da constatação de que coisa julgada não se discute nem
se adia, simplesmente se cumpre, e diante da constatação de que a legalidade e a legitimidade desse
projeto de Rfis ficaram quase totalmente prejudicadas porque dez dos onze setores geográficos dele
abrangem área tombada e porque ele não atende outros condicionantes aplicáveis, já explicados no RL
(peça 56), tais como a questão da economicidade. Realmente, de nada adianta a um gestor público um ato
de Rfis ser conveniente e oportuno se ele for praticado de modo ilegal e ilegítimo. Como já visto
anteriormente nessa instrução, os fins não justificam os meios (vide subtítulo 4.1.2.3 e § 38 acima).
91. Sobre as críticas que a responsável lançou contra o juiz federal que indeferiu o pedido da
SPU/RJ de suspensão do mandado de reintegração da área sob exame, como se ele estivesse, de forma
insensível, “imiscuindo-se no mérito das políticas públicas de regularização fundiária, de competência
privativa do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação e independência dos Poderes”, este
argumento merece ser rejeitado porque contraria frontalmente a sã doutrina do Direito Administrativo e a
jurisprudência pátria.
92. Uma das definições de Direito Administrativo reunidas por Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, Revista dos Tribunais, 14ª edição) é justamente a seguinte: "Conjunto de
normas positivas e de princípios de Direito Público de aplicação concreta à instituição e funcionamento
dos serviços públicos e ao consequente controle jurisdicional da Administração Pública" (Rafael Bielsa,
Compendio de Derecho Público, 1952, 11/1)” (grifos do autor dessa instrução).
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93. Referido autor brasileiro ensina:
Todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e operante, há que ser
praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da legalidade), com a moral da
instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública própria (princípio da finalidade) e com a
divulgação oficial necessária (princípio da publicidade). Faltando, contrariando ou desviando-se desses
princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato de ilegitimidade expondo-o à anulação por
ela mesma, ou pelo Poder Judiciário se requerida pelo interessado.
Essa orientação doutrinária e jurisprudencial já passou para o nosso direito legislado como se
vê do art. 5º, LXIX da Constituição da República e da Lei de Mandado de Segurança que o admitem para
coibir ilegalidade ou abuso de poder de qualquer autoridade (Lei 1.533/51, art. 1º), como também está na
Lei de Ação Popular que enumera os vícios de legitimidade nulificadores dos atos lesivos ao patrimônio
público (Lei 4.717/65, arts. 2º, 3º e 4º), e, ainda, na Lei de Ação Civil Pública que reprime ou impede
danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico (Lei 7.347/85, art. 1º). Além desses remédios específicos, o particular lesado em seus direitos
por ato Ilegal da Administração poderá utilizar-se das vias judiciais comuns (...) (grifos do autor dessa
instrução)
94. O STF já decidiu no mesmo sentido, como se vê no seguinte trecho de exemplo relativo ao
controle que ele, órgão do Poder Judiciário, faz de atos de outro Poder:
HC 88015 MC/DF RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
EMENTA: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). (...) O POSTULADO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES E A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE, PELO
JUDICIÁRIO, DAS FUNÇÕES INVESTIGATÓRIAS DAS CPIs, SE E QUANDO EXERCIDAS DE
MODO ABUSIVO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.
95. Mais detalhadamente, as seguintes lições constam desse julgado, entre outras:
CONTROLE JURISDICIONAL E SEPARAÇÃO DE PODERES.
(...)
Eventuais divergências na interpretação do ordenamento positivo não traduzem nem configuram
situação de conflito institucional, especialmente porque, acima de qualquer dissídio, situa-se a autoridade
da Constituição e das leis da República.
Isso significa, na fórmula política do regime democrático, que nenhum dos Poderes da República
está acima da Constituição e das leis. Nenhum órgão do Estado - situe-se ele no Poder Judiciário, ou no
Poder Executivo, ou no Poder Legislativo - é imune à força da Constituição e ao império das leis.
Uma decisão judicial - que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos
assegurados pelas leis - não pode ser considerada um ato de interferência na esfera do Poder Legislativo
(...)
A observância dos direitos e garantias constitui fator de legitimação da atividade estatal. Esse dever
de obediência ao regime da lei se impõe a todos - magistrados, administradores e legisladores.
O poder não se exerce de forma ilimitada. No Estado democrático de Direito, não há lugar para o
poder absoluto.
Ainda que em seu próprio domínio institucional, portanto, nenhum órgão estatal pode,
legitimamente, pretender-se superior ou supor-se fora do alcance da autoridade suprema da Constituição
Federal e das leis da República.
96. O controle jurisdicional de políticas públicas é pacificamente adotado também no STJ, como se
vê no REsp 1.041.197-MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/8/2009 (fonte: Informativo STJ
0404, Período: 24 a 28/8/2009). Para um exemplo de referência na doutrina, vide o verbete “controle
jurisdicional do ato administrativo” na Enciclopédia Jurídica Soibelman.
97. A responsável reconhece que o Juízo criticado por ela suspendeu o curso da ação de
reintegração de posse até o julgamento dos agravos de instrumentos referentes à decisão de indeferimento
da solicitada suspensão de reintegração de posse da área detida pela Sra. Gracinda dos Santos da Silva,
portanto por motivos diversos dos argumentos que ela traz ao TCU como justificativa da irregularidade
presentemente examinada, e que assim não lhe socorrem.
O FIM DIGNIDADE HUMANA NÃO JUSTIFICA ILEGITIMIDADES
98. Não socorre a responsável argumentar que, se essa titularização não ocorresse, a decisão do
Exmo. Sr. Juiz da 27ª Vara Federal, passível de reexame pelo TRF 2ª Região, teria gerado efeitos
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imediatos e irreversíveis, colocando na rua uma senhora de 93 anos e seu dependente portador de
necessidades especiais, em afronta aos princípio da dignidade humana e bem estar garantidos no art. 230
da Constituição Federal.
99. Conforme apontado em parte pela Enciclopédia Jurídica Soibelman, a Justiça é ilustrada
milenarmente como uma deusa grega com uma venda nos olhos, que representa imparcialidade para dar o
direito sem olhar a quem, com uma balança em uma mão, que representa o sopesar técnico das razões
apresentadas, e com uma espada na outra, que representa a imperatividade das suas decisões. Assim, faz
parte da missão do julgador assegurar-se de que a sua imparcialidade não seja afetada, nem mesmo pela
condição socioeconômica de quem será beneficiado ou prejudicado pelos efeitos das suas decisões. Este
preceito ético está refletido em leis no Brasil e no mundo, dentre as quais pode ser citado, por exemplo, o
seguinte trecho da antiga legislação moisaca: "Não sereis injustos em vossos juízos: não favorecerás o
pobre nem terás complacência com o grande; mas segundo a justiça julgarás o teu próximo." (Levítico
19,15)
100.
Não cabe ao juiz fazer acepção de pessoas quando a lei a ser aplicada não prevê
tratamento diferenciado conforme características individuais, pois isso feriria os direitos fundamentais da
igualdade entre as pessoas e da igualdade perante a lei.
101.
Todos os princípios e direitos constitucionais devem ser atendidos adequada e
equilibradamente. Via de regra, há necessidade e justificativa de não atendimento de um deles quando
houver conflito entre princípios ou conflito entre direitos, caso em que o mais prioritário exige
cumprimento necessário. Como exemplo, pode ser lembrado que nem mesmo o direito à vida, que talvez
seja o mais importante de todos os direitos individuais, deixa de ser sacrificado perante o interesse público
caso seja preciso, posto que a Constituição Federal prevê a aplicação de pena de morte em caso de guerra
declarada (CRFB, art. 5º, inc. XLVII, alínea "a").
102.
Normalmente a solução de conflitos entre direitos, entre princípios, ou entre ambos, se
resolve pela identificação e pela priorização do atendimento do interesse público mais importante que for
identificado no caso concreto. Essa identificação já foi realizada no Relatório de Levantamento:
344.
Um dos indícios de necessidade de atuação do TCU está no parecer, aprovado pelo
Conselho Consultivo do Iphan, da lavra do Diretor do Museu Nacional Luiz Emygdio de Mello Filho
(Ofício 28, de 31/12/1971 - vide peça 24, p. 16-20 e 35-47), que acolhe o seguinte entendimento do
paisagista Roberto Burle-Marx escrito em 04/07/1969 para, baseado na avaliação de que "as próprias
autoridades vêm desrespeitando a legislação", requerer tombamento do Horto Florestal:
o interesse público, portanto, neste caso, nesta zona e nestas áreas verdes, devem ser as do Horto e
as demais formas de vegetação natural, protegidas superiormente, pelas autoridades responsáveis do
Governo como de "preservação permanente", segundo os conceitos e princípios defendidos pelo Código
Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965).
Em face do exposto, a oferta de qualquer área do Horto Florestal em parcelas mínimas ou no todo
(83 hectares) constitue uma violação das instituições culturais e da história, o mesmo se afirmando em
relação ao Jardim Botânico que, com o Horto, se constituem num todo indivisível, na totalidade da área
de l.370.000 m2, como uma das parcelas do sofrido patrimônio florestal brasileiro, que precisa ser
protegido e não renegado, ao esgotamento pela devastação, pela utilização indevida.
Deve ser preservada à história, as belezas naturais e as áreas verdes adjacentes, que ali se acham
representadas (artigo 1º - Código Florestal) é o que se une ao paisagismo, defendidas até mesmo fora dos
Parques pela Convenção Internacional dos Povos Americanos referendada pelo Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 3, de 13/2/1938, artigo V, nº 1 e 2).
Deve e pode ser feita a restauração das áreas mínimas desarborizadas, face aos trabalhos de
recomposição florestal, inclusive regulamentando-se e disciplinando-se os planejamentos dos espaços,
criando-se a vigilância, com pessoal qualificado, a organização e instalação do Centro de Sementes, em
benefício da coletividade, sem prejuízo da finalidade científica e histórica.
345.
Ademais, o Plano Diretor do Jardim Botânico feito em 2002 e revisado em 2009 (peças
11-17) propôs formas de intervenção a ser feita "na perspectiva da reintegração total das ocupações
irregulares em longo prazo" (...)
103.
Portanto, no presente processo, o interesse público maior é o coletivo, da preservação do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e do seu Horto inclusive, da legalidade e da moralidade
administrativa, e não a soma dos interesses individuais de particulares desejosos de permanecer morando
naquela área da Zona Sul carioca, que possui um dos metros quadrados mais caros do país. Feito este
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balanceamento de princípios, prevalece o disposto no art. 225 da Constituição Federal: "todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações".
104.
O STF já deixara registrado que “Os fins não justificam os meios. Há parâmetros éticojurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do
Estado.” (HC 88015 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, decisão de 14/2/2006. Fonte: Informativo STF
Brasília, 13 a 17/2/2006 - nº 416).
105.
O Exmo. Sr. Ministro Valmir Campelo, antes de ser Relator do presente processo,
também já deixara assente, em tese, que os fins não justificam os meios (vide § 19 do Voto condutor do
Acórdão 440/2009 - Plenário). Diversos outros julgados desse Tribunal expressam textualmente esse
axioma ético e legal. Um deles aponta que, “Em que pese a relevância do prêmio concedido pelo
UNICEF e da transformação do Estado em referência no combate ao câncer, convém salientar mais uma
vez que os fins não justificam os meios, tendo em vista que tais ocorrências deram-se às custas de
procedimentos irregulares” (Acórdão 548/2010 – Plenário). Outro ensina que “atender ao interesse
público, ao arrepio da Lei, é o mesmo que não atendê-lo” (trecho de Relatório ref. ao Acórdão 1815/2008
- Plenário). Vide também os Relatórios referentes a Acórdão 1994/2008 – Plenário, Acórdão 299/2010 –
Plenário e Acórdão 7068/2010 - Segunda Câmara.
106.
A fortiori, este Tribunal, por meio da Decisão 41/2000 - Primeira Câmara, mesmo
considerando o disposto no art. 230 da Constituição Federal, fez prevalecer o entendimento de que uma
pessoa, mesmo idosa e com necessidade econômica, não pode receber benefícios ilegais do Poder
Público, ainda que seja para a concretização de um ou mais dos seus direitos e garantias fundamentais
declarados pela Constituição Federal. Entre as razões preponderantes naquela apreciação, vê-se que “Não
se questiona, absolutamente, o fato de alguém ajudar uma outra pessoa necessitada. Porém, deve-se
ajudar a outrem dentro de um princípio legal e moral. Não se pode fazê-lo à revelia da lei, da ordem
jurídica em vigor (...)”.
107.
Entretanto, o presente contrato de CDRU foi concretizado por meio das e com as
irregularidades acima elencadas nos subitens do motivo de audiência sob análise. Como já visto, tais
meios ilegítimos não são justificados pelos fins legítimos apresentados.
108.
Enfim, dignidade da pessoa humana é fundamento da República, é princípio
constitucional, e é direito fundamental, mas não pode ser obtida nem preservada com indignidades,
ilegitimidades e ilegalidades tais como esbulho. Assim, quem faz esbulho, ainda que impróprio e
involuntário, não age de modo digno e por isso não pode bem estar sobre o imóvel esbulhado, nem por
decisão judicial, para que não fique caracterizado esbulho de juiz.
109.
Como foram examinadas e rejeitadas estas razões de justificativas, a irregularidade
motivadora da audiência permanece injustificada, logo cabe aplicação de multa à responsável Sra. Marina
Esteves.
110.
Dada a nulidade do ato cometido, e como a jurisprudência desta Corte é tranquila no
sentido de que, previamente à determinação para a rescisão de contratos administrativos ou de outros
negócios jurídicos, deve ser dada a oportunidade do exercício do contraditório para aqueles que possam
ser juridicamente afetados (vide Acórdão 2245/2006 - Plenário), cabe proposta de fixação do prazo de
quinze dias para que a Sra. Gracinda dos Santos da Silva (CPF 911.664.547-20) se manifeste, caso seja de
seu interesse, acerca das irregularidades abaixo identificadas sobre o contrato de cessão assinado com ela,
sob o regime de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por prazo indeterminado, da parcela de
imóvel situado à Rua Pacheco Leão 1.235, casa 124, conforme apontado no Relatório de Levantamento
desse Tribunal e na instrução de respostas às audiências propostas por ele, alertando que a ausência ou o
não acolhimento das justificativas apresentadas poderá ensejar determinação para que a Superintendência
do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro dê exato cumprimento à lei, adotando as medidas
necessárias à anulação contratual, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inc. IX, na Lei nº
8.443/92, art. 45, e no Regimento Interno, art. 1º, inc. XXI, c/c art. 251:
a) antes do fim do necessário planejamento da regularização fundiária, contrariando o princípio
constitucional da igualdade (CRFB/1988, art. 5º, caput) e o princípio fundamental do planejamento
(Decreto-lei 200, de 25/02/1967, art. 6, inc. I);
b) sem a prévia análise e aprovação da minuta do contrato por assessoria jurídica do órgão,
contrariando o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93;
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c) em área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, contrariando o disposto no art. 11 e
parágrafo único do Decreto-lei 25/37, contrariando o disposto no art. 11 e parágrafo único do Decreto-lei
25/37;
d) em prejuízo da decisão favorável em ação possessória que determinou a imediata reintegração de
posse desse imóvel em favor da União.
4.2 MOTIVO DE AUDIÊNCIA: PLANEJAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREA
TOMBADA
realização de projeto de regularização fundiária de interesse social contrário ao disposto na
CRFB/88, art. 216, § 1º, e no Decreto-lei 25, de 30/11/1937, mormente arts. 17, 18 e 21, por abranger área
objeto dos seguintes tombamentos registrados pelo Iphan no Livro Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico: Jardim Botânico e especialmente o Portão da Antiga Fábrica de Pólvora, o Pórtico da Antiga
Academia Imperial de Belas Artes e o Antigo Aqueduto da Levada – Processo 101-T-38, inscrição datada
de 30/05/38; e Conjunto Paisagístico do Horto Florestal do Rio de Janeiro – Processo 633-T-73, inscrição
datada de 17/12/73; (Achado: 2.2 regularização fundiária em áreas tombadas do Jardim Botânico- §§ 79108) [responsáveis: Marina Ângela Miranda Esteves da Silva (peça 56, § 364, item h2); Célia Beatriz
Ravera Schargrodsky (peça 56, § 364, item j)]
111.
Para se defender sobre essa irregularidade, a Sra. Marina Esteves reporta-se aos
esclarecimentos da Sra. Célia Ravera (peça 83, doc 46.365.419-2, p. 5, § 25).
4.2.1 OBSERVÂNCIA DO PROCESSO TÉCNICO PARA RFIS
4.2.1.1 DEFESA
112.
A Sra. Célia Ravera aponta que as etapas observadas pelo projeto de regularização
fundiária do território do Jardim Botânico, assim como a intervenção urbanística, só serão implementadas
após a análise, consideração e eventual aprovação da "Proposta Preliminar das Poligonais do Horto e
IJBRJ" apresentada pela UFRJ aos órgãos envolvidos nesse projeto (Advocacia Geral da União, JBRJ,
IPHAN e Ministérios do Meio Ambiente, e do Planejamento), o que permitirá a demarcação dos limites
do Instituto Jardim Botânico, a afetação da área em questão para aquela Autarquia, e seu posterior registro
junto ao cartório competente, como indicado na Lei 10.316/2001 (peça 82, doc 46.364.845-0, § 2).
4.2.1.2 ANÁLISE
113.
De modo diverso do previsto pela defendente, na verdade o que deve ocorrer é, em
primeiro lugar, a entrega do imóvel pela SPU ao JBRJ, com base no art. 11, inciso I, da Lei nº 10.316, de
6 de dezembro de 2001, e no art. 11 do Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001. Em segundo lugar,
faz-se o registro declaratório desta entrega no competente cartório.
114.
Quanto à tese central defendida, esta razão de justificativa já foi anteriormente
apresentada a este Tribunal e rejeitada por ele nos seguintes termos do Voto condutor do Acórdão
719/2011 - Plenário:
9. (...) Apesar de a SPU/RJ enfatizar que não serão titularizados potenciais beneficiários com a
CDRU antes de concluídas todas as etapas previstas no projeto de regularização fundiária, o que temos
nos autos do TC 030.186/2010-2 (Levantamento-Conformidade) aponta em sentido contrário. A
concessão de CDRU ao imóvel da Rua Pacheco Leão nº 1.235, casa nº 124, apesar de explicada, não se
justifica em razão das peculiaridades do Projeto de Regularização Fundiária. Dessa forma, não basta a
SPU/RJ alegar que determinado imóvel não é de interesse do JBRJ para conceder CDRU. Há que esperar
a finalização do referido projeto. Anoto, ainda, que o precedente citado não passou pela análise da
assessoria jurídica da administração, contrariando o art. 38, da Lei nº 8.666/93.
10. Assim, conclui-se que há possibilidade real de a SPU/RJ celebrar contratos de CDRU com
potenciais beneficiários antes da conclusão das etapas previstas para o projeto de regularização fundiária
do Jardim Botânico.
115.
Contra fatos não existem argumentos. Portanto, esta razão de justificativa desmentida
pela realidade deve ser rejeitada.
4.2.2 NOVO MARCO LEGAL DA RFIS
4.2.2.1 DEFESA
116.
A Sra. Célia Ravera afirma basicamente: há novo ambiente jurídico-institucional, tanto
pela reformulação da política de gestão do Patrimônio da União, quanto pela implementação da Lei
11.481/2007, que objetiva principalmente viabilizar as ações de Rfis, e que ampara esta ação da SPU/RJ
sob exame; Neste sentido, a UFRJ oferece proposta preliminar de Rfis no bairro do Jardim Botânico
observando esses novos paradigmas estabelecidos pela Carta Magna de 1988, pela legislação e pelas
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normas do Ministério das Cidades e da SPU; o Conselho Nacional das Cidades, por meio da sua
Resolução nº 94, de 21/10/2010, recomendou que o grupo de trabalho de Conflitos Fundiários Urbanos
passasse a monitorar, dentro de suas atribuições, esse projeto de regularização fundiária que tem intuito de
garantir o direito à moradia (peça 82, doc 46.364.845-0, p. 1-2 e 7).
4.2.2.2 ANÁLISE
117.
A lei e a resolução citadas pela defendente não dão base legal nem justificam a
ilegalidade cometida.
118.
Em 11/11/2010, quando a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ), representada pelo Professor Ubiratan da S. R. de Souza, exibiu à
equipe do TCU, na SPU/RJ, na presença das responsáveis ora ouvidas em audiência, apresentação sobre o
projeto de Rfis encomendado pela SPU/RJ, os dados expressamente identificados como preliminares eram
o cadastramento socioeconômico de moradores e a delimitação de áreas de preservação (peça 36), de risco
geológico e de outras naturezas geográficas, por serem etapas ainda em elaboração. Ao contrário do
alegado pela responsável, este projeto não é preliminar, é definitivo, da mesma forma como havia sido
conveniado entre ambos entes públicos (vide termo de referência desse ajuste na peça 25, doc 45.343.1901).
119.
E ainda que fosse apenas uma sugestão preliminar, a preliminariedade de uma proposta
não elide nem ilide a sua ilegalidade.
120.
Essas razões de justificativas devem portanto ser rejeitadas.
4.2.3 TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO EM ANDAMENTO
4.2.3.1 DEFESA
121.
A Sra. Célia Ravera aponta que a questão da regularização fundiária está sendo tratada
institucionalmente desde 2005 por meio de uma Comissão Interministerial e, posteriormente, por um
Grupo de Trabalho (GT) composto por representantes de diversos órgãos e entidades dos três níveis de
governo, e de três associações de moradores, objetivando obter consenso para delimitação territorial e
demais providências sobre a elaboração do projeto de Rfis, baseados também em correspondentes
consultas aos órgãos ambientais, de patrimônio histórico e urbanísticos competentes, para pleno
desenvolvimento das atividades do JBRJ e da Comunidade do Horto, ocupação consolidada há décadas no
entorno da área do Jardim Botânico; esse GT tomou decisão de se evitar qualquer reintegração de posse
na área em questão até a finalização da discussão da proposta preliminar da UFRJ; atualmente, a
"Proposta Preliminar das Poligonais do Horto e IJB-RJ" apresentada pela UFRJ, instituição com
reconhecida solidez acadêmica e atuação em outros programas habitacionais e de regularização fundiária,
está sendo avaliada no âmbito de Câmara de Conciliação instaurada pela AGU, não existindo, até o
momento, decisão sobre a sua aplicação; o IPHAN não qualificou a área sob exame como integralmente
abrangida pelos tombamentos; a abrangência integral dos tombamentos inviabilizaria, efetivamente,
qualquer proposta de regularização fundiária; houve manifestação dos técnicos do Ministério das Cidades
favorável ao projeto de Rfis; como, na última reunião da Câmara de Conciliação, em 5/4/2011, o JBRJ
retirou sua proposta de delimitação do perímetro do território de que precisa para cumprir as suas
finalidades, que havia sido usada como referência para o estudo da UFRJ, e não apresentou outra proposta
até o momento, as negociações estão paradas (peça 82, doc 46.364.845-0, §§ 5-14).
4.2.3.2 ANÁLISE
122.
As "pertinentes consultas aos órgãos ambientais" não foram comprovadas, pois em
nenhum momento a responsável informa contato da SPU com o IBAMA sobre esse projeto de Rfis.
123.
Eventual futuro consenso que seja alcançado entre todos os órgãos e entidades públicos
e privados consultados não tem força legal alguma para realizar regularização fundiária dentro de área
tombada.
124.
O alegado caráter preliminar da proposta de Rfis sob estudo já foi analisado, não
servindo como atenuante da sua ilegalidade, ainda mais no presente contexto em que já houve contratação
de CDRU antes de este projeto ter sido concluído. Além disso, a FAU/UFRJ está, neste projeto, apenas
cumprindo as ordens e as especificações da SPU/RJ tratadas no termo de referência do convênio existente
entre ambas, logo não socorre a defendente apontar essa proposta de Rfis como se fosse produto exclusivo
da avaliação científica, técnica e isenta dessa repartição universitária.
125.
Não corresponde à verdade a afirmação de que há "ocupação consolidada há décadas
no entorno da área do Jardim Botânico".
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126.
Na verdade, essa ocupação há décadas despreza e invade o tombado Jardim Botânico,
logo essa invasão não merece prosperar sobre esse tombamento.
127.
Além disso, "ocupação consolidada" é conceito que não se confunde com o conceito
legal de "área urbana consolidada" previsto na Lei 11.977/2009, art. 47, inc. II, mas é sinônimo da
“situação consolidada” indicada por irreversibilidade da posse que só será caracterizada na ocorrência
simultânea dos seguintes requisitos exigidos pela doutrina:
a. Para que a situação possa ser considerada irreversível, é necessário que não exista disputa
judicial sobre a posse da área (lote), sob pena de descaracterização da situação de tranqüilidade da posse
(...).
b. (...) posse pacífica e incontroversa, com tratamento individuado das unidades desmembradas, (...)
[conceito que] não se aplica a situação derivadas de ato coletivo, como invasões ou ocupações forçadas.
c. A boa fé dos adquirentes dos lotes é indicativo seguro da irreversibilidade da situação, uma vez
que, em face da lei civil (ver Código Civil, art. 1.255, parágrafo único), há potencialidade de aquisição da
área.
d. A implantação de equipamentos urbanos pelo Poder Público sugere também a irreversibilidade
da situação, especialmente daqueles equipamentos que caracterizam perenidade (o arruamento, v.g.,
acarreta a necessária afetação do traçado viário, de forma definitiva).
e. Por fim, o reconhecimento pelo Poder Público da situação de posse consolidada para fins fiscais,
originando tributação, constitui nota indeclinável de irreversibilidade.
(adaptado de BRASIL, Luciano de Faria. "Acerca do conceito de "situação consolidada"
(Provimento
nº
28/2004
CGJ
More
Legal
III)".
http://www.mp.rs.gov.br/urbanistico/doutrina/id473.htm acesso em 16/8/2011)
128.
No caso desse projeto de Rfis sob exame, existe disputa judicial sobre a posse da área, e
não há posse pacífica e incontroversa, nem tributação desses imóveis, não assistindo razão à defendente
para descrever essa área como sendo de ocupação consolidada.
129.
A decisão aludida de se evitar qualquer reintegração de posse na área em questão até a
finalização da discussão da proposta preliminar da UFRJ e demais deliberações do Grupo de Trabalho foi
descumprida pela SPU/RJ quando fez a contratação de CDRU acima analisada.
130.
A alegação de que o IPHAN não qualificou a área sob exame como integralmente
abrangida pelos tombamentos é verdadeira mas não socorre a defendente porque o motivo da audiência
não afirma isso, e sim que há "realização de projeto de regularização fundiária de interesse social
contrário ao disposto na CRFB/88 (...) e no Decreto-lei 25, de 30/11/1937 (...) por abranger área objeto
dos seguintes tombamentos (...)", entre outras áreas.
131.
A interpretação histórica dos processos correlatos desse Instituto deixa claro que os
tombamentos do Jardim Botânico e do Horto Florestal objetivam proteger a integridade dos seus
territórios contíguos, abrangendo sem sombra de dúvida todas as suas respectivas áreas que lhe pertencem
historicamente (vide peça 23, doc 45.343.178-9, e peça 24, doc 45.343.183-3).
132.
O IPHAN reforçou este seu entendimento na ata de 7/2/2011 da Câmara de conciliação
e arbitragem da administração federal, trazida aos autos por cópia pela própria defendente:
O Superintendente Regional do IPHAN informou que, dentro da área administrada pelo Jardim
Botânico, são tombados: a) o acervo científico e paisagístico (...); b) construções específicas; c) sítios
arqueológicos.
No que diz respeito às ocupações existentes na área, o IPHAN opina que as áreas acima da margem
esquerda do Rio dos Macacos estão incorporadas ao conjunto urbano externo aos limites do Jardim
Botânico e a regularização dessas áreas não afetaria o conjunto paisagístico do parque. Entretanto, a área
no entorno do Solar da Imperatriz, bem como os núcleos do Grotão, Caxinguelê e Margaridas que
conectam o horto ao arboreto não deveriam ser regularizadas por serem áreas relacionadas às atividades
essenciais do Jardim Botânico, impactando indevidamente na paisagem do conjunto. (peça 82, doc
46.364.845-0, p. 22)
133.
Assim, a análise dos autos permite afirmar que, se dependesse somente de tombamento,
não haveria restrição para ser implantado projeto de Rfis no Setor 1 (Dona Castorina), abaixo ilustrado
pela FAU/UFRJ:
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134.
Na figura acima, deve ser desconsiderado o traçado do perímetro da área do extinto
BNH, porque esta área, apesar de inicialmente cedida pelo Poder Público a esse banco, não foi usada por
ele, e retornou ao Jardim Botânico em 1972 (vide declaração de assessor técnico do Jardim Botânico
noticiada em 20/11/1986 - peça 23, doc 45.343.178-9, p. 63).
135.
Como se verifica pela comparação dessa imagem com as peças 36 (doc 45.351.068-2),
42 (doc 45.351.989-0) e 45 (doc 45.352.778-9) dos autos, a abrangência integral dos tombamentos sob
exame incide sobre as áreas internas do Jardim Botânico e do seu Horto Florestal, inclusive sobre dez dos
onze setores desse projeto de Rfis sob análise, mas não incide sobre as áreas externas a esse jardim.
136.
Portanto, não está configurada a hipótese levantada pela defendente no sentido de que a
abrangência integral dos tombamentos inviabilizaria, efetivamente, qualquer proposta de regularização
fundiária. Como já lembrado acima (vide § 73 desta instrução), há outros condicionantes a serem
examinados para se aferir a possibilidade de se fazer Rfis no Setor 1 (Dona Castorina), o único externo ao
Jardim Botânico, mas tombamento não é um deles.
137.
A referida manifestação dos técnicos do Ministério das Cidades favorável ao projeto de
Rfis sob exame foi feita com base nas alegações incorretas da responsável, entre outras, de que já se
explicou perante o TCU afastando todas as irregularidades tratadas na denúncia juntada ao presente
processo (vide Ata no ANEXO II da sua defesa). Como tais explicações estão sendo rejeitadas na presente
análise, esse apoio do Ministério das Cidades não socorre a responsável.
138.
Como o JBRJ retirou sua proposta de delimitação do perímetro do território de que
precisa para cumprir as suas finalidades, que havia sido usada como referência para o estudo da UFRJ, e
não apresentou outra proposta até o momento, as negociações estão paradas, mas nada disso permite às
responsáveis a realização de projeto de Rfis nas áreas tombadas do Jardim Botânico, inclusive do Horto
Florestal que sempre lhe pertenceu (vide Portaria IBDF 2.175, de 11/5/1971, na peça 24, doc 45.343.1833, p. 48).
139.
Essas razões de justificativas devem portanto ser rejeitadas.
4.2.4 TOMBAMENTOS NÃO ABRANGEM A TOTALIDADE DO TERRITÓRIO DO PROJETO
DE RFIS

21

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900253.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

4.2.4.1 DEFESA
140.
A Sra. Célia Ravera aponta que: a UFRJ e a SPU/RJ se preocupam e observam os
tombamentos na análise da situação fundiária do território e na elaboração da proposta preliminar de Rfis
na área, entre outras restrições legais e técnicas existentes; o Oficio GAB/6º SR/IPHAN nº 1063/09, de
13/7/2009 (peça 82, doc 46.364.845-0, p. 14-15), permite interpretar que os tombamentos afetam o
território sem entretanto abranger a totalidade do mesmo; a UFRJ, com base em delimitação territorial
informada pelo próprio JBRJ (peça 82, doc 46.364.845-0, anexo IV, ata de 11/3/2009), iniciou em 2010 o
estudo do perfil sócio-econômico dos ocupantes, identificando os moradores que não poderiam ser
habilitados no projeto, as áreas destinadas à preservação ambiental, as áreas consideradas de risco, as
áreas de relevância cultural, especialmente as indicadas nos livros de tombamento, recomendando
reassentamento das moradias que estiverem ocupando espaços com comprometimento ambiental, de
risco, ou prejudicando a tutela do patrimônio histórico (vide no processo TCU nº 032.772/2010-6 o Oficio
nº 131/2011/SPU/RJ/CODIM/AD, páginas 1 e 2); segundo os critérios da UFRJ, o Conjunto Paisagístico
tombado não estaria sendo atingido pelo projeto; o Superintendente Regional do IPHAN no RJ, por meio
do referido Ofício 1063/2009, informou que o Jardim Botânico e o Horto Florestal possuem em seus
limites territoriais três tombamentos distintos e registra também que existe um estudo concluído referente
à retificação do tombamento, unindo as áreas de ambos, pelo fato de serem vinculadas histórica e
fisicamente e estarem ligadas pela mesma administração à mesma instituição; daí concluiu-se que a nova
delimitação territorial mediante retificação da respectiva inscrição ainda está em processo de tombamento
e, quando aprovada, presume-se que não atingiria as moradias assimiladas pelo projeto da UFRJ (com
exclusão das que comprometem a preservação) que observa exclusivamente os critérios de vizinhança e
visibilidade na delimitação de áreas dentro das quais construções não poderiam coexistir com os bens
protegidos, e estas moradias incluídas na proposta de regularização fundiária são naturalmente
preexistentes à futura inscrição da retificação do tombamento; o Decreto-lei 25/37 não conceitua
objetivamente a área dentro da qual nenhuma construção poderia coexistir com os bens protegidos e
agrupados, ainda que individualizados na inscrição de tombamento; estas decisões, como foi manifestado
e registrado nos documentos que embasam os estudos da proposta preliminar, seriam levadas à previa
autorização do IPHAN, como estabelece o art. 18 do referido diploma legal; pelas indefinições legais
apontadas, subsídios bibliográficos foram utilizados, em especial, a obra da professora Maria Silva
Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 19ª ed., São Paulo, Atlas 2006, pg. 150-151), que menciona
decisões administrativas sobre restrição a construção em vizinhança de bem tombado, o que permite
afirmar que orientações neste sentido já estão consolidadas; há divergência sobre como caracterizar as
áreas protegidas; na proposta preliminar do LABHAB da UFRJ, os bens inscritos agrupadamente no
Livro do Tombo, mas destacados individualmente, são protegidos com delimitação e restrição de áreas de
vizinhança, pois o tombamento transcenderia a individualidade do bem, gravando também a área de sua
projeção localizada no entorno, com o que se possibilita ambiência e visibilidade, fundamentando esta
posição com o estabelecido pelo Decreto-lei 25/1937; entretanto, pareceres técnicos do IPHAN informam
que a proteção no IJB não se limita à área do entorno, porque consideram que o tombamento do Jardim
Botânico e do Horto, incorporam o todo como paisagem, e justificam o destaque individualizado dos bens
nos Livros de Tombo argumentando que na época do tombamento, os elementos sobre os quais havia
interesse em se proteger ainda não estavam diretamente vinculados à conformação do Jardim Botânico e
do Horto; o IPHAN esclarecerá esta posição definindo no levantamento planialtimétrico da Universidade
o perímetro do tombamento e das áreas não passíveis de Rfis; então, este material será considerado na
formulação definitiva desse projeto de regularização; não foi praticada conduta de gestão comissiva que
implique intervenção ou atividades que exponham a riscos os bens protegidos; o citado projeto não fere
ao disposto na CRFB/88, nem Lei pertinente (peça 82, doc 46.364.845-0).
4.2.4.2 ANÁLISE
SUPOSTA OBSERVÂNCIA AO TOMBAMENTO
141.
Se a SPU/RJ e a UFRJ tivessem mesmo observado os tombamentos na análise da
situação fundiária do território, essa Universidade conveniada não teria, sob a orientação dessa
Superintendência convenente, proposto que os onze setores geográficos destinados a Rfis, exceto o Setor
1 "Dona Castorina", fossem localizados dentro dos limites territoriais historicamente pertencentes ao
Jardim Botânico, estando tombados para manterem os fins públicos preservacionistas culturais e
ambientais originais desse jardim, e sendo portanto indisponíveis para essa transformação.
SUPOSTA ABRANGÊNCIA PARCIAL DO TOMBAMENTO
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142.
Está totalmente errada a interpretação da defendente no sentido de que o IPHAN, seja
em ata de reunião, seja em ofício, insinuou, deixou subentendido, ou indicou de alguma forma que os
tombamentos afetam o território interno do Jardim Botânico sem entretanto abranger a totalidade do
mesmo. A própria defendente se contradiz e assim se desmente mais adiante, quando afirma no § 26 do
seu texto que "pareceres técnicos do IPHAN informam que a proteção no IJB não se limita à área do
entorno, porque consideram que o tombamento do Jardim Botânico e do Horto, incorporam o todo como
paisagem". Realmente, o Oficio GAB/6º SR/IPHAN nº 1063/09, de 13/7/2009, trazido por cópia aos
autos pela própria defendente e citado explicitamente por ela (§ 25 de sua defesa), afirma:
Quanto à questão da identificação de todos os bens tombados da área, esclarecemos que compõem
a paisagem do Jardim e Horto Botânico, tanto o acervo científico e paisagístico (...), como o arquitetônico
e o artístico (...), estão protegidos pelo tombamento porque são partes que compõe[m] o todo, estão
ligados à história da formação do Jardim, são a materialização da sua conservação e, por conseguinte, do
tombamento. "O Valor atribuído ao complexo paisagístico não foi o da excepcionalidade de cada uma de
suas partes e sim do conjunto paisagístico constituído pela paisagem agenciada pelo homem. O
Tombamento paisagístico implica numa visão mais global do bem, do seu todo enquanto paisagem."
Parecer nº 26/97, arquiteta DEPROT/IPHAN, Helena Mendes dos Santos.
Informamos também que existe um estudo concluído nesse IPHAN referente à retificação do
tombamento, unindo as áreas do Jardim Botânico e Horto Florestal, pelo fato das mesmas serem
vinculadas histórica e fisicamente e estarem ligadas pala mesma administração, à mesma instituição.
Acrescentamos em anexo a proposta de poligonal de tombamento da Área do Jardim Botânico e
Horto Florestal do Rio de Janeiro incluído no processo de Retificação do Tombamento. (Volume II do
Processo de Tombamento nº 633-T-61)
Quanto às questões fundiárias, esclarecemos que os conjuntos de casas conhecidas como
Cachinguelê, Grotão e Margaridas são moradias irregulares e invasões, não reconhecidas como
edificações tombadas pelo IPHAN. (peça 82, doc 46.364.845-0, p. 14-15)
CONFORMIDADE DA ATUAÇÃO DA UFRJ E DA SPU/RJ COM MAPA DO JBRJ
143.
A citada delimitação territorial informada pelo JBRJ à SPU/RJ contraria o Plano Diretor
desse instituto, por isso gerou audiência do seu Presidente perante o TCU, e esse instituto posteriormente,
na reunião da aludida Câmara de Conciliação, em 5/4/2011, retirou esta proposta do debate que faz com
outros órgãos e entidades sobre Rfis naquele bairro (peça 82, doc 46.364.845-0, p. 4, § 14). Logo, tal
linha de argumentação não socorre a defendente, ainda mais porque a SPU/RJ tem o dever de verificar a
legalidade das propostas que recebe.
RFIS NÃO PODE SER FEITA NO JARDIM BOTÂNICO
144.
Em relação à indicação da Sra. Célia Ravera no sentido de que a UFRJ trabalhou para a
SPU/RJ identificando os moradores que não poderiam ser habilitados no projeto, cabe atualizar as
informações do Relatório de Levantamento datado de 30/12/2010 sobre definição de Rfis e sobre a renda
familiar máxima permitida para que alguém seja beneficiário de Rfis.
145.
A situação descrita por esse relatório datado de 30/12/2010 era a seguinte. Na cartilha
"Regularização fundiária de habitação e interesse social", de 2010, a SPU afirmava:
A partir da aprovação da Lei de Regularização Fundiária de Terras da União (Lei Federal
11.481/2007), foi reconhecido pela legislação do Patrimônio da União o direito à moradia dos ocupantes
de baixa renda que utilizam as áreas federais para sua moradia. (...)
A regularização fundiária e o apoio à provisão habitacional de interesse social em áreas da União
atende as famílias cujos rendimentos não ultrapassem cinco salários mínimos mensais, com prioridade
para as famílias com renda de até três salários mínimos.
146.
Com efeito, exigia-se a comprovação da baixa renda familiar do candidato cadastrado,
de até cinco salários mínimos, por força do disposto no § 1º do art. 18-A do Decreto-lei 9.760/1946
alterado pela Lei 11.481/2007.
147.
Entretanto, a Medida Provisória 514, de 1º/12/2010, publicada no DOU de 02/12/2010,
prorrogada por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 5, de 2/3/2011, e convertida na Lei
12.424, de 16/6/2011, entre outras providências, revogou implicitamente o dispositivo legal acima citado,
e fez, entre outras, as seguintes alterações à Lei nº 11.977, de 7/7/2009:
Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, consideram-se:
(...)
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VII - regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária de assentamentos
irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, nos casos:
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos;
(redação dada pela MP 514/2010 e pela Lei nº 12.424, de 2011, com pequeno ajuste formal - redação
original: "em que tenham sido preenchidos os requisitos para usucapião ou concessão de uso especial para
fins de moradia;");
b) de imóveis situados em [Zona Especial de Interesse Social] ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para
implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social;
148.
Dadas as mais de duzentas ações de reintegração de posse feitas desde meados da
década de 1980 e ganhas pela União naquela área desde meados da década de 2000, não está
caracterizado que "a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos".
Tal disparidade, aliada à falta de ZEIS e de declaração de interesse de Rfis para aquela área, permitem
constatar que nenhum dos onze setores geográficos previstos pela UFRJ para a SPU/RJ fazer projeto de
Rfis no bairro carioca do Jardim Botânico preenche nenhum desses requisitos acima, portanto esse projeto
não pode ser realizado ali.
149.
Dada a multiplicidade de pedidos de suspensão feitos para esse e outros casos pela SPU
(vide peça 83, doc 46.365.419-2, p. 7-12) e pela SPU/RJ (vide exemplos na peça 21, doc 45.343.169-7, p.
76-106), cabem propostas de esse Tribunal determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei
8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à Superintendência do Patrimônio da
União (SPU), à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), ao e à
Advocacia Geral da União (AGU) que, no prazo total de trinta dias, no âmbito das suas respectivas
competências, e com a coordenação que se mostrar necessária com demais entes públicos, como o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ):
1) comuniquem processualmente aos juízes dos processos em que pediram ou fizeram pedir
suspensão de cumprimento de mandado de reintegração de posse que, "segundo entendimento e acórdão
do TCU, área tombada, ou sob proteção de legislação ambiental, ou demandada judicialmente - que
portanto não está sob a posse mansa e pacífica exigida pela Lei 11.977, de 7/7/2009, Art. 47, inc. VII,
alínea "a", desde a sua redação original até a sua versão atual, alterada pela Medida Provisória 514, de
1º/12/2010, publicada no DOU de 02/12/2010, prorrogada por Ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional 5, de 2/3/2011, e convertida na Lei 12.424, de 16/6/2011 - é insuscetível de sofrer regularização
fundiária de interesse social ou de interesse específico, não havendo assim impedimento para que todos
cumpram e façam cumprir todos os mandados de execução de reintegração de posse concedidos por meio
de decisões judiciais transitadas em julgado", sem atraso que seja causado por avaliação da SPU/RJ,
inclusive dos pontos de vista jurídico e operacional, sobre a possibilidade de ser tempestivamente
oferecido e providenciado reassentamento para cada ocupante de comprovada baixa renda familiar
caracterizada conforme o § 2º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.876, de 15 de julho de 1981, com a redação
dada pela Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007;
2) consequentemente, retirem judicialmente seus pedidos de suspensão da execução de qualquer
mandado de execução de reintegração de posse decorrente de decisão judicial transitada em julgado.
DÚVIDAS DA DEFENDENTE SOBRE QUAL É A ÁREA TOMBADA
150.
O Superintendente Regional do IPHAN no RJ deu informação incorreta quando, por
meio do referido Ofício 1063/2009, informou que existe um estudo concluído referente à retificação do
tombamento do Jardim Botânico e do Horto Florestal, posto que na verdade este estudo é de ratificação,
sem alteração da área tombada, embora o Processo IPHAN 01450011165/2009-18, que contem tal estudo,
exiba descrição também incorreta de proposta de rerratificação.
151.
Como já informado no Relatório de Levantamento, o objetivo da ratificação do
tombamento do JBRJ é obter melhor detalhamento da área geográfica que estiver atingida por ele, e
“restabelecer a integridade física do monumento” Jardim Botânico, inclusive do Horto Florestal, cujas
áreas são tratadas “como um único bem devido à vinculação física e histórica existente entre eles” (peça
23, p. 65-89).
152.
No fim de 2010, este processo estava sob análise aguardando parecer da AGU junto ao
Iphan sobre as melhores opções de implementação desta proposta técnica. Conforme entrevista da equipe
do TCU com a Dra. Procuradora Federal encarregada do caso, a principal questão a ser dirimida em
parecer jurídico seria se esse Processo, por conter proposta de ratificação que não modifica a área
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tombada, deveria ou não passar pela aprovação do Conselho Consultivo do Iphan para que houvesse
depois anotação da linha poligonal de tombamento no competente cartório de registro de imóveis. Vê-se
portanto que a dúvida pendente para a AGU não é mais se haverá ou não ratificação, mas é tão-somente
identificar qual seria o melhor encaminhamento para ela ser concretizada.
153.
Portanto, as razões de justificativa da defendente baseadas nessa informação incorreta
do referido Ofício 1063/2009 não merecem prosperar.
154.
Adicionalmente, a defendente também erra ao:
1) prever que "a nova delimitação territorial mediante retificação da respectiva inscrição ainda está
em processo de tombamento" porque tombamentos já houve, há décadas atrás, e não haverá nenhum novo
tombamento ali;
2) aceitar que a UFRJ "observa exclusivamente os critérios de vizinhança e visibilidade na
delimitação de áreas dentro das quais construções não poderiam coexistir com os bens protegidos",
mostrando que a SPU, diante de divergência sobre tombamento, se guia não pelo IPHAN, ente
especialista no assunto, mas sim pela UFRJ que usa equivocadamente, para área interna de paisagem
tombada, critérios (ambiência e visibilidade) diferentes dos usados por esse instituto, que só os aplica nos
arredores externos a área tombada, como se vê, por exemplo, na Portaria SPHAN 01, de 9/10/1985, que
"estabelece a área de proteção à visibilidade e ambiência dos monumentos Penedia do Corcovado, Parque
Henrique Lage, Jardim Botânico e Horto Florestal" (vide peça 23, doc 45.343.178-9, p. 73);
3) assinalar que "estas moradias incluídas na proposta de regularização fundiária são naturalmente
preexistentes à futura inscrição da retificação do tombamento", e assim insinuar que tais casas seriam
futuramente tombadas, porque não haverá essa retificação de tombamento, só ratificação de perímetro
tombado sem alteração da área, e porque o IPHAN nunca tombou, não tomba nem vai tombar ocupações
irregulares, ainda mais na área historicamente pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
155.
De nada adianta para a defendente alegar que o Decreto-lei 25/1937 não conceitua
objetivamente a área dentro da qual nenhuma construção poderia coexistir com os bens protegidos e
agrupados, ainda que individualizados na inscrição de tombamento.
156.
Como a própria defendente admite, o IPHAN diz que a proteção dada pelo tombamento
naquela área "não se limita à área do entorno, porque consideram que o tombamento do Jardim Botânico
e do Horto, incorporam o todo como paisagem". Em outras palavras, o IPHAN considerou o todo como
paisagem, tombou os bens que a compõe e tombou portanto toda a área desta paisagem, para destiná-la
aos mesmos fins de preservação cultural destes bens.
157.
Ademais, quem ler a vigésima edição revista e atualizada da obra citada pela defendente
verá que Di Pietro na verdade aborda restrição a construção do lado de fora de bem tombado, e não do
lado de dentro, posto que tal construção interna ao jardim já está implicitamente vedada pelo próprio
tombamento em si.
IPHAN RATIFICOU A SUA POSIÇÃO SOBRE A ÁREA TOMBADA
158.
Como a defendente noticiou que o Iphan teria se comprometido a encaminhar à
SPU/Mpog, até 6/7/2011, entre outros elementos informativos, um documento esclarecedor dos
tombamentos existentes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, acompanhado de plantas/mapas, contendo
o perímetro do tombamento e os perímetros das áreas não passíveis de regularização das unidades
habitacionais (peça 82, doc 46.364.845-0, p. 25-26), apurou-se, por meio de contatos telefônicos, que a
Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro enviou à correspondente sede em Brasília, para posterior
remessa à SPU/RJ, cópia da mesma poligonal proposta há décadas atrás pelo estudo concluído sobre os
processos de tombamento do Jardim Botânico e do seu Horto, corroborando assim a posição desse
instituto já descrita naqueles processos, no ofício mandado por ele em 13/7/2009 à SPU/RJ (peça 82, doc
46.364.845-0, p. 14-15), e na presente instrução (vide § 120 acima), bem como confirmando o acerto da
presente análise.
159.
Como foram examinadas e rejeitadas estas razões de justificativas, a irregularidade
motivadora da audiência permanece injustificada, logo cabe aplicação de multa à responsável Sra. Célia
Ravera, autora das mesmas, e à responsável Sra. Marina Esteves que, sobre este motivo de audiência, fez
sua a defesa dessa autora (vide nesta instrução o § 89 acima).
4.3 MOTIVO DE AUDIÊNCIA: DISPONIBILIZAÇÃO DE BEM INDISPONÍVEL
4.3.1 CONTEÚDO DO OFÍCIO DE AUDIÊNCIA
i) (...) envio do Oficio 079, de 14/04/2010 à SPU/RJ, dispondo de áreas do JBRJ para fins de
regularização fundiária de interesse social, fins estes classificáveis como de uso incompatível com a
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missão desta instituição, com insuficiência de motivos determinantes, com lesão ao princípio da
indisponibilidade do interesse público, com contrariedade ao disposto no Plano Diretor do JBRJ de 2002
atualizado em 2009, que prevê a "perspectiva da reintegração total das ocupações irregulares", com
contrariedade à Decisão relativa à Relação 05/2001 Gab. Min. Valmir Campelo, Ata 04/01 - 2ª Câmara, e
com contrariedade aos seguintes tombamentos registrados pelo Iphan no Livro Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico: Jardim Botânico e especialmente o Portão da Antiga Fábrica de Pólvora, o Pórtico da
Antiga Academia Imperial de Belas Artes e o Antigo Aqueduto da Levada – Processo 101-T-38, inscrição
datada de 30/05/38; Conjunto Paisagístico do Horto Florestal do Rio de Janeiro – Processo 633-T-73,
inscrição datada de 17/12/73; (Achado: 2.3 proposição de cessão de áreas pelo JBRJ para uso
incompatível com sua missão - §§ 109-131) [responsável: Liszt Benjamin Vieira; vide peça 28, doc
45.343.343-1, e peça 47, doc 45.353.816-7]
4.3.2 DEFESA
160.
O Sr. Liszt Vieira indicou basicamente o seguinte para sua defesa (vide peça 65, doc
46.173.792-7 e peça 84, doc 46.386.163-7): em 2010, a AGU orientou o JBRJ a informar à SPU/RJ as
áreas cuja retomada era imediatamente prioritária para esse instituto; naquela ocasião, como até hoje, a
SPU nunca apresentou formalmente seus planos de Rfis do bairro Jardim Botânico ao JBRJ; por decisão
da maioria da Diretoria, o JBRJ elaborou, com apoio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA/RJ), o
mapa que seguiu anexo à missiva questionada pelo TCU, com destaque das áreas prioritárias para esse
instituto; o mapa apresentado deixa claras as restrições para qualquer destaque ou ocupação de áreas por
particulares, notadamente as tombadas e aquelas classificadas legalmente como sendo de preservação
permanente; ambos gravames fulminariam qualquer tese de ocupação da área e a defenderiam de um
plano urbanístico; o Plano Diretor do JBRJ de 2002 é um documento norteador, desprovido de força legal;
para o JBRJ regularização fundiária significa a realocação dos particulares que ocupam a área desse
jardim para outra área fora da poligonal tombada, e não a disponibilização das mesmas para fins de
urbanização e assentamento dos atuais ocupantes pela SPU; o JBRJ sempre pleiteou a matrícula de toda a
área no Registro Geral de Imóveis; tendo a inalienabilidade e a indisponibilidade do bem público como
principais balizadores, o JBRJ sempre denunciou à SPU, ao Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no RJ, e ao Instituto Chico Mendes para Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) todas as tentativas de invasão e expansão conhecidas por ele, por lhe faltar
competência legal para defender essa área (referindo-se implicitamente às atuais circunstâncias em que a
SPU ainda não cedeu a área desse jardim ao JBRJ); isto pode ser comprovado. ainda, pelo teor do Ofício
218/2010 enviado à equipe de auditores do TCU, segundo o qual é fundamental reunir o Horto Florestal
ao Arboreto para o JBRJ cumprir sua missão institucional, e a cessão de direito real de uso na área
tombada parece ser fraude à execução judicial e constitui violação do tombamento; somente agora o JBRJ
soube que uma das ocupantes irregulares na sua área recebeu CDRU feita pela SPU; o JBRJ fez em 2011
um estudo, anexo a essa defesa, formalmente enviado à Câmara de Conciliação da AGU sobre as
necessidades futuras de expansão do arboreto, para recuperar ambientalmente a área em consonância com
o Plano Diretor de 2002; o JBRJ é totalmente contrário às ocupações irregulares da área da União nesse
jardim, e nunca foi sua intenção efetuar a cessão de áreas para uso incompatível com a sua missão
institucional (vide peça 65, doc 46.173.792-7, e peça 84, doc 46.386.163-7)
4.3.3 ANÁLISE
161.
Em que pesem todas as louváveis iniciativas e afirmativas acima apontadas e
comprovadas pelo responsável para a defesa efetiva da área interna do Jardim Botânico, inclusive
mediante artigos publicados em jornal de circulação nacional, ele não conseguiu descaracterizar a
constatação de que seu Oficio 079, de 14/04/2010, enviado à SPU/RJ, dispôs de áreas do JBRJ para fins
de regularização fundiária de interesse social.
162.
Os exemplos dados de falta de comunicação da SPU/RJ, que não mostrou formalmente
para o JBRJ seu plano de Rfis nem a CDRU que concedeu, não atenuam a gravidade dessa disposição
indevida, pois o responsável, ao ordenar e assinar esse ofício, tinha absoluta consciência de que cedia
áreas desse jardim para finalidades distintas das objetivadas pelo seu tombamento.
163.
O possível aconselhamento da AGU para a geração desse ofício não foi comprovado
pelo responsável, que não trouxe aos autos nenhum parecer desse órgão. O apoio do INEA/RJ neste caso
foi exclusivamente informático, referente apenas ao desenho e à impressão de planta definida somente
pelo próprio JBRJ. A decisão colegiada de Diretoria do JBRJ dispondo dessa área também não foi
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comprovada com cópia de nenhuma ata. Em todo caso, o responsável não declarou que votou contra ela.
Logo, tais citações não reduzem a responsabilidade do Presidente do JBRJ por esse ato irregular.
164.
Assim, também não merece prosperar, por não corresponder à verdade, a sua alegação
de que, para o JBRJ, regularização fundiária significa a realocação dos particulares que ocupam a área
desse jardim para outra área fora da poligonal tombada, e não a disponibilização das mesmas para fins de
urbanização e assentamento dos atuais ocupantes pela SPU.
165.
Citado ofício realmente pede à SPU/RJ toda a área do jardim, mas não menciona áreas
prioritárias para esse instituto receber primeiro, porém especifica somente subáreas que poderiam ser
destinadas à Rfis, como se segue:
Considerando nossos entendimentos anteriores sobre a situação fundiária do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro - IPJB, vimos pelo presente requerer à Secretaria de Patrimônio da
União a transferência para o patrimônio deste Instituto da área constante da proposta anexa, apresentada
ao Grupo de Trabalho criado por Portaria desse Órgão.
Esclarecemos que na referida proposta encontram-se destacadas as áreas, que poderão vir a ser
objeto de regularização fundiária.
166.
Foi esse texto principal o que prevaleceu na consideração da SPU/RJ, que não levou em
conta as restrições, escritas em letras menores no mapa anexo, para qualquer destaque ou ocupação de
áreas por particulares, notadamente as tombadas e aquelas classificadas legalmente como sendo de
preservação permanente. Como ambos gravames fulminam qualquer tese de ocupação urbanística da área,
o JBRJ deveria ter se recusado a identificar para a SPU/RJ áreas que "poderão vir a ser objeto de
regularização fundiária".
167.
O Plano Diretor do JBRJ de 2002 expressa o seu planejamento e os seus respectivos
motivos determinantes, tendo força de lei interna para a instituição, e foi descumprido sem motivação
suficiente pelo ato sob exame. Logo, essa irregularidade permanece injustificada, e não é reduzida pela
alegação do responsável de que este documento não tem força legal.
168.
Como foram examinadas e rejeitadas estas razões de justificativas, a irregularidade
motivadora da audiência permanece injustificada, logo cabe aplicação de multa ao responsável Sr. Liszt
Vieira.
5. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
5.1 POSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO DE RFIS EM ÂMBITO NACIONAL POR FALTA DE
REGULAMENTAÇÃO
169.
O direito fundamental de cada cidadão ou grupo de cidadãos à igualdade de tratamento
perante a lei obriga a administração pública a, após fazer a necessária análise técnica de adequação entre
norma e caso concreto, aplicar impessoalmente, em cada caso específico e concreto, a melhor e mesma
solução uniforme que daria a qualquer outro administrado que estivesse na mesma situação. Para tanto, o
processo administrativo se guia, ou deveria se guiar, por regras objetivas escritas em tese, em âmbito
geral, e em prol do supremo bem comum, pensadamente planejadas, cristalinamente esclarecidas,
formalmente estabelecidas e previamente anunciadas para toda a sociedade. A regra tecnicamente isenta
molda a análise imparcial, que conduz a conclusão justa, livre de distorção causada por prejulgamento,
que primeiro escolhe conclusão para depois deturpar a análise, direcionando-a deliberadamente para esse
resultado. Portanto, e de modo semelhante ao método científico, antes de esta análise ser feita, deve-se
saber qual procedimento analítico será usado, mesmo que não se saiba, ou não se possa prever com algum
grau de certeza, qual será o resultado para o caso estudado. Assim, pode-se definir devido processo
técnico como o conjunto de providências indispensáveis ao tratamento científico adequado, eficiente e
eficaz que deve ser conferido a um assunto.
170.
Como consequência do princípio constitucional da legalidade (CRFB, art. 37, caput), a
administração pública só pode e deve fazer o que a lei autoriza. Então a necessidade de regra prévia
definidora da análise técnica que o administrador público deve providenciar só será minimamente
atendida se houver legislação que preveja esta forma de análise. Em outras palavras, o devido processo
legal precisa abranger o devido processo técnico, detalhando-o sempre que possível para que haja maior
segurança jurídica dos jurisdicionados, mormente nas suas etapas, fases ou elementos cuja execução
puder resultar em que alguém seja privado da liberdade ou de seus bens. E se a legislação superior não
detalhar cabalmente este processo de trabalho administrativo, ela terá de ser regulamentada por legislação
inferior.
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171.
Esta necessidade é maior ainda no caso de regularização fundiária, como será
demonstrado a seguir.
172.
A Constituição Federal reconhece a garantia fundamental de que “ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” (CRFB, art. 5º, inc. LIV).
173.
Não é raro a implementação da regularização fundiária exigir tecnicamente que pessoa
moradora de área a ser regularizada perca sua casa no todo ou em parte, seja devido a realocação e/ou
redimensionamento uniformizante de habitação dentro do mesmo projeto, seja devido a reintegração de
posse a ser regularmente processada pelo Poder Público por haver outras pessoas mais carentes do que ela
candidatas a morar ali, por ela estar em área de proteção cultural (tombamento) ou ambiental etc. (vide o
Relatório de levantamento, Anexo 3, peça 56, doc 45.646.837-9, p. 105-108).
174.
Em outras palavras, às vezes um governo, inclusive o seu setor habitacional, precisa
desocupar ocupantes carentes de uma área para dar casa planejadamente a quem seja mais carente ainda e
mais necessite dela, ao invés de comodamente limitar-se a legitimar ocupações já existentes, perpetuando
injustiças que, em alguns casos, já duram décadas. Um exemplo desse tipo de desocupação é indicado
pela reintegração de posse, ocorrida em 28/1/2010, de área invadida da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU/SP) (vídeo disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=SHQkNIOvVtI , acesso em 14/8/2011).
175.
Logo, a regularização fundiária não pode ser planejada e executada sem expresso
amparo de regulamentação, devidamente publicada em Diário Oficial da União, das leis no tocante a Rfis
(8.666/1993; 11.481/2007; 11.977/2009, alterada pela 12.424/2011 etc.), sob risco de levar algum cidadão
a ser privado de seus bens sem o devido processo legal, e de portanto incidir em descumprimento de
preceito fundamental da Constituição Federal, art. 5º, inc. LIV.
176.
Entretanto, como será visto a seguir, o que a equipe de auditores da Secex-RJ constatou
em campo foi a inexistência de legislação infralegal atualizada, como Instrução Normativa da SPU por
exemplo, que regulamente, como devido processo legal, o devido processo técnico aplicável a projetos de
Rfis (vide, no referido relatório, o achado descrito no título 2.5, p. 33-35).
177.
As etapas da regularização fundiária de assentamentos urbanos, conforme a Lei
11.977/2009, art. 47, inc. IX, compreendem: medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais, além do
parcelamento da gleba em quadras, parcelamento das quadras em lotes, bem como trechos ou porções do
assentamento irregular objeto de regularização.
178.
Como essa lei não conceitua essas etapas, a SPU identifica, como principais, as etapas
previstas no Fluxograma de Ações do Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Informais
de Baixa Renda (peça 46, doc 45.353.529-6) e no Manual de Regularização Fundiária Plena do Ministério
das Cidades (MCid) (iv), e as complementa com interpretações e regras não escritas, como a definição de
que a Rfis no Jardim Botânico usará como título padrão a CDRU, com critérios adicionais emprestados da
Concessão de uso especial para fins de moradia (Cuem).
179.
Outra evidência dessa falta de regulamentação das leis existentes sobre Rfis é que os
critérios legais e técnicos que nortearam a equipe do TCU a constituir o achado acima referido não
abrangem nenhuma instrução normativa da SPU regente da Rfis (peça 56, doc 45.646.837-9, p. 34).
180.
Embora o procedimento relativo a Rfis esteja carente de regulamentação, isso não
impede a plena aplicabilidade de alguns instrumentos legais criados anterior e independentemente dessa
política pública, mas que poderiam ser usados a favor dela, como reintegração de posse, por exemplo.
181.
Diante desse quadro, e como a Secex-RJ não instrui as contas anuais da SPU, é
recomendável o envio de sugestão de proposta à 8ª Secex, que faz tal instrução, e pode assim, com maior
conhecimento dessa UJ, avaliar mais adequadamente se irá propor que se determine à SPU a providência
da sustação imediata de todos os processos e procedimentos de regularização social de interesse social até
que seja publicada em Diário Oficial da União a regulamentação sistemática, completa, atualizada e
expressa desse procedimento previsto em leis (8.666/1993, 11.481/2007, 11.977/2009, alterada pela
12.424/2011 etc.), para que o devido processo legal abranja o devido processo técnico, e para que nenhum
cidadão seja privado de seus bens sem o cumprimento de preceito fundamental disposto na Constituição
Federal, art. 5º, inc. LIV.
5.2 DESCONSIDERAÇÃO DOS CARENTES NO ENTORNO DE UM PROJETO DE RFIS DE
ÁREA JÁ OCUPADA
182.
Outras práticas, também associadas à CDRU à Sra. Gracinda dos Santos da Silva, não
são aparentemente saudáveis, e por isso inspiram cuidados.
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183.
Mesmo que se desconsiderasse as irregularidades acima descritas, a necessidade ética e
legítima de um tratamento isonômico imporia que, se fosse para se abrir exceção para uma idosa e um
portador de deficiência, deveria ser aberta exceção para todas as milhares de outras pessoas, no mínimo
no mesmo município, com situação similar ou pior do que a da Sra. Gracinda, do seu filho referido, e da
sua renda familiar de 4 salários mínimos (s.m.).
184.
Mais especificamente, o IBGE, durante o Censo de 2000, contou na cidade do Rio de
Janeiro 194.908 idosas com renda entre 0 e 3 s.m. Além disso, pesquisa da prefeitura carioca, relativa aos
pedidos de cartão de transporte gratuito de ônibus entre 2001 a 2005, apontou que havia no mínimo
18.905 portadores de deficiência nessa mesma cidade, com renda familiar na mesma faixa entre 0 e 3
s.m., e que vivem com pessoas com laços consanguíneos ou conjugais (fontes:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/populacao
e
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br acesso em 12/8/2011).
185.
Não foi possível à equipe de auditores do TCU obter melhores detalhes porque ela,
apesar de ter regularmente requisitado, não recebeu acesso aos microdados do Censo de 2010 do IBGE,
nem mesmo em sua versão preliminar (por exemplo, quantos pares reais de mãe idosa e filho portador de
deficiência tem renda familiar menor do que 4 s.m. e não tem casa própria na cidade do RJ?).
186.
É possível que haja interpretação no sentido de que, como a lei de Rfis vigente
contempla ou o planejamento de ocupação pré-ordenada de área vazia, ou a oficialização e convalidação
de ocupações fáticas já existentes, consequentemente não haveria nesta última modalidade qualquer
preocupação do legislador com quem fosse mais carente mas não ocupou terra pública alguma, e assim
teve sua abstinência de ocupação respondida pelo Poder Público com abstinência de titularização de
regularização fundiária de interesse social.
187.
Entretanto, como, de acordo com o entendimento do TCU, a lei deve ser interpretada da
forma que melhor atenda ao interesse público, é forçoso reconhecer que, do ponto de vista da
legitimidade, o ideal da igualdade fundamental e constitucional dos brasileiros conduz logicamente à
interpretação da lei de Rfis no sentido de que todas as pessoas carentes de renda e sem moradia digna no
entorno da área a ser regularizada devem ser consideradas na concepção de todo e qualquer projeto de
regularização fundiária de interesse social. (v)
188.
Obviamente quase sempre haverá mais candidatos a titularização fundiária do que
imóveis disponíveis, então seria necessária a criação de uma fila baseada em critérios técnicos objetivos
mensuráveis pelos controles interno e externo, como as filas de transplante atualmente existentes, ou o
sorteio dos títulos fundiários dos respectivos imóveis entre os interessados que atendessem
comprovadamente a esses critérios técnicos. Em qualquer caso, haverá tratamento igual e igualitário a
todos.
189.
Diante destas premissas gerais e ideais tecnicamente recomendáveis, vê-se que na
prática a Sra. Marina Esteves fez uma dupla de pessoas menos carentes ganhar título de CDRU furando a
fila na frente de milhares de pessoas mais carentes do que esses beneficiários espalhadas em toda a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
190.
Para que erros como esse não se repitam, determinação corretiva à SPU é necessária,
mas será melhor avaliada pela Secex que instrui suas contas anuais.
5.3 OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE
EXECUÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
191.
Para se vislumbrar que todo o projeto de Rfis no bairro do Jardim Botânico tivesse
alguma chance razoável de ser integralmente legal e legitimamente bem sucedido, evitando a reintegração
de posse do imóvel em questão e dos demais internos a esse Jardim, seria necessário não considerar, entre
outras condicionantes descritas no RL (peça 56), que esta área está tombada. A SPU e a SPU/RJ não
informaram este tombamento nos ofícios com que defenderam a suspensão de reintegração de posse
dessas áreas a favor da União. Se tais julgadores tivessem recebido essa informação relevante, poderiam
tê-la acolhido, e suas decisões poderiam ter sido diferentes das suas atuais quase unânimes concordâncias
com tais suspensões.
192.
Como consequência, houve omissão de fato relevante em documentos oficiais para
retardar cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (reintegração de posse à União de área
detida por particulares), o que pode configurar condutas tipificadas no Código Penal como crimes de
falsidade ideológica (art. 299) e de prevaricação (art. 319).
5.4 NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE EMBASAMENTO LEGAL DE PROPOSTA
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193.
Uma das propostas de encaminhamento feitas no relatório de levantamento de 2010
levou em consideração, entre outros critérios de auditoria, o seguinte item do Acórdão 1.028/2004 –
Plenário:
9.8 - recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, considerando o risco de invasão do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ) e a necessidade de se viabilizar o cumprimento de Decisão desta Corte (2ª Câmara Relação 0005/01, Ata 04/01), que, com apoio da GRPU/RJ e em conjunto com o JBRJ, adote as medidas
cabíveis para, nos termos do art. 18 da Lei 9.636/98 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto 3.125/99, ceder o
terreno do Jardim Botânico ao JBRJ, em regime de concessão de direito real de uso resolúvel, até que
sejam averbadas em cartório as delimitações exatas do imóvel, que pertence, por força de sua lei criadora
(Lei 10.316/01), à autarquia; (peça 56, doc 45.646.837-9, § 52, grifos deste instruente)
194.
Com base nesse trecho, a equipe levantadora usou este embasamento legal na sua
seguinte proposta:
a) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e à
Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ) que, no prazo de trinta
dias, adotem as seguintes medidas, ou apresentem, no mesmo prazo, um plano de ação com vistas a
sanear a irregularidade identificada: (...)
a.2) cedam ao JBRJ, em regime de concessão de direito real de uso resolúvel, nos termos do art.
18 da Lei 9.636/98 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto 3.125/99, o terreno historicamente pertencente ao
Jardim Botânico, inclusive o Horto Florestal, situado dentro da linha poligonal abaixo descrita, mas
exclusive as áreas identificadas nos Decretos 56.911, de 29/09/1965 (LIGHT), 62.551, de 16/04/1968
(SERPRO), e Decreto 83.259, de 8/03/1979 (EMBRAPA), até que sejam averbadas em cartório as
delimitações exatas do imóvel ao JBRJ, que pertence, por força de sua lei criadora (Lei 10.316/2001), a
esta autarquia: Descrição da poligonal: (...) (peça 56, doc 45.646.837-9, § 52, grifos deste instruente)
195.
Entretanto, após revisão do embasamento legal acima grifado e abaixo reproduzido,
constata-se que ele é inadequado para amparar entrega de imóvel a autarquia amparada por lei específica
como é o caso do JBRJ:
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos, gratuitamente ou em condições
especiais, sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei no 9.760, de 1946, imóveis da União a:
Decreto nº 3.725, de 10.1.2001
I - Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos das áreas de educação,
cultura, assistência social ou saúde; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento
econômico de interesse nacional. (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)
(Lei 9.636/98, art. 18, inclusive caput e incisos, e exclusive §§ 1o ao 7o)
Art. 1º Fica delegada competência ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
para, observadas as disposições legais e regulamentares:
I - autorizar a cessão e a alienação de imóveis da União;
(...)
(Decreto 3.125/99, art. 1º, caput e inciso I)
196.
Com efeito, o embasamento legal mais adequado ao caso é o seguinte:
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir para o JBRJ o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio
Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da Autarquia; (...)
(Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001, que "cria a autarquia federal Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e dá outras providências", art. 11, caput e inciso I)
197.
Além dessa lei específica, aplica-se ao caso concreto, no que couber, a regra geral sobre
entrega de imóvel pela SPU a autarquia - como o JBRJ - disposta no art. 79 do Decreto-lei nº 9.760, de 5
de setembro de 1946, e regulamentada no art. 11 do Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001, in verbis:
Art. 79. A entrega de imóvel para uso da Administração Pública Federal direta compete
privativamente à Secretaria do Patrimônio da União - SPU. (Redação dada pela Lei nº 9.636, de 1998)
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§ 1º A entrega, que se fará mediante termo, ficará sujeita a confirmação 2 (dois) anos após a
assinatura do mesmo, cabendo ao S.P.U. ratificá-la, desde que, nesse período tenha o imóvel sido
devidamente utilizado no fim para que fora entregue.
(Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, art. 79, exclusive §§ 2º-6º)
Art. 11. A entrega de imóvel para uso da Administração Pública Federal, nos termos do art. 79 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, compete privativamente à Secretaria do Patrimônio da
União.
§ 1º A entrega será realizada, indistintamente a órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, e observará, dentre outros, os seguintes critérios:
I - ordem de solicitação;
II - real necessidade do órgão;
III - vocação do imóvel; e
IV - compatibilidade do imóvel com as necessidades do órgão, quanto aos aspectos de espaço,
localização e condições físicas do terreno e do prédio.
(...)
§ 3º Quando houver urgência na entrega ou cessão de uso de que trata este artigo, em razão da
necessidade de proteção ou manutenção do imóvel, poderá a autoridade competente fazê-lo em caráter
provisório, em ato fundamentado, que será revogado a qualquer momento se o interesse público o exigir,
ou terá validade até decisão final no procedimento administrativo que tratar da entrega ou cessão de uso
definitivo.
(Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001, art. 11)
198.
Vê-se portanto que a formação do patrimônio territorial do JBRJ ocorre principalmente
por dois meios distintos: exercício do poder-dever de transferir acervo patrimonial do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e de seus órgãos, necessários ao funcionamento dessa Autarquia, com base na Lei nº
10.316/2001, art. 11, inc. I; e termo e demais condições previstos no Decreto-lei nº 9.760/1946, art. 79, e
no Decreto nº 3.725/2001, art. 11. Logo, se a origem do imóvel é o MMA ou órgão seu, faz-se a
transferência condicional a que se refere a lei específica de criação do JBRJ. Nos demais casos, usa-se a
regra geral estipulada em Decretos lei e ordinário sobre entrega condicional de imóveis pela SPU a órgão
ou entidade da Administração Pública Federal.
199.
Logo, é necessária retificação da proposta apresentada no relatório de levantamento
(peça 56), para que:
a) onde consta "que adote as medidas cabíveis para, nos termos do art. 18 da Lei 9.636/98 c/c art.
1º, inciso I, do Decreto 3.125/99, ceder ao JBRJ, em regime de concessão de direito real de uso
resolúvel," (§ 37), leia-se "que adotem as medidas cabíveis para a transferência de bens imóveis ao JBRJ,
conforme previsto na Lei nº 10.316/2001, art. 11, inc. I, para ato plenamente válido de transferência de
acervo do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos, e, conforme previsto no Decreto-lei nº
9.760/1946, art. 79, e no Decreto nº 3.725/2001, art. 11, para ato com validade até decisão final no
procedimento administrativo que tratar da entrega definitiva de outros acervos, para que essa autarquia
receba";
b) onde consta "cedam ao JBRJ, em regime de concessão de direito real de uso resolúvel, nos
termos do art. 18 da Lei 9.636/98 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto 3.125/99" leia-se "adotem as medidas
cabíveis para a transferência de bens imóveis ao JBRJ, conforme previsto na Lei nº 10.316/2001, art. 11,
inc. I, para ato plenamente válido de transferência de acervo do Ministério do Meio Ambiente e de seus
órgãos, e, conforme previsto no Decreto-lei nº 9.760/1946, art. 79, e no Decreto nº 3.725/2001, art. 11,
para ato com validade até decisão final no procedimento administrativo que tratar da entrega definitiva
de outros acervos, para que essa autarquia receba" (§ 78, item "a", e § 364, item "a.2");
c) para maior concisão e abrangência da afirmação, seja excluído o trecho final ", que pertence, por
força de sua lei criadora (Lei 10.316/2001), a esta autarquia" (§ 78, item "a", e § 364, item "a.2").
6. CONCLUSÃO
200.
Uma vez rejeitadas as razões de justificativas apresentadas, impõe-se a aplicação de
multa aos respectivos responsáveis.
201.
As novas análises acima apresentadas convergem com as propostas já discutidas e feitas
anteriormente no Relatório do levantamento que originou o presente processo, que podem ser modificadas
parcialmente para terem melhor ajuste ao caso concreto e maior celeridade de concretização.
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202.
Os achados decorrentes do levantamento tratado no presente processo confirmam as
irregularidades não justificadas no processo de denúncia temporariamente apenso a ele (TC
032.772/2010-6), cabendo assim as medidas correlatas indicadas pela gravidade e pela urgência desse
caso em o Jardim Botânico do Rio de Janeiro está invadido e corre o risco de sofrer novas invasões a
qualquer momento.
203.
Como a Secex-RJ pode fazer fiscalização também por sua iniciativa própria, não é
apresentada aqui proposta a ser elevada a colegiado sobre fiscalização da legalidade e da legitimidade das
ocupações de áreas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro por pessoas jurídicas (vide RL, peça 56, doc
45.646.837-9, título "3. Possível fiscalização futura: ocupações de áreas do JBRJ por pessoas jurídicas", p.
56-59, §§ 336-346).
204.
Em cumprimento ao disposto na Portaria-Segecex nº 13, de 27 de abril de 2011,
mormente art. 5º, § 1º, não será aqui proposta a seguinte sugestão que será encaminhada pela Secex-RJ à
3ª DT da Secex-8, para que esse órgão instrutor das contas anuais da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) avalie a oportunidade e a conveniência de incluir, em processo de contas ou específico, proposta de
determinação para que a SPU adote as medidas abaixo, ou apresente um plano de ação sobre as soluções e
prazos que adotará para sanear as irregularidades identificadas:
1) edite e publique em DOU legislação inferior para regulamentar e orientar os procedimentos
relativos aos projetos de regularização fundiária de interesse social e de interesse específico, a serem
antecedidos ou, se já estiverem em curso, acompanhados desde já, entre outras medidas cabíveis, pelas
medidas previstas no Decreto-lei 9.760, de 5/09/1946, art. 64, e na Lei 9.636, de 15/05/1998, art. 23, e por
planejamento prévio que abranja estudo de viabilidade jurídica, operacional e logística de implantação de
projeto que contemple sucessivamente, entre outras providências:
a) publicação, em cumprimento aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse
público, e da eficiência, da economicidade e do planejamento da administração pública, de edital no
Diário Oficial da União por pelo menos três dias contendo convocação dos órgãos e entidades das
Administrações Públicas federal, estadual e municipal para que se manifestem até determinado prazo
como possíveis interessados em ocupar e usar efetivamente alguma parcela daquele imóvel no seu
respectivo serviço público;
b) após vencimento do prazo acima referido, emissão de parecer fundamentado da SPU
comprovando os motivos da existência de interesse público devidamente justificado para esse
procedimento, inclusive quanto à sua oportunidade e conveniência (Lei 8.666/93, art. 17, inc. I, alínea f;
Lei nº 9.636, de 15/5/1998, art. 23);
c) avaliação prévia do imóvel que será objeto de regularização fundiária (Lei 8.666/93, art. 17, inc.
I);
d) cadastramento socioeconômico dos ocupantes da área a ser regularizada e do entorno
socioeconômico da mesma (vide subitem 5.2 da presente instrução), bem como verificação, junto ao
serviço público, da confiabilidade dos dados obtidos nesse cadastramento;
e) autorização, mediante ato do Presidente da República (Lei nº 9.636, de 15/5/1998, art. 23);
f) autorização legislativa para órgãos da administração direta como a SPU (Lei 8.666/93, art. 17,
inc. I, alíneas f, h e i); (achado "2.4 alienação de áreas sem comprovação prévia da desnecessidade das
mesmas para a administração pública" - §§ 132-158 do RL)
g) discriminação, no contrato de regularização fundiária, das acessões existentes sobre o imóvel
regularizado, com detalhamento sobre a origem pública ou particular de cada uma, e se elas foram
previamente autorizadas ou não pela administração pública, para posteriormente ser avaliada a hipótese da
sua eventual indenização ao fim desse contrato; (vide acima §§ 53-60)
(achado "2.5 insuficiência dos controles internos da SPU/RJ relativos aos projetos de regularização
fundiária" - §§ 159-174 do RL)
2) providencie o aprimoramento do SPIUnet para que, entre outras possíveis melhorias, importe
automaticamente dados de fontes externas objetivando permanecer atualizado; (achado "2.5 insuficiência
dos controles internos da SPU/RJ relativos aos projetos de regularização fundiária" - §§ 159-174 do RL)
3) providencie a inclusão e a constante atualização, no sítio oficial patrimoniodetodos, de
informações sobre os projetos de regularização fundiária como: a relação de todos os projetos de
regularização fundiária em andamento e seus respectivos números de processo administrativo; a
tramitação, a localização destes processos administrativos, as etapas processuais, bem como informações
completas sobre onde, quando e como qualquer cidadão interessado pode ter vista e cópia dos mesmos; o
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cronograma individualizado de cada projeto, identificando, entre outras coisas, metas, prazos, datas e
recursos orçamentários envolvidos; potenciais órgãos e entidades públicos envolvidos direta ou
indiretamente no projeto, bem como suas respectivas responsabilidades; os requisitos exigidos dos
candidatos à regularização; e o marco regulatório aplicável; (achado "2.6 Insuficiência das informações
dadas nos canais de acesso disponibilizados aos cidadãos" - §§ 175-187 do RL)
4) abstenha-se, enquanto não tiver implementado todas as determinações acima, de produzir,
diretamente ou por meio de órgão público, qualquer ato administrativo relativo a regularização fundiária
de interesse social ou de interesse específico enquanto não for publicada em Diário Oficial da União a
regulamentação sistemática, completa, atualizada e expressa desse procedimento previsto em leis
(8.666/1993, 11.481/2007, 11.977/2009, alterada pela 12.424/2011 etc.), para que o devido processo legal
abranja o devido processo técnico, para que nenhum cidadão seja privado de seus bens sem o
cumprimento de preceito fundamental disposto na Constituição Federal, art. 5º, inc. LIV, e para que haja
consideração igualitária dos carentes no entorno de um projeto de Rfis de área já ocupada; (vide subtítulos
5.1 e 5.2 da presente instrução)
5) abstenha-se de promover regularização fundiária de áreas protegidas por tombamento cultural
e/ou legislação ambiental incompatíveis com essa forma de ocupação humana (vide RL, achado "2.9
Previsão de regularização fundiária de edificações localizadas em faixa não edificável", §§ 238-249, e "6.
Proposta de encaminhamento", § 364, letras "a" e "a.2")
7. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
205.
Ante todo o exposto na presente instrução e no referido Relatório de Levantamento (RL
- peça 56, doc 45.646.837-9), vistas e rejeitadas as razões de justificativas dos responsáveis apresentadas
sobre regularização fundiária na área e no entorno do Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
considerando-se o risco de invasão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e a necessidade de
se viabilizar o cumprimento de Decisão desta Corte dirigida ao JBRJ (2ª Câmara - Relação 05/01 Gab.
Min. Valmir Campelo, Ata 04/01);
considerando-se que regularização fundiária de interesse social ou de interesse específico não pode
ser implementada nessa área por falta de requisito indispensável constitucional (art. 183, caput) e legal
(Lei 11.977/2009, art. 47, inc. VII, alínea "a", com a redação dada pela MP 514/2010 convertida na Lei
12.424/2011) para ação desse gênero, porque desde meados da década de 1980 ela não está ocupada de
forma mansa e pacífica, e desde meados da década de 2000 há mais de duzentos mandados judiciais de
reintegração de posse transitados em julgado aguardando o seu devido cumprimento ali;
considerando-se que o descumprimento de decisão judicial por agente público, além de ser grave
irregularidade administrativa e funcional, "abala as expectativas normativas da sociedade, que confia no
cumprimento das normas e que se vê dissuadida dessa idéia quando um grupo se arvora em julgador das
decisões dos Juízes" (trecho de decisão judicial citado em http://www.cdhpf.org.br/noticia.php acesso em
24/8/2011);
considerando-se que regularização fundiária de interesse social ou de interesse específico não pode
ser implementada em dez dos onze setores delineados pela UFRJ para a SPU/RJ porque essa dezena está
na parcela dessa área preservada por três tombamentos que não protegem construções de finalidades
diversas daquelas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do seu Horto Florestal e da Floresta da Tijuca;
considerando-se que, como afirma o art. 225 da Constituição Federal, "todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações";
considerando-se que os fins não justificam os meios, de onde deduz-se que a busca da
concretização do direito da moradia digna não legitima esbulho, mesmo impróprio e/ou do juiz;
considerando-se que regularização fundiária pode e deve ser planejada e concretizada com
observância harmoniosa e harmonizante de todo o ordenamento jurídico e técnico vigente;
considerando-se, conforme o Plano Diretor de 2002 do JBRJ atualizado em 2009 (peças 11-17), a
"perspectiva da reintegração total das ocupações irregulares" tanto físicas quanto jurídicas;
considerando-se que área tombada, ou sob proteção de legislação ambiental, ou demandada
judicialmente - que portanto não está sob a posse mansa e pacífica exigida pela Lei 11.977, de 7/7/2009,
Art. 47, inc. VII, alínea "a", desde a sua redação original até a sua versão atual, alterada pela Medida
Provisória 514, de 1º/12/2010, publicada no DOU de 02/12/2010, prorrogada por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional 5, de 2/3/2011, e convertida na Lei 12.424, de 16/6/2011 - é insuscetível de
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sofrer regularização fundiária de interesse social ou de interesse específico, não havendo assim
impedimento para que todos cumpram e façam cumprir todos os mandados de execução de reintegração
de posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado;
considerando-se que a alienação de bens da Administração Pública na forma de regularização
fundiária de interesse social está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
será precedida de avaliação, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais (Lei 8.666/93, art. 17, inc. I, alínea f);
considerando-se que a gestão do patrimônio imobiliário da União sob a responsabilidade da
SPU/RJ carece de controles administrativos adequados, bem como que há indícios de renúncia de parcelas
relevantes de receitas patrimoniais da União e impropriedade administrativa na alocação desses bens,
além da falta de iniciativas extrajudiciais e judiciais para recompor o dano ao erário;
considerando-se o disposto na Resolução TCU 185/2005;
considerando-se a possibilidade de aperfeiçoamento das propostas do RL para que, basicamente,
tenham cumprimento mais abrangente (por maior número de UJs) e em prazos mais céleres, haja
retificação de embasamento legal (vide subtítulo 5.4 acima), e não haja fixação de prazo de cumprimento
de decisões judiciais conflitante com os respectivos prazos dessas mesmas decisões;
submete-se os autos à consideração superior sugerindo o seu encaminhamento ao Gabinete do
Exmo. Sr. Ministro-Relator Valmir Campelo acompanhado das seguintes propostas de encaminhamento
resultantes da presente instrução e das propostas do RL revisadas:
DETERMINAÇÕES A ÓRGÃO OU ENTIDADE
1) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), à
Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e à Superintendência do Patrimônio da União no estado
do Rio de Janeiro (SPU/RJ) que, no prazo de trinta dias, comprovem perante esse Tribunal que adotaram
e esgotaram todas as medidas cabíveis para a transferência de bens imóveis ao JBRJ, conforme previsto
na Lei nº 10.316/2001, art. 11, inc. I, para ato plenamente válido de transferência de acervo do Ministério
do Meio Ambiente e de seus órgãos, e, conforme previsto no Decreto-lei nº 9.760/1946, art. 79, e no
Decreto nº 3.725/2001, art. 11, para ato com validade até decisão final no procedimento administrativo
que tratar da entrega definitiva de outros acervos, para que essa autarquia receba o terreno historicamente
pertencente ao Jardim Botânico, inclusive o Horto Florestal, situado dentro da linha poligonal abaixo
descrita, mas exclusive as áreas identificadas nos Decretos 56.911, de 29/09/1965 (LIGHT), 62.551, de
16/04/1968 (SERPRO), e Decreto 83.259, de 8/03/1979 (EMBRAPA), até que sejam averbadas em
cartório as delimitações exatas do imóvel ao JBRJ:
Descrição da poligonal: inicia-se na interseção da rua Jardim Botânico com a rua Pacheco Leão
(PONTO 1), segue pela rua Jardim Botânico por uma extensão de 810,10m até atingir a interseção desta
linha com a linha da aresta do muro divisório do lote onde está a sede da Justiça Eleitoral (PONTO 2),
segue pela aresta deste muro por urna extensão de 12,05m até atingir a lateral deste mesmo muro
(PONTO 3), segue pela lateral deste muro por urna extensão de 48,45m até atingir a interseção desta linha
com a entrada da vila n° 64 da rua Major Rubens Vaz (PONTO 4), segue por uma extensão de 7,90m até
atingir a interseção desta linha com a linha da testada dos lotes do lado par da rua Major Rubens Vaz
(PONTO 5), segue pela linha da testada dos lotes n° 66, 102 e 122 até atingir a interseção desta linha com
a linha divisória lateral esquerda do lote da sede da administração do Instituto Brasileiro Defesa
Florestal/IBDF, este lote incluído (PONTO 6), segue pela linha de divisa lateral deste lote por uma
extensão de 40,50m até atingir a interseção desta linha com a linha do fundo do lote de n° 170 (sede da
Delegacia Policial) da rua Major Rubens Vaz, este lote excluído (PONTO 7), segue pela linha dos fundos
dos lotes de n°s 194 (sede do Corpo de Bombeiros), 214, 226, 236 e 246 da rua Major Rubens Vaz, todos
estes lotes excluídos, até atingir a interseção desta linha com a linha da divisa lateral direita do lote s/n da
rua Major Rubens Vaz, de propriedade do Jardim Botânico, este lote incluído (PONTO 8), segue pela
linha de divisa lateral direita por uma extensão de 35,00m, pela linha de divisa frontal por uma extensão
de 10,00m e divisa lateral esquerda por uma extensão de 35,00m até atingir a interseção desta linha com a
linha dos fundos dos lotes do mesmo lado par da rua Major Rubens Vaz (PONTO 9), segue pela linha dos
fundos dos lotes de números 278, 298, 308, 318, 330, 338, 350 (sede da subestação da LIGHT), 414, 426,
436, 446 e 456, deste logradouro, estes lotes excluídos, até atingir a interseção desta linha com a linha da
vertente da encosta na altura da rua Jequitibá (PONTO 10), onde deflete e segue por uma extensão de
230,00m de extensão até atingir a interseção desta linha com a linha divisória de águas e limite do Jardim

34

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900253.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

Botânico com os terrenos de propriedade particular (PONTO 11), segue por esta linha por vários
segmentos de reta de 15,00m, 21,00m, 219,00m, 32,00m, 35,00m, 38,10m, 41,92m, 81,90m, 14,10m,
103,20m, 91,50m, 33,50m, 44,32m, 57,20m, 66,80m, 19,70m, 31,18m, 70,15m, 32,05m e 137,70m
percorrendo uma extensão de 1.186,32m, até atingir a interseção desta linha com a linha divisória dos
limites entre o Jardim Botânico e o Parque da Cidade (PONTO 12), segue por esta linha divisória por
segmentos de reta de 185,90m, 56,10m, 43,10m, 143,82m, 50,18m, somando uma extensão de 479,10m
até atingir a interseção desta linha com a linha de divisa do limite do Jardim Botânico com a propriedade
dos Canto e Mello (PONTO 13), segue por dois segmentos de reta desta linha de divisa com 103,10m e
125,10m, somando uma extensão de 228,20m até atingir a interseção desta linha com a linha divisória de
águas dos Rios dos Macacos e da Rainha (PONTO 14), segue por esta linha divisora através de um
segmento de reta com uma extensão de 315,96m até atingir a interseção desta linha com o marco ponto 11
da demarcação do Jardim Botânico (PONTO 15), deflete e segue por outro segmento de reta da linha
divisória de águas dos rios com 26,70m de extensão até atingir a interseção desta linha com outro
segmento de reta da linha divisora de águas (PONTO 16), segue por uma extensão de 119,60m, somando
uma extensão de 462,26m até atingir a interseção desta linha com a linha de cota 100m (PONTO 17),
segue por uma extensão de 191,00m da linha de cota 100m até atingir a interseção desta linha com o
marco ponto 10 da demarcação do Jardim Botânico (PONTO 18), segue pelas margens do rio dos
Macacos por uma extensão de 372,50m até atingir a interseção desta linha com o lote de número 2.040 da
rua Pacheco Leão, onde se localiza o prédio conhecido como "Solar da Imperatriz", este lote incluído
(PONTO 19), segue por este lote até atingir a sua interseção com a rua Pacheco Leão (PONTO 20), segue
pela rua Pacheco Leão por uma extensão de 2.195,55m até atingir a interseção desta linha com a rua
Jardim Botânico (PONTO 1), ponto inicial deste perímetro, concluindo, assim, a descrição desta
poligonal. (vide RL, achado "2.1 Omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ",
§§ 29-78, e "6. Proposta de encaminhamento", § 364, letras "a" e "a.2")
2) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro
(SPU/RJ) que se abstenha de promover regularização fundiária de áreas protegidas por tombamento
cultural e/ou legislação ambiental incompatíveis com essa forma de ocupação humana, a exemplo das
áreas tombadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no seu Horto e na Floresta da Tijuca, e a exemplo
das edificações localizadas na faixa de quinze metros de cada lado ao longo dos rios Iglesias, dos
Macacos e demais cursos de águas correntes, por se tratar de faixa não edificável, nos termos do inciso III
do art. 4º da Lei 6.766/79 (vide RL, achado "2.9 Previsão de regularização fundiária de edificações
localizadas em faixa não edificável", §§ 238-249, e "6. Proposta de encaminhamento", § 364, letras "a" e
"a.2")
3) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, à Superintendência do Patrimônio da União (SPU), à Superintendência do
Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ) e à Advocacia Geral da União (AGU) que, no
âmbito das suas respectivas competências, e com a coordenação que se mostrar necessária com demais
entes públicos como o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ):
3.1) no prazo de trinta dias, adotem todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias ao fim de
suspensão, arquivamento, diferimento ou qualquer outra situação impeditiva ou restritiva da execução de
qualquer mandado de reintegração de posse decorrente de decisão judicial transitada em julgado; (vide
RL, §§ 29-78, achado "2.1 omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ", e vide §
128 acima)
3.2) providenciem o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de posse
concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada
(Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI), tempestivamente, dentro dos respectivos prazos, sem
prejuízo de ser previamente avaliada, inclusive dos pontos de vista jurídico e operacional, a possibilidade
de ser comprovadamente oferecido e tempestivamente providenciado reassentamento para cada ocupante
de comprovada baixa renda familiar caracterizada conforme o § 2º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.876, de
15 de julho de 1981, com a redação dada pela Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; (vide RL, §§ 29-78,
achado "2.1 omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ")
3.3) no prazo total de sessenta dias, adotem todas as providências para a obtenção da reintegração
de posse de qualquer outra área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupada indevidamente e não
contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado e vigente, para cumprimento da
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determinação da 2ª Câmara desta Corte feita ao JBRJ no sentido de corrigir e prevenir invasões (Sessão
de 08/02/2001, Relação nº 05/01 Gab. Min. Valmir Campelo, Ata-TCU 04/01-2ª Câmara); (achado "2.1
omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ" - §§ 29-78 do RL)
4) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro
(SPU/RJ) que, no prazo de trinta dias apresente um plano de ação com prazos específicos para adotar as
medidas abaixo:
4.1) promova a cobrança da indenização correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado
do domínio pleno do terreno ou imita-se sumariamente na posse dos imóveis irregularmente ocupados por
particulares, conforme prevê o art. 10 e seu parágrafo único ambos da Lei 9.636/98; (achado "2.10 Posse
irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do RL)
4.2) regularize a situação cadastral, jurídica e contratual dos 1.633 imóveis da União identificados
na Nota Técnica da SPU de 17/11/2010, consultando para tanto a Consultoria Jurídica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de adotar a solução e o instrumento jurídico mais adequado
face às peculiaridades de cada caso concreto; (achado "2.10 Posse irregular de imóveis da União" - §§
250-285 do RL)
5) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro
(SPU/RJ) que se abstenha imediatamente de promover qualquer regularização fundiária sem antes ter
comprovadamente cumprido resposta específica completa a consulta prévia ao Ibama, ao Iphan e aos
demais órgãos correlatos estaduais e municipais, ou distritais, sobre possíveis restrições nas áreas de meio
ambiente e de tombamento a serem observadas em cada caso; (Achado: 2.2 Regularização fundiária em
áreas tombadas do Jardim Botânico - (§§ 79-108 do RL)
6) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que, no prazo de sessenta dias, no exercício das
suas competências legais e à luz do relatório de levantamento desse Tribunal, fiscalize a área e o entorno
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e informe a este Tribunal todas as providências completas
resultantes dessa fiscalização; (achado "2.9 Previsão de regularização fundiária de edificações situadas em
faixa não edificável" - §§ 238-249 do RL);
7) tornar definitiva a decisão cautelar disposta no subitem 9.3 do Acórdão nº 719/2011 - TCU Plenário, para, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar à SPU e à SPU/RJ que
se abstenham de providenciar ou fazer providenciar qualquer ato tendente ao planejamento e/ou à
execução de projeto de regularização fundiária de interesse social ou de interesse específico:
a) onde não houver posse mansa e pacífica, requisito exigido para ação desse gênero pela CRFB,
art. 183, caput, e pela Lei 11.977/2009, art. 47, inc. VII, alínea "a", com a redação dada pela MP 514/2010
convertida na Lei 12.424/2011;
b) para onde houver mandado judicial de reintegração de posse transitado em julgado em benefício
da União, de estado ou de município;
c) onde houver área tombada ou área sob preservação ambiental.
FIXAÇÃO DO PRAZO DE OITIVA
8) fixar prazo de quinze dias para que a Sra. Gracinda dos Santos da Silva (CPF 911.664.547-20) se
manifeste, caso seja de seu interesse, acerca das irregularidades abaixo identificadas sobre o contrato de
cessão assinado com ela, sob o regime de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por prazo
indeterminado, da parcela de imóvel situado à Rua Pacheco Leão 1.235, casa 124, conforme apontado no
Relatório de Levantamento desse Tribunal e na instrução de respostas às audiências propostas por ele,
alertando que a ausência ou o não acolhimento das justificativas apresentadas poderá ensejar
determinação para que a Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro dê exato
cumprimento à lei, adotando as medidas necessárias à anulação contratual, com fundamento na
Constituição Federal, art. 71, inc. IX, na Lei nº 8.443/92, art. 45, e no Regimento Interno, art. 1º, inc.
XXI, c/c art. 251:
a) antes do fim do necessário planejamento da regularização fundiária, contrariando o princípio
constitucional da igualdade (CRFB/1988, art. 5º, caput) e o princípio fundamental do planejamento
(Decreto-lei 200, de 25/02/1967, art. 6, inc. I);
b) sem a prévia análise e aprovação da minuta do contrato por assessoria jurídica do órgão,
contrariando o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93;
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c) em área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, contrariando o disposto no art. 11 e
parágrafo único do Decreto-lei 25/37, contrariando o disposto no art. 11 e parágrafo único do Decreto-lei
25/37;
d) em prejuízo da decisão favorável em ação possessória que determinou a imediata reintegração de
posse desse imóvel em favor da União; (vide subtítulo 4.1 da presente instrução)
SANÇÃO POR REJEIÇÃO DE RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS
9) rejeitar as razões de justificativas da Sra. Marina Ângela Miranda Esteves da Silva (CPF
636.457.007-06), Superintendente do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro, e aplicar-lhe
multa com fundamento na Lei 8.443/92, art. 43, parágrafo único, c/c Regimento Interno/TCU, art. 250, §
2º, e art. 268, inc. II; (vide subtítulos 4.1 e 4.2 da presente instrução)
10) rejeitar as razões de justificativas da Sra. Celia Beatriz Ravera Schargrodsky (CPF
715.159.257-49), Coordenadora da Coordenação de Destinação de Imóveis - CODIM da SPU/RJ, e
aplicar-lhe multa com fundamento na Lei 8.443/92, art. 43, parágrafo único, c/c Regimento Interno/TCU,
art. 250, § 2º, e art. 268, inc. II; (vide subtítulo 4.2 da presente instrução)
11) rejeitar as razões de justificativas do Sr. Liszt Benjamin Vieira (CPF 678.165.177-34),
Presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), e aplicar-lhe multa com
fundamento na Lei 8.443/92, art. 43, parágrafo único, c/c Regimento Interno/TCU, art. 250, § 2º, e art.
268, inc. II; (vide subtítulo 4.3 da presente instrução)
CIÊNCIA A ÓRGÃO E ENTIDADE
12) dar ciência à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre a ausência de divulgação de
informações, na internet e em outras formas de divulgação, sobre os bens da União, caracterizando
descumprimento do disposto na Lei 9.636/98, art. 3º e parágrafo único; (achado "2.6 Insuficiência das
informações dadas nos canais de acesso disponibilizados aos cidadãos" - §§ 175-187 do RL)
13) dar ciência à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ)
quanto às seguintes impropriedades constatadas:
13.1) ausência de formalização de contratos administrativos decorrente do descumprimento do art.
87 do Decreto-lei 9.760/46 c/c art. 60, parágrafo único da Lei n 8.666/93; (achado "2.10 Posse irregular
de imóveis da União" - §§ 250-285 do RL)
13.2) ocupação gratuita de imóveis da União em afronta ao art. 1º do Decreto-lei 1.561/77; (achado
"2.10 Posse irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do RL)
13.3) não desocupação de imóvel da União por servidores, seus sucessores ou parentes afins após a
aposentadoria ou morte daqueles, decorrente do descumprimento do art. 1º da Lei 5.285/67; (achado "2.10
Posse irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do RL)
13.4) sublocação de imóveis da União decorrente do descumprimento do arts 88 e 89 do Decretolei 9.760/46. (achado "2.10 Posse irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do RL)
14) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, à Secex/RJ o
encaminhamento de cópia do Acórdão que resultar da apreciação deste relatório de levantamento de
auditoria, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, a:
14.1) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Secretaria do Patrimônio da
União (SPU), Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), Advocacia Geral da União (AGU), Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico (Iphan), 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Patrimônio Público e Social do
Ministério Público Federal (MPF), para conhecimento;
14.2) Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro, para conhecimento dos indícios de
crimes tratados nos §§ 70-73 e 191-192 da presente instrução.”

2.
O diretor e o secretário da Secex/RJ, com pequena divergência do auditor, assim se
manifestaram (peças 97 e 98):
“Dando seguimento à apreciação do presente trabalho de fiscalização, concernente à Regularização
Fundiária de Interesse Social (RFIS) praticada pela Superintendência do Patrimônio da União no estado
do Rio de Janeiro (SPU/RJ), passo a me pronunciar em relação às considerações e propostas contidas na
peça anterior (doc. 46.535.058-0). Registro, por sua relevância, que o processo de denúncia, TC
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032.772/2010-6, apensado provisoriamente a estes autos, foi declarado de interesse da União consoante o
art. 11 do Decreto 7.153, de 9/4/2010 (peça 86 da denúncia, doc 46.443.592-9).
2. Antes de apresentar ponderações que julgo pertinentes em relação a algumas considerações
tecidas na peça anterior, cabe manifestar minha visão geral acerca da problemática envolvendo a situação
dos assentamentos informais existentes nos domínios do Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ e o
projeto conduzido pela SPU/RJ de regularização fundiária nessa área.
3. De início, cabe frisar que o pressuposto material para a realização da chamada regularização
fundiária de interesse social é a conjunção da existência de assentamentos irregulares, ou seja, imóveis
sem título de propriedade, com o fato de os moradores ostentarem situação socioeconômica qualificada
como de baixa renda.
4. Para a regularização levada a efeito pela SPU, adotou-se, consoante esclarecido na peça 37,
intitulada “Contexto jurídico do projeto de regularização fundiária”, como parâmetro, para definir o que
seria baixa renda, o limite de cinco salários mínimo de renda familiar.
5. Na regularização em questão, o aspecto do enquadramento ou não dos beneficiários em tal faixa
de renda ganha relevo e suscita controvérsias, haja vista as notícias veiculadas na mídia de que a área,
extremamente valorizada por pertencer a bairro nobre da capital fluminense, teria sido objeto de
especulação imobiliária, sendo alguns dos seus ocupantes detentores de sinais exteriores de poder
aquisitivo incompatíveis com tal enquadramento.
6. Concorrem também para tornar essa regularização um verdadeiro imbróglio os seguintes fatores:
a) tratar-se de área em relação a qual foram expedidos atos de tombamento;
b) estarem os assentamentos situados em área com recursos naturais de monta, o próprio jardim
botânico, encostas com mata atlântica, cursos d´água etc., os quais merecem a devida proteção ambiental;
c) existirem diversas ações de reintegração de posse transitadas em julgado, cuja fase executória foi
suspensa a pedido da Advocacia Geral da União;
d) existir confronto institucional entre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a SPU, já submetida à
Câmara de Conciliação da Administração Federal (CCAF), uma vez que o primeiro reivindica não só a
retomada das áreas objeto de regularização, mediante cumprimento imediato dos mandados de
reintegração de posse ora suspensos, como também que lhe seja cedida a área em que se situa seus
domínios, sendo que em relação a essa última reivindicação o próprio TCU já se manifestou, mediante
recomendação (Acórdão 1.028/2004 – Plenário item 9.8), a qual ainda não foi acolhida pela SPU/RJ.
7. Em que pese a complexidade da situação, ficou claro para mim, após analisar o percuciente
exame, levado a cabo na instrução anterior, acerca da extensão e efeitos dos tombamentos, que recaem
sobre as áreas do Jardim Botânico e adjacências, e da necessidade institucional do JBRJ em recuperar as
áreas invadidas para garantir o cumprimento da missão para o qual foi criado, que o concurso desse dois
fatores erige-se em entrave incontornável para o prosseguimento do projeto de regularização conduzido
pelo SPU/RJ.
8. No que tange as minhas ponderações pontuais, a primeira delas trata do que constou no § 148 da
instrução. Nesse parágrafo, é feita assertiva peremptória, decorrente de atualização do que constou no
relatório de levantamento, peça 56, em face de inovação legislativa recente (Lei 12.424, de 16/6/2011, que
promoveu alterações na conceituação\aplicabilidade de regularização fundiária de interesse social), de que
não haveria mais como ser realizado projeto de regularização fundiária no Jardim Botânico, uma vez que,
in casu, não estariam presentes as situações fáticas que possibilitem tal regularização, as quais são
arroladas no art. 47, inciso VII da Lei nº 11.977, de 7/7/2009, reproduzido abaixo:
Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, consideram-se:
(...)
VII - regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária de assentamentos
irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, nos casos:
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos;
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011);
b) de imóveis situados em ZEIS; ou (grifo nosso);
c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse
para implantação de projetos de regularização fundiária de interesse social;
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9. Pelo visto, tal assertiva parte da premissa que a deflagração de um projeto de regularização
fundiária de interesse social só possa ocorrer se caracterizada desde o início pelo menos uma das situações
acima descritas.
10. Entendo que não seja bem assim. Conforme já destaquei, no item 2 supra, o pressuposto
necessário e indispensável de tal regularização é de ordem material e socioeconômica, consistente na
existência de assentamentos irregulares urbanos ocupados predominantemente por população de baixa
renda, conforme conceituado no texto do inciso VII acima.
11. Tais situações, afora a primeira delas, consistente na posse qualificada, isto é posse contínua
sem oposição, que logicamente é pré-existente, podem restar caracterizadas no decorrer do projeto, ou ao
seu final.
12. Isso fica evidente no caso da ZEIS (zona especial de interesse social, instrumento que permite a
delimitação e destinação de determinadas áreas do Município para abrigar moradia popular, com o
objetivo de implantar habitação de interesse social), cuja constituição, via de regra, corresponde a uma
fase específica de todo o processo de regularização.
13. Na condição de formuladora de requisitos casuísticos urbanísticos para a área objeto de RFIS,
de forma a permitir a devida inscrição de matrícula dos lotes resultantes da regularização no competente
registro de imóveis, é de se esperar que, quando da instituição da ZEIS, já se tenha levantado, como
resultado das atividades próprias de um projeto de RFIS, as características urbanísticas, peculiares à área a
ser regularizada, que serão objeto de normatização.
14. Também se deve deixar claro que a referida posse qualificada, por ser apenas uma das três
possíveis situações determinantes do enquadramento da regularização fundiária como do tipo de interesse
social, não é condição sine qua non para tal ação de regularização.
15. Entretanto, a falta de tal requisito não é totalmente indiferente para a regularização fundiária de
interesse social em terras da União. No caso de sua ausência, a concretização da regularização só poderá
se dar na forma de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), visto que, para Concessão de Uso
Especial para Fins de Moradia (CUEM), é exigida a posse qualificada. Tal diferenciação de empregos de
uma e outra é devidamente explicada no Manual de Regularização Fundiária em Terras da União,
publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (peça 88, p. 96).
16. Assim sendo, com as vênias de estilo, não me alinho ao entendimento exarado no § 148 da
instrução anterior, tampouco com os considerandos, que antecedem as propostas de encaminhamento,
dele resultantes, terceiro e nono, esse na parte afeta especificamente ao tópico em questão.
17. No § 169 e seguintes da instrução anterior, sob a titulação “POSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO
DE RFIS EM ÂMBITO NACIONAL POR FALTA DE REGULAMENTAÇÃO”, é desenvolvida tese no
sentido de que o devido processo legal deva ter como elemento essencial o chamado “devido processo
técnico”, assim concebido pelo nobre informante como” o conjunto de providências indispensáveis ao
tratamento científico adequado, eficiente e eficaz que deve ser conferido a um assunto” no âmbito do
processo administrativo, ainda mais quando os atos daí decorrentes forem tendentes a privar o
administrado de seus bens.
18. Em que pese à fluência argumentativa demonstrada pelo informante, considero que não se deva
dar guarida a tal entendimento. A doutrina, que há muito se debruça sobre a matéria, dada sua importância
histórica para a gênese das constituições modernas, não elenca tal processo técnico como um dos
integrantes do conteúdo mínimo do devido processo legal. A respeito desse conteúdo mínimo,
pronunciou-se, arrolando seus principais componentes, o Ministro do STF Gilmar Ferreira Mendes em
voto lapidar, cujo trecho mais significativo transcrevo abaixo:
1) direito de informação ('Recht auf information'), que obriga o órgão julgador a informar à parte
contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos deles constantes;
2) direito de manifestação ('Recht auf Äusserung'), que assegura ao defendente a possibilidade de
manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;
3) direito de ver seus argumentos considerados ('Recht auf Berücksichtigung'), que exige do
julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo ('Aufnahmefähigkeit un Aufnahmebereitschaft') para
contemplar as razões apresentadas (Cf. Pieroth e Schlink, Grundrechte -Staatsrecht II, Heidelberg, 1988,
p. 281; Battis e Gusy, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363-364; Ver, também,
Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol IV, n. 85-99).
Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador ('Recht auf
Berücksichtigung') que corresponde, obviamente, ao dever do juiz ou da Administração de a eles conferir
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atenção ('Beachtenspflicht') pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento
('Kennitnisnahmepfilicht'), como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas
(Erwägungspfilicht) (Cf. Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV,
n. 97) (voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes no julgamento do mandado de segurança nº 24.2680/MG).
19. Em face disso, opino pelo não encaminhamento à 8ª Secex, para efeito de observância do
disposto na PORTARIA-SEGECEX Nº 13/2011, a sugestão de determinação, explicitada no item 181 e
204- 4) da referida instrução anterior, fundamentada no aludido entendimento.
20. Não obstante comungar das aspirações de justiça social que perpassam as considerações levadas
a efeito pelo informante da instrução anterior no tópico 5.2, intitulado como “DESCONSIDERAÇÃO
DOS CARENTES NO ENTORNO DE UM PROJETO DE RFIS DE ÁREA JÁ OCUPADA”, não há
como se valer delas como sustentáculo de eventual determinação, explicitada no item 204- 1)- d) da
referida instrução, a ser expedida pela 8ª Secex.
21. De fato, não se pode perder de vista que a premissa, e condicionante, da ação orçamentária
“Regularização fundiária de assentamentos informais em imóveis da União”, objeto do presente trabalho,
é o fato de existirem moradores em áreas da União cuja situação seja irregular e que, em função de
interesse de ordem social, mereçam ter a sua situação fundiária regularizada. Logo, não há como, pelo
menos no âmbito de tal ação orçamentária, propor a ampliação de escopo de que cuida a determinação
cogitada, de tal sorte que se leve em conta a situação socioeconômica da população lindeira ao
assentamento informal para fins de definição dos beneficiários da regularização.
22. Assim sendo, posiciono-me pelo não encaminhamento à 8ª Secex, para efeito de observância do
disposto na PORTARIA-SEGECEX Nº 13/2011, da sugestão de determinação explicitada no item “2041)- d)”.
23. Nos § 191 e 192, da instrução em questão, sob a intitulação “OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
RELEVANTE NOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE REINTEGRAÇÃO”, consta
posicionamento do informante no sentido de que o fato de não ter sido informado, nos pedidos de
suspensão dos mandados de reintegração de posse, que a área do Jardim Botânico era objeto de
tombamento leva a conclusão de possível configuração de condutas penais afetas aos crimes de falsidade
ideológica e prevaricação.
24. Não me alinho a tal posicionamento. Nos presentes autos, não há elementos robustos que
permitam tais ilações. Pode-se cogitar, inclusive, que a própria falta de tal informação acerca do
tombamento não seja relevante para o magistrado que decidiu pelo acolhimento do pedido de suspensão,
pelo simples fato de provavelmente ter constituído uma das circunstâncias que levaram a União, décadas
antes, a ajuizar as ações de reintegração de posse.
25. Feitas essas ponderações, passo propriamente a apreciar as propostas de encaminhamento.
26. Inicialmente, registro que considero mais apropriado, em termos processuais, que se constitua
apartado para cuidar da questão envolvendo a formalização, em 28/09/2010, de contrato de cessão sob o
regime de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por prazo indeterminado, com a Sra.
Gracinda dos Santos da Silva (CPF 911.664.547-20), ocupante de parcela de imóvel situado à Rua
Pacheco Leão 1.235, casa 124. No âmbito desse processo apartado, deverá ser procedida a oitiva sugerida
no item 205-8), carreando para seus autos a matéria pertinente à referida irregularidade.
27. Quanto ao mérito dos presentes autos, perfilho-me ao proposto na instrução anterior, no sentido
de imputação de sanções aos responsáveis, expedição de ciências e determinações, essas últimas com os
reparos pertinentes às ponderações pontuais que expedi supra, com alterações no dimensionamento de
alguns prazos, para torná-los mais compatíveis com o teor e complexidade dos comandos a que se
referem, e com os demais ajustes formais e redacionais que reputo necessários.
28. Já os autos do TC 032.772/2010-6, denúncia que ora se encontra apensada provisoriamente,
devem ser desapensados e promovido seu arquivamento.
29. A propósito dessa denúncia, cabe registrar que foi concedido, mediante Despacho do Relator,
peça 86, ao denunciante o direito de obter cópia das peças constitutivas do presente processo que digam
respeito exclusivamente à matéria da denúncia. Contudo, foi indeferido o pedido do denunciante de
ingressar como interessado nestes autos.
30. Não obstante o indeferimento, o denunciante encaminhou a documentação contida nas peças 89
a 93 (as necessárias cópias cegas estão nas peças 94 e 95), na qual inclusive formula pedido para que se
oficie o IPHAN no sentido de expedição de parecer por determinado técnico desse órgão (peça 95, p. 4-5).
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31. Como a documentação encaminhada não altera o mérito do encaminhamento a ser proposto,
reforçando apenas aspectos que o fundamentam, a saber, tombamento do Jardim Botânico e a
problemática ambiental, cabe apenas, em relação a tais elementos trazidos aos autos pelo denunciante,
registrar o seu conteúdo:
I) a peça 95 (cópia cega da peça 89) contém arrazoado defendendo o entendimento de que seria
inviável a realização de Regularização Fundiária nas áreas tombadas do IPJB-RJ e do seu entorno, tendo
em vista que tal regularização traria como consequência:
a) a ocorrência de impactos ambientais diretos e indiretos em sítios de relevante valor ambiental;
b) desmatamento de área do Bioma Mata Atlântica, declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO na categoria de Reserva da Biosfera, para implantar os equipamentos urbanísticos necessários à
regularização fundiária;
c) a violação da integridade e autenticidade dos sítios históricos e culturais, descaracterizando e
depreciando o bem tombado;
d) infração às convenções e pactos internacionais que o Brasil é signatário;
e) descumprimento das decisões judiciais que se encontram sob o manto da coisa julgada;
f) desobediência das decisões do STJ que não reconhecem a posse de bem público, declaram a
inviabilidade da existência de posse nas áreas da União-Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Julgamento
do REsp. nº 808.708/RJ, REsp nº 863.939/RJ e REsp nº 699.734/RJ);
g) submissão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o mais nobre Jardim Histórico do Brasil, ao
risco de conurbação e, consequentemente, ao risco de degradação ambiental e extinção;
II) a peça 90 traz cópia de um dos arestos, REsp. nº 808.708/RJ, mencionados na peça anterior;
III)a peça 91 tem como conteúdo cópia da “Convenção para a Protecção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural” pacto internacional aludido no arrazoado do denunciante;
IV)
a peça 93 contempla o conteúdo da mídia mencionada na peça 92, consistente em
Relatório de Inspeção do Ministério do Meio Ambiente relativa à tragédia que ocorreu na região serrana,
intitulado “Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação & Áreas de Risco - O que uma
coisa tem a ver com a outra?”.
32. Diante do exposto, sugiro o encaminhamento do feito ao Gabinete do Ministro-Relator Valmir
Campelo propondo:I)
rejeitar as razões de justificativas da Sra. Marina Ângela Miranda Esteves da
Silva (CPF 636.457.007-06), Superintendente do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro, e
aplicar-lhe multa com fundamento na Lei 8.443/92, art. 43, parágrafo único, c/c Regimento Interno/TCU,
art. 250, § 2º, e art. 268, inc. II; (vide subtítulos 4.1 e 4.2 da instrução anterior);
II) rejeitar as razões de justificativas da Sra. Celia Beatriz Ravera Schargrodsky (CPF 715.159.25749), Coordenadora da Coordenação de Destinação de Imóveis - CODIM da SPU/RJ, e aplicar-lhe multa
com fundamento na Lei 8.443/92, art. 43, parágrafo único, c/c Regimento Interno/TCU, art. 250, § 2º, e
art. 268, inc. II; (vide subtítulo 4.2 da instrução anterior);
III)rejeitar as razões de justificativas do Sr. Liszt Benjamin Vieira (CPF 678.165.177-34),
Presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), e aplicar-lhe multa com
fundamento na Lei 8.443/92, art. 43, parágrafo único, c/c Regimento Interno/TCU, art. 250, § 2º, e art.
268, inc. II; (vide subtítulo 4.3 da instrução anterior)
IV)
tornar definitiva a decisão cautelar disposta no subitem 9.3 do Acórdão nº 719/2011 TCU - Plenário, para, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar à SPU e à
SPU/RJ que se abstenham de providenciar ou fazer providenciar qualquer ato tendente ao planejamento
e/ou à execução de projeto de regularização fundiária de interesse social no Jardim Botânico onde houver
área tombada ou área sob preservação ambiental;
V) determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU :
a) à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ) que, no que
tange aos demais projetos de regularização em curso e nos que doravante inicie, promova, como medida
prévia, a devida consulta ao Ibama, ao Iphan e aos demais órgãos correlatos estaduais e municipais, ou
distritais, sobre possíveis restrições nas áreas de meio ambiente e de tombamento, de forma a evitar que se
conduzam projetos de regularização sobre os quais incidam tais restrições, como as que se verificaram no
caso do projeto de regularização no Jardim Botânico, onde há áreas tombadas tanto no próprio jardim, no
seu Horto e na Floresta da Tijuca, e também existem edificações contrariando o disposto no inciso III do
art. 4º da Lei 6.766/79, já que localizadas na faixa de quinze metros de cada lado ao longo dos rios
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Iglesias, dos Macacos e demais cursos de águas correntes, faixa de terreno considerada como não
edificável (achado: 2.2 Regularização fundiária em áreas tombadas do Jardim Botânico - §§ 79-108 e
achado 2.9 Previsão de regularização fundiária de edificações localizadas em faixa não edificável, §§ 238249, ambos do Relatório de Levantamento, peça 56);
b) ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), à Superintendência do
Patrimônio da União (SPU) e à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro
(SPU/RJ) que, no prazo de trinta dias, comprovem perante esse Tribunal que adotaram e esgotaram todas
as medidas cabíveis para a transferência de bens imóveis ao JBRJ, conforme previsto na Lei nº
10.316/2001, art. 11, inc. I, de tal sorte que essa autarquia receba, ainda que provisoriamente na forma da
cessão de uso estipulada no Decreto-lei nº 9.760/1946, art. 79 e Decreto nº 3.725/2001, art. 11, o terreno
historicamente pertencente ao Jardim Botânico, inclusive o Horto Florestal, situado dentro da linha
poligonal descrita na peça 12, p. 16-18 (Plano Diretor do Jardim Botânico do Rio De Janeiro Volume II,
fls. 56/58) mas exclusive as áreas identificadas nos Decretos 56.911, de 29/09/1965 (LIGHT), 62.551, de
16/04/1968 (SERPRO), e Decreto 83.259, de 8/03/1979 (EMBRAPA), até que sejam averbadas em
cartório as delimitações exatas da área abrangida pelo JBRJ (achado: 2.1 omissão de cessão de área do
Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ - §§ 29-78 do Relatório de Levantamento e §§ 194 a 198 da
instrução anterior);
c) à Superintendência do Patrimônio da União (SPU), à Superintendência do Patrimônio da União
no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ) e à Advocacia Geral da União (AGU) que, no âmbito das suas
respectivas competências, e com a coordenação que se mostrar necessária com demais entes públicos
como o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ):
c.1)
no prazo de trinta dias, adotem todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias ao
fim de suspensão, arquivamento, diferimento ou qualquer outra situação impeditiva ou restritiva da
execução de qualquer mandado de reintegração de posse decorrente de decisão judicial transitada em
julgado; (RL, §§ 29-78, achado "2.1 omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao
JBRJ", e § 128 da instrução anterior);
c.2)
providenciem o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de
posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada
(Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI), tempestivamente, dentro dos respectivos prazos, sem
prejuízo de ser previamente avaliada, inclusive dos pontos de vista jurídico e operacional, a possibilidade
de ser comprovadamente oferecido e tempestivamente providenciado reassentamento para cada ocupante
de comprovada baixa renda familiar caracterizada conforme o § 2º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.876, de
15 de julho de 1981, com a redação dada pela Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; (vide RL, §§ 29-78,
achado "2.1 omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ");
c.3)
no prazo total de sessenta dias, adotem todas as providências para a obtenção da
reintegração de posse de qualquer outra área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupada
indevidamente e não contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado e vigente,
para cumprimento da determinação da 2ª Câmara desta Corte feita ao JBRJ no sentido de corrigir e
prevenir invasões (Sessão de 08/02/2001, Relação nº 05/01 Gab. Min. Valmir Campelo, Ata-TCU 04/012ª Câmara); (achado "2.1 omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ" - §§ 29-78
do RL);
d) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que, no
prazo de sessenta dias, encaminhe, considerando as constatações contidas no Relatório de Levantamento
desse Tribunal, informações acerca da situação da área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e de seu
entorno, com eventuais providências adotadas, no âmbito do exercício de suas competências, em face de
descumprimento da legislação ambiental (achado "2.9 Previsão de regularização fundiária de edificações
situadas em faixa não edificável" - §§ 238-249 do Relatório de Levantamento);
VI)
determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso
II, do Regimento Interno do TCU, à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de
Janeiro (SPU/RJ) que, no prazo de noventa dias, apresente um plano de ação com prazos específicos para
adotar as medidas abaixo:
a) promova a cobrança da indenização correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado
do domínio pleno do terreno ou imita-se sumariamente na posse dos imóveis irregularmente ocupados por
particulares, conforme prevê o art. 10 e seu parágrafo único ambos da Lei 9.636/98; (achado "2.10 Posse
irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do Relatório de Levantamento);
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b) regularize a situação cadastral, jurídica e contratual dos 1.633 imóveis da União identificados na
Nota Técnica da SPU de 17/11/2010, consultando para tanto a Consultoria Jurídica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de adotar a solução e o instrumento jurídico mais adequado
face às peculiaridades de cada caso concreto; (achado "2.10 Posse irregular de imóveis da União" - §§
250-285 do Relatório de Levantamento);
VII)
constituir apartado para cuidar da questão envolvendo a formalização, em 28/09/2010,
de contrato de cessão sob o regime de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por prazo
indeterminado, com a Sra. Gracinda dos Santos da Silva (CPF 911.664.547-20), ocupante de parcela de
imóvel situado à Rua Pacheco Leão 1.235, casa 124, carreando para esses autos os elementos necessários
para apreciação da matéria;
VIII)
no âmbito desse apartado, fixar prazo de quinze dias, mediante a realização de oitiva,
para que a Sra. Gracinda dos Santos da Silva (CPF 911.664.547-20) se manifeste, caso seja de seu
interesse, acerca das irregularidades abaixo identificadas sobre o contrato de cessão assinado com ela, sob
o regime de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por prazo indeterminado, da parcela de
imóvel situado à Rua Pacheco Leão 1.235, casa 124, conforme apontado no Relatório de Levantamento
desse Tribunal e na instrução de respostas às audiências propostas por ele, alertando que a ausência ou o
não acolhimento das justificativas apresentadas poderá ensejar determinação para que a Superintendência
do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro dê exato cumprimento à lei, adotando as medidas
necessárias à anulação contratual, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inc. IX, na Lei nº
8.443/92, art. 45, e no Regimento Interno, art. 1º, inc. XXI, c/c art. 251:
a) antes do fim do necessário planejamento da regularização fundiária, contrariando o princípio
constitucional da igualdade (CRFB/1988, art. 5º, caput) e o princípio fundamental do planejamento
(Decreto-lei 200, de 25/02/1967, art. 6, inc. I);
b) sem a prévia análise e aprovação da minuta do contrato por assessoria jurídica do órgão,
contrariando o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93;
c) em área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, contrariando o disposto no art. 11 e
parágrafo único do Decreto-lei 25/37, contrariando o disposto no art. 11 e parágrafo único do Decreto-lei
25/37;
d) em prejuízo da decisão favorável em ação possessória que determinou a imediata reintegração de
posse desse imóvel em favor da União; (subtítulo 4.1 da instrução anterior);
IX)
dar ciência à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre a ausência de divulgação
de informações, na internet e em outras formas de divulgação, sobre os bens da União, caracterizando
descumprimento do disposto na Lei 9.636/98, art. 3º e parágrafo único; (achado "2.6 Insuficiência das
informações dadas nos canais de acesso disponibilizados aos cidadãos" - §§ 175-187 do Relatório de
Levantamento);
X) dar ciência à Superintendência do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ)
quanto às seguintes impropriedades constatadas:
a) ausência de formalização de contratos administrativos decorrente do descumprimento do art. 87
do Decreto-lei 9.760/46 c/c art. 60, parágrafo único da Lei n 8.666/93; (achado "2.10 Posse irregular de
imóveis da União" - §§ 250-285 do Relatório de Levantamento);
b) ocupação gratuita de imóveis da União em afronta ao art. 1º do Decreto-lei 1.561/77; (achado
"2.10 Posse irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do Relatório de Levantamento);
c) não desocupação de imóvel da União por servidores, seus sucessores ou parentes afins após a
aposentadoria ou morte daqueles, decorrente do descumprimento do art. 1º da Lei 5.285/67; (achado "2.10
Posse irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do Relatório de Levantamento);
d) sublocação de imóveis da União decorrente do descumprimento do arts 88 e 89 do Decreto-lei
9.760/46. (achado "2.10 Posse irregular de imóveis da União" - §§ 250-285 do Relatório de
Levantamento)
XI)
desapensar o TC 032.772/2010-6 e promover seu arquivamento;
XII)
encaminhar cópia do Acórdão que resultar da apreciação deste relatório de
levantamento de auditoria, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Superintendência
do Patrimônio da União no estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro (JBRJ), Advocacia Geral da União (AGU), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), 5ª Câmara
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de Coordenação e Revisão do Patrimônio Público e Social do Ministério Público Federal (MPF) e
Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro, para conhecimento.”

3.
O Ministério Público junto ao TCU, em audiência por mim solicitada, assim se manifestou,
na essência (peça 101):
“(...)
O relatório de auditoria objeto dos presentes autos (peça 56), por sua vez, identificou os seguintes
achados:
a) omissão de cessão de área do Jardim Botânico pela SPU/RJ ao JBRJ;
b) regularização fundiária em áreas tombadas do Jardim Botânico;
c) proposição de cessão de áreas pelo JBRJ para uso incompatível com sua missão;
d) alienação de áreas sem comprovação da sua desnecessidade para a administração pública;
e) insuficiência dos controles internos da SPU/RJ relativos aos projetos de regularização fundiária;
f) insuficiência das informações fornecidas nos canais de acesso disponibilizados aos cidadãos;
g) adoção de instrumento jurídico (CDRU) sem base legal;
h) CDRU praticada com irregularidades;
i) previsão de regularização fundiária de edificações situadas em faixa não edificável;
j) posse irregular de imóveis da união.
A meu ver, as ocorrências referenciadas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “i” e “j”, não obstante sua
relevância, não dizem respeito ao cerne da problemática que envolve estes autos, atinente ao conflito de
interesses envolvendo a SPU/RJ e o JBRJ, sendo objeto apenas de proposição de determinações
corretivas, motivo pelo qual me abstenho de tecer maiores considerações a respeito. Da mesma forma, não
me aterei à questão tratada na alínea “g”, visto que solucionada em face dos esclarecimentos prestados,
em sede de audiência, pela responsável.
Passo, então, a tratar dos demais achados, os quais, em minha percepção, constituem-se na questão
fulcral deste processo.
II
A alínea “a” trata da omissão, pela SPU/RJ, da cessão de área ao JBRJ. Embora a proposição da
equipe tenha sido apenas de determinação, a menção da ocorrência se faz necessária para melhor
compreensão dos demais achados.
O relatório noticia que, desde sua fundação, o Jardim Botânico vem sofrendo a ocupação de sua
área por pessoas físicas, notadamente funcionários do parque que foram autorizados a construir suas casas
naquela região, de forma a possibilitar a proximidade com seus locais de trabalho. Conforme
levantamento constante de documento denominado Relatório Interministerial de 2007 (peça 31),
existiriam, em 2005, 589 moradias irregulares em áreas do JBRJ. Cadastramento promovido pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em atendimento à SPU/RJ, teria encontrado 621 casas e
identificado 589 famílias com cerca de 1970 pessoas.
Com o passar do tempo, tais ocupações passaram a ser questionadas judicialmente, existindo 236
ações de reintegração de posse em andamento. Tal fato foi, inclusive, objeto de determinação pelo TCU
ao JBRJ, em 2001, quando do julgamento de suas contas pertinentes ao exercício de 1999, com vistas à
adoção de medidas objetivando a correção e prevenção de novas invasões de imóveis nos limites do
parque, protegido “por tombamento cultural [Decreto-lei 25, de 30/11/1937] e por legislação ambiental
[Resolução CONAMA 339, de 25/9/2003]”.
A necessidade de reintegração dessas áreas ao JBRJ restou também assente no Plano Diretor do
Jardim Botânico (peças 11-13), elaborado em 2002 (e revisado em jul/2009 – peça 14), tendo por objetivo
viabilizar “o melhor manejo de suas coleções e uma visitação pública de qualidade”, além de eliminar
“atividades econômicas e de moradia no interior do Arboreto [que] não são compatíveis com o papel de
preservação da biodiversidade” e têm trazido impactos ambientais negativos ao parque (peças 12 e 23).
Tal documento especificaria os limites geográficos “em termos indicativos de que foram
adaptados, mediante simplificação parcial, da proposta de ratificação de poligonal de tombamento que
está tramitando no Iphan (peça 12, p. 16-18)”.
Nesse sentido e em face do disposto no art. 6º da Lei 10.316/2001, o JBRJ requereu à SPU/RJ, por
meio do Ofício 079, de 14/4/2010, a transferência ao seu patrimônio da “área constante do mapa que
encaminhava”, assinalando, ainda, “trechos de área que poderiam ser destinados para a Rfis” (peça 28 e
47)

44

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900253.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

Providências semelhantes foram requeridas pelo Tribunal à SPU/RJ e ao MPOG, por meio do
Acórdão 1.028/2004-Plenário:
(...)
9.8 – recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, considerando o risco de invasão do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ) e a necessidade de se viabilizar o cumprimento de Decisão desta Corte (2ª. Câmara –
Relação 5/2001, Ata 4/2001), que, com apoio da GRPU/RJ e em conjunto com o JBRJ, adote as medidas
cabíveis para, nos termos do art. 18 da Lei 9.636/98 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto 3.125/99, ceder o
terreno do Jardim Botânico ao JBRJ, em regime de concessão de direito real de uso resolúvel, até que
sejam averbadas em cartório as delimitações exatas do imóvel, que pertence, por força de sua lei criadora
(Lei 10.316/01), à autarquia;
Apesar de todo o exposto, a equipe de auditoria informa que nada foi feito pelo MPOG ou pela
SPU/RJ com vistas à cessão ao JBRJ das áreas a ele pertencentes, ou execução das ações de reintegração
de posse já transitadas em julgado. Assim, foi proposta determinação à SPU/RJ para que proceda à cessão
“ao JBRJ, em regime de concessão de direito real de uso resolúvel, (...), o terreno historicamente
pertencente ao Jardim Botânico, inclusive o Horto Florestal, situado dentre da linha poligonal abaixo
descrita, mas exclusive as áreas” cedidas à LIGHT, SERPRO e EMBRAPA, “até que sejam averbadas em
cartório as delimitações exatas do imóvel ao JBRJ, que pertence, por força de sua lei criadora (Lei
10.316/2001), a esta autarquia”.
Foi, ainda, proposta determinação à SPU/RJ, ao JBRJ e à AGU que:
a) no prazo de 180 dias, no âmbito de suas competências, “cumpram e façam cumprir todos os
mandados de execução de reintegração de posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em
julgado”, sem prejuízo de ser “previamente avaliada (...) a possibilidade de ser comprovadamente
oferecido e tempestivamente providenciado reassentamento para cada ocupante de comprovada baixa
renda familiar”;
b) “adotem todas as providências para a obtenção da reintegração de posse de qualquer outra área
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupada indevidamente e ainda não contemplada com
correspondente decisão judicial transitada em julgado”, com vistas ao cumprimento da decisão desta
Corte de 2001.
O segundo achado (alínea “b”) se refere à pretensão da SPU/RJ de promover a regularização
fundiária das áreas ocupadas do Jardim Botânico. Consoante a equipe, não obstante as decisões
transitadas em julgado que deram reintegração de posse à União Federal, as disposições contidas no Plano
Diretor de 2002 do JBRJ, o tombamento da área e as deliberações desta Corte:
(...) a SPU/RJ está fazendo regularização fundiária de interesse social (Rfis) em praticamente toda a
área indevidamente ocupada, apesar de dez dos onze setores desta área estarem situados dentro do Jardim
Botânico ou de seu Horto Florestal, que haviam sido tombados pelo Iphan justamente para não sofrerem
destinação incompatível com a missão deste jardim.
Caso concreto teria sido identificado quanto ao imóvel ocupado pela Sra. Gracinda dos Santos da
Silva (peça 27), localizado dentro da área tombada em 1938 e objeto de “decisão favorável em ação
possessória que determinou a imediata reintegração de posse desse imóvel em favor da União” (oitavo
achado, alínea “h”).
No terceiro achado (alínea “c”), o relatório ressalta, mais uma vez, a já mencionada proposição de
cessão de áreas do parque, para fins de utilização em Rfis, pelo Presidente do JBRJ, realizada por
intermédio do Ofício 079, de 14/4/2010 (peça 28 e 47), encaminhado à SPU/RJ.
Mediante esse documento, o dirigente do JBRJ, ao tempo que requereu àquela secretaria a
“transferência, para o patrimônio do JBRJ, da área constante de proposta apresentada (...) em Grupo de
Trabalho criado naquele órgão e comunicada na forma do mapa anexado a ele”, assinalou “parcelas dessa
área como disponíveis para Rfis (peça 47), fins estes classificáveis como de uso incompatível com a
missão” da instituição, contrariando o Plano Diretor do JBRJ de 2002 (especificamente seu título 4, “que
adotou perspectiva de longo prazo de obter reintegração total das suas áreas”), o tombamento cultural
protetor dessas áreas e a deliberação do TCU de 2001.
Em razão dessas ocorrências foram tecidas propostas de determinação, além do chamamento em
audiência:
- das Sras. Marina Ângela Miranda Esteves da Silva, Superintendente da SPU/RJ, e Célia Beatriz
Ravera Schargrodsky, Coordenadora da Coordenação de Destinação de Imóveis – CODIM/SPU/RJ, por
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“realizar projeto de regularização fundiária de interesse social contrário ao disposto na CRFB/88, art. 216,
§ 1º, e no Decreto-lei 25, de 30/11/1937, mormente os arts. 17, 18 e 21, por abranger, entre outras áreas,
área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, inclusive do seu Horto Florestal”;
- da Sra. Marina Ângela Miranda Esteves da Silva, Superintendente da SPU/RJ, pela
“formalização, em 28/9/2010, de contrato de cessão sob o regime de concessão de direito real de uso
(CDRU) gratuito, por prazo indeterminado, com a Sra. Gracinda dos Santos da Silva (...)”:
a) antes do fim do necessário planejamento da regularização fundiária, (...);
b) sem a prévia análise e aprovação da minuta do contrato por assessoria jurídica do órgão (...);
c) em área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (...);
d) (...);
e) em prejuízo da decisão favorável em ação possessória que determinou a imediata reintegração de
posse desse imóvel em favor da União.
- do Sr. Liszt Benjamin Vieira, Presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ), pelo “envio do Ofício 079, de 14/4/2010 à SPU/RJ, dispondo de áreas do JBRJ para fins
de regularização fundiária de interesse social, fins estes classificáveis como de uso incompatível com a
missão desta instituição, com insuficiência de motivos determinantes”, em prejuízo “ao princípio da
indisponibilidade do interesse público, com contrariedade ao disposto no Plano Diretor do JBRJ de 2002
atualizado em 2009, que prevê a „perspectiva da reintegração total das ocupações irregulares‟, com
contrariedade à Decisão relativa à Relação 5/2001 (...), e (...) tombamentos”.
As audiências foram autorizadas mediante despacho de V. Excelência, de 2/5/2011 (peça 59).
III
Os responsáveis apresentaram, em síntese, os seguintes argumentos:
- Sras. Marina Esteves e Célia Beatriz Ravera Schargrodsky, quanto à realização de projeto de
regularização fundiária em área tombada do JBRJ (peças 82 e 83):
a) as ações da SPU/RJ, com vistas à elaboração da proposta de regularização fundiária, encontram
respaldo tanto na “reformulação da política de gestão do Patrimônio da União que consolidou a sua
missão”, quanto na “implementação da Lei 11.481/07, que alterou a legislação patrimonial, visando
principalmente viabilizar as ações de regularização fundiária de interesse social nos imóveis da União”;
b) “a problemática da regularização fundiária vem sendo tratada institucionalmente desde 2005, por
meio da instituição de uma Comissão Interministerial e, posteriormente, por um Grupo de Trabalho”
constituído pelas Portarias 18/2008 e 146/2009, composto por representantes do MPOG, por meio da
SPU; do MMA, por intermédio do JBRJ; do MinC, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan); do Governo do Estado do Rio de Janeiro; de associações de moradores; da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e da Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro;
c) tal grupo teve por objetivo “estabelecer soluções, por meio de uma agenda construída
coletivamente, para efetivar a regularização fundiária da área para pleno desenvolvimento das atividades
do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro e da Comunidade do Horto”;
d) nas reuniões do Grupo de Trabalho, com a presença do Iphan, esse “não se manifestou no
sentido de qualificar a área que nos ocupa como integralmente abrangida pelos tombamentos”,
abrangência tal que “inviabilizaria, efetivamente, qualquer proposta de regularização fundiária”;
e) as reuniões do grupo foram suspensas à espera da elaboração do trabalho encomendado à UFRJ,
que teve como base documento de delimitação territorial entregue pelo próprio JBRJ;
f) foi assentado, como premissa para implantação do projeto, que ele “deveria ser analisado pelo
citado Grupo [de Trabalho], além das pertinentes consultas aos órgãos ambientais, de patrimônio histórico
e urbanístico competentes”, o que vem suscitando reuniões com representantes dos ministérios
envolvidos: Meio Ambiente, Planejamento e Cultura, além da Advocacia Geral da União (AGU),
objetivando o “consenso necessário para posterior realização da delimitação territorial”;
g) em razão de divergência de entendimentos entre os órgãos ministeriais sobre a proposta
apresentada pela UFRJ, e, particularmente, sobre as ações de reintegração de posse em curso, a AGU
entendeu por bem instaurar uma Câmara de Conciliação, sendo definido um cronograma de atividades,
“objetivando ouvir todos os órgãos e demais atores envolvidos na ação, com o objetivo de estabelecer
acordos quanto aos encaminhamentos pertinentes”. Inicialmente, decidiu-se pela suspensão dos processos
em fase de execução, até a finalização da discussão da proposta preliminar da UFRJ e deliberação do
grupo de trabalho;
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h) os tombamentos foram observados na elaboração da proposta preliminar por parte da UFRJ,
sendo firmado o seguinte entendimento para caracterizar as áreas protegidas: “os bens inscritos
agrupadamente no Livro do Tombo, mas destacados individualmente, são protegidos com delimitação e
restrição de áreas de vizinhança, entendendo (...) que o tombamento transcende a individualidade do bem,
gravando também a área de projeção localizada no entorno, com o que se possibilita ambiência e
visibilidade”;
i) tal interpretação teria se fundamentado no Ofício BAG/6º SR/IPHAN 1063/09, de 13 de julho de
2009, o qual daria “ensejo à interpretação de que os tombamentos afetam o território, sem, entretanto,
abranger a totalidade do mesmo”, notadamente em face da afirmação nele contida no sentido de que
“existe um estudo concluído referente à retificação do tombamento, unindo as áreas do Jardim Botânico e
Horto Florestal, pelo fato de as mesmas serem vinculadas histórica e fisicamente e estarem ligadas pela
mesma administração, à mesma instituição”. Assim, a “nova delimitação territorial, mediante retificação
da respectiva inscrição, ainda está em processo de tombamento e, quando aprovada, presume-se que não
atingiria as moradias assimiladas pelo projeto da UFRJ”;
j) no estudo da UFRJ, seria atribuído “valor de proteção aos bens individualizados no citado
tombamento, analisando cada um dos monumentos que receberam destaque, observando a localização das
moradias e a área de proteção localizada na vizinhança dos bens protegidos”. Ainda que o Decreto-lei
25/1937, no tocante aos efeitos do tombamento, não se manifeste quanto à “fixação de critérios objetivos
na delimitação do conceito de vizinhança, mediante determinação da área dentro da qual nenhuma
construção poderia coexistir com os bens protegidos e agrupados”, a proposta seria levada à prévia
autorização do Iphan, como estabelece o art. 18 desse normativo;
k) a proposta apresentada pela UFRJ está sendo avaliada no âmbito da Junta de Conciliação
instaurada pela AGU, estando, por conseguinte, “na fase de estudo e consulta, não existindo, até o
momento, decisão com referência a sua aplicação”;
l) em reunião de 7/2/2011, tratando da proposta da UFRJ, “o Superintendente Regional do Iphan,
no que diz respeito às ocupações existentes na área, opina que as áreas acima da margem esquerda do Rio
dos Macacos estão incorporadas ao conjunto urbano externo aos limites do Jardim Botânico e a
regularização destas áreas não afetaria o conjunto paisagístico do parque. Entretanto, a área no entorno do
Solar da Imperatriz, bem como os núcleos do Grotão, Caxinguelê e Margarida não deveriam ser
regularizadas, por serem áreas relacionadas às atividades essenciais do Jardim Botânico, impactando
indevidamente na paisagem do conjunto”;
m) existe, portanto, posicionamento diferente para caracterizar as áreas protegidas: na proposta da
UFRJ está prevista a proteção dos bens tombados, com delimitação e restrição de áreas de vizinhança, ou
seja, “proteção do contorno”. Os pareceres do Iphan, por sua vez, “informam que a proteção no IJB não se
limita à área do entorno, porque consideram que o tombamento do Jardim Botânico e do Horto incorpora
o todo como paisagem”, ou seja, “proteção do conjunto”;
n) para maiores esclarecimentos sobre o posicionamento do Iphan, “órgão legítimo para fixar os
critérios que devem ser observados, imprescindíveis para a definição da proposta de regularização
fundiária”, houve reunião, em 28/6/2011 na SPU/RJ, com representantes do Iphan e da UFRJ, em que se
decidiu, dentre outros encaminhamentos, “que o Iphan realizará o lançamento do perímetro do
tombamento e das áreas não passíveis de regularização das unidades habitacionais no levantamento
planialtimétrico desenvolvido pela Universidade (...). Este material deverá ser considerado na formulação
definitiva do Plano de Regularização Fundiária e Urbanística”, de forma que “a extensão das áreas de
proteção previstas na proposta preliminar deverão ser expressivamente ampliadas”;
o) “as etapas observadas pelo projeto de regularização fundiária do território, assim como a
intervenção urbanística só serão implementadas após a análise, consideração e eventual aprovação dos
órgãos envolvidos da „Proposta Preliminar das Poligonais do Horto e IJB-RJ‟ apresentada pela UFRJ aos
citados órgãos, o que permitirá a demarcação dos limites do Instituto Jardim Botânico para fins de registro
junto ao cartório competente e posterior afetação da área em questão para aquela Autarquia, na forma
como exigido na Lei 10.316/2001”;
p) não teria havido, assim, a prática de “conduta de gestão comissiva” capaz de expor a riscos os
bens protegidos.
- Sra. Marina Esteves, quanto ao contrato de cessão celebrado com a Sra. Gracinda dos Santos da
Silva (peça 83):
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a) o imóvel em questão é objeto de ação de reintegração de posse julgada procedente, à semelhança
de outros feitos de igual natureza, quanto a imóveis situados no Jardim Botânico, em relação aos quais a
SPU, inclusive por meio de seu órgão central, requereu à AGU a suspensão temporária da execução das
medidas reintegratórias;
b) ao assim proceder, “a SPU não somente agiu em restrita observância ao[s] princípio[s] da
legalidade” e da igualdade, assegurando tratamento isonômico a todos os casos, como também “entendeu
que o cumprimento imediato de tais decisões, no curso de projeto de regularização fundiária, não seria
conveniente e nem oportuno à Administração Pública”;
c) todos os Juízes a quem foi postulada a suspensão deferiram os pedidos, à exceção do magistrado
responsável pelo processo da Sra. Gracinda dos Santos da Silva, que “resolveu por bem não acolher os
pedidos de suspensão formulados pela AGU, em 23/6/2009 e 29/6/2010”, determinando a expedição de
mandado de reintegração e posse em desfavor daquela senhora;
d) houve nova tentativa de reformar a decisão, por intermédio de recurso interposto pela AGU,
sendo mantida a decisão, além da imposição de multa pecuniária à Sra. Marina Esteves pelo
descumprimento da ordem. Só mais recentemente, em função da decisão proferida pelo Egrégio STF nos
autos da Reclamação Constitucional 11.311/2010, proposta pela AGU, foi suspenso o curso da ação de
reintegração de posse, até o julgamento dos agravos de instrumento;
e) diante desse impasse, não houve tempo hábil para exame profundo das áreas técnicas. A
celebração do contrato de cessão à Sra. Gracinda se deu de maneira excepcional, de sorte a evitar a
“injustiça” de colocar “na rua uma senhora de 93 anos e seu dependente portador de necessidades
especiais, em afronta ao princípio da dignidade humana e bem estar garantidos no art. 230 da Constituição
Federal”;
f) tal regularização se trata de ato administrativo previsto no ordenamento jurídico, não
caracterizando ilegalidade ou ato de disposição do patrimônio público, mas, tão-somente, transferência do
direito real de uso resolúvel;
g) conforme o Ofício 1361/20/2010/PRU/RJ-AGU, o imóvel ocupado pela Sra. Gracinda não
estava situado em área de interesse de reintegração imediata ao Arboreto do JBRJ, “podendo ser
contemplado em plano urbanístico para fins de reassentamento como parte dos trabalhos de regularização
fundiária em curso junto à SPU”. Portanto, o imóvel não teria qualquer restrição quanto à sua
regularização.
- Sr. Liszt Benjamin Vieira, quanto ao envio do Ofício 079/2010 à SPU/RJ (peças 65 e 84):
a) o JBRJ é um instituto de pesquisa vinculado ao MMA, não tendo competência legal para decidir
a respeito de matéria afeta à SPU, no máximo, efetuar proposições. Assim, o Plano Diretor do JBRJ de
2002 seria apenas um documento norteador, desprovido de força legal;
b) conforme orientação do MMA, foram iniciadas “conversações no sentido de averiguar quais
seriam as áreas que pudessem ser objeto da discussão entre o JBRJ e a SPU sobre uma futura
regularização fundiária no território atribuído ao JBRJ e ocupado, há décadas, por moradores que lá se
instalaram”;
c) a AGU “orientou o JBRJ a apresentar uma proposta mínima de áreas que poderiam ser objeto de
estudos com vistas a uma futura regularização fundiária”, com indicação de “áreas cuja retomada para o
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ era prioritária”;
d) houve amplo debate, em reunião de Diretoria realizada no JBRJ, acerca de quais seriam as áreas
imediatamente prioritárias à autarquia, “considerando os planos de expansão do arboreto e retomada da
área historicamente afeta ao mesmo, incluindo os antigos talhões florestais, recriando, assim, o eixo de
ligação entre o Horto Florestal e o Arboreto”. Neste sentido, e por decisão da maioria, foi elaborado o
mapa que seguiu anexo ao questionado ofício, onde foram destacadas “as áreas prioritárias para o JBRJ
do ponto de vista científico”. Restaram “claras as restrições para qualquer destaque ou ocupação de áreas
por particulares, notadamente os tombamentos do Arboreto (...) e do conjunto paisagístico do Horto
Florestal (...) e a existência de áreas de preservação permanente”;
e) portanto, o ofício teria “o espírito de demonstrar que o JBRJ não se fechava ao diálogo proposto
pela SPU”, e “constituía apenas uma sugestão inicial para debate”;
f) a matéria estaria sendo objeto de discussão em uma Câmara de Conciliação, cujos trabalhos
ainda estão em curso.

48

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900253.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

Os esclarecimentos prestados pelos responsáveis foram analisados por meio da instrução que
constitui a peça 96 destes autos, complementada por despacho do Sr. Diretor (peça 97).
Este Representante do Ministério Público junto ao TCU se manifesta parcialmente em acordo com
o encaminhamento sugerido pela unidade técnica, notadamente quanto às audiências promovidas,
cabendo, para melhor elucidação da matéria, a delimitação dos aspectos que envolvem o projeto de
regularização fundiária pretendido pela SPU.
IV
O Jardim Botânico: Planos Diretores e Tombamento
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808 pelo Príncipe Regente D. João VI. O
Horto Florestal, anexado ao JBRJ por força do Decreto 9.015/1942, surgiu em 1872.
A conformação atual da instituição foi dada pela Lei 9.649/1998, que transformou o Jardim
Botânico no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, passando a integrar a
estrutura do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Posteriormente, por meio da Lei 10.316/2001, o JBRJ
foi convertido em autarquia federal, tendo por finalidade essencial (peça 8), “promover, realizar e
divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o
conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua
responsabilidade”.
Consideram-se áreas especializadas do Jardim Botânico para o desenvolvimento de suas funções
básicas (peça 8):
- o Arboreto (área de acondicionamento das coleções vivas do Jardim Botânico);
- o Horto Florestal;
- os locais de pesquisa científica e ensino;
- as áreas destinadas à administração e conservação das áreas verdes e da rede física;
- as áreas destinadas às atividades técnica-administrativas relacionadas às funções de articulação
externa.
Consoante o Plano Diretor do JBRJ (vide peças 8, 22, 23, 24), a área por ele administrada possui
três tombamentos:
- Jardim Botânico do Rio de Janeiro, inclusive o pórtico da Academia de Belas Artes, o portão da
antiga fábrica de pólvora e o antigo aqueduto da Levada, inscrição datada de 30/5/1938;
- Parque Nacional da Tijuca e florestas de proteção acima da cota de 100 m, parte integrante do
JBRJ, inscrição datada de 27/4/1967;
- conjunto paisagístico do antigo Horto Florestal, inscrição de 17/12/1973.
O tombamento do Jardim Botânico teria como intenção “a sua valorização como instituição
científica, de estudo e experimentação, bem como a preservação da sua área como sítio históricopaisagístico, de potencial arqueológico, pela sua importância como documento vivo da história do Rio de
Janeiro e do Brasil e dos jardins no país” (Informação 188/2002/DITEC/6a SR/IPHAN – peça 14).
O documento denominado “Programa de Recuperação das Áreas Degradadas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro” (peça 23), de 1985, traz informações relevantes a respeito desses tombamentos, as
quais reproduzo abaixo:
O ato de proteção referente ao Jardim Botânico (...) realizou-se em 30 de maio de 1938, (...)
processo de nº 157-T-38.
O ato em tela possui a seguinte redação, “obra: Jardim Botânico e, especificamente, o portão da
antiga Fábrica de Pólvora e o pórtico da antiga Academia Imperial de Belas Artes”.
Já o ato de proteção sobre o Horto Florestal data de 17.12.1973, (...) com a seguinte redação,
“Conjunto paisagístico da área do então Horto Florestal, atualmente sob a administração do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, (...)
Ressalte-se que o primeiro ato referido foi feito de modo extremamente sucinto, sem que haja sido
dada a indispensável configuração ao imóvel objeto do tombamento, todavia, segundo informações, a
SPHAN pretende reexaminar o assunto, neste e em outros casos.
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Pode-se considerar que, pela expressão “Jardim Botânico”, a autoridade administrativa, pretendeu
colocar, sob proteção, a totalidade da área que recebe esse nome e, não apenas parte desse imóvel, onde se
desenvolvem as atividades de proteção à flora.
Para tanto, poderia arguir-se o fato de que, caso houvesse ocorrido a segunda hipótese, ela seria
especificamente declarada (...), mas, preferindo, pelo contrário, a expressão genérica “Jardim Botânico”, é
de acreditar que o objeto de proteção não foram apenas os exemplares da flora ou a área em que se
encontravam, mas o espaço total designado por aquela expressão, no falar comum da cidade.
O mesmo não se pode dizer em relação ao Horto Florestal, já que seu ato de proteção (...) foi
redigido de modo mais apropriado, pois utilizou a expressão “conjunto paisagístico da área”, a qual,
evidentemente, contém a totalidade da área do imóvel ocupado pelo Horto Florestal.
Relativamente a esse imóvel, pois, a extensão do ato de tombamento está caracterizada de melhor
forma, mas seria interessante, porém, que a extensão da área tombada fosse também identificada com
exatidão.
Tendo em vista a maneira como foi feito o tombamento do Jardim Botânico e do Horto Florestal,
sem que a área de proteção haja sido devidamente delimitada, nem expressamente citados os demais
elementos indispensáveis ao equilíbrio ecológico, é de todo interesse e importância que o Jardim Botânico
solicite à Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [SPHAN] a fixação, com maior
precisão, da faixa tombada e de seus bens, de modo a evitar dúvidas e problemas futuros. (grifei)
Em face dessas considerações e por iniciativa da direção do JBRJ (Of. Gab 064-A/85, de 17/4/1985
– peça 23), foi dado início a novo exame dos atos de tombamento pela então SPHAN, com vistas à
redefinição dos limites de tombamento das áreas do Jardim Botânico e do Horto Florestal (processo 0157T-38 – proposta de retificação do tombamento), restando consignado na Informação 073/86, de
28/5/1986 (peça 23):
A proposição de uma melhor precisão do caráter do tombamento, através da demarcação da área
tombada e da explicitação dos elementos que compõem esta paisagem, para a qual estamos iniciando,
parece-nos que poderá tornar mais eficiente a aplicação da legislação ao monumento.
O processo de retificação (e não ratificação) do tombamento ainda não teve solução, restando
consignado no Despacho 24/2007-PROFER/IPHAN/AF, de 1º/10/2007 (peça 23) o que segue:
No tocante à definição da nova poligonal faz-se necessário esclarecer se a área que está sendo
considerada para efeitos de tombamento pertence apenas ao Jardim Botânico e ao Horto Florestal. Isto
porque foi mencionado no Parecer/IPHAN/DEPROT/RJ/10/2002, que foi cedido pelo Jardim Botânico à
Embrapa uma determinada área que foi incluída nessa nova poligonal; assim deve ser esclarecido se essa
área foi efetivamente transferida pelo Jardim Botânico a esta empresa, ou se a mesma, ainda, pertence ao
Jardim Botânico.
Além disso, deverá ser elucidado ante as questões fundiárias citadas às fls. 02 do referido Parecer
[áreas cedidas a outras instituições e áreas ocupadas irregularmente, cuja situação jurídica ainda não está
definida], se a área definida para nova poligonal pertence efetivamente ao Jardim Botânico e ao Horto
Florestal.
Portanto, no âmbito do próprio IPHAN, a questão envolvendo a delimitação da área tombada
pertencente ao JBRJ ainda não está totalmente dirimida.
Acresço que, não obstante o tombamento, por intermédio dos Decretos 56.911/1965 e 62.551/1968,
foram cedidas gratuitamente áreas do Horto Florestal, respectivamente, à Central Elétrica de Furnas S.A.
(21.000 m² - vide peça 24) e ao SERPRO (26.800 m² - vide peça 24). Posteriormente, em 1981, houve a
perda de área anexa ao prédio da antiga Administração Central do Jardim Botânico, que já vinha sendo
utilizada pelo Centro de Tecnologia Agrícola e Alimentar da EMBRAPA.
Conforme o Plano Diretor do JBRJ de 2002 (peças 8 e 12), tais perdas, associadas à ocupação do
parque para fins habitacionais (questão tratada logo a seguir), geram, além dos problemas de cunho
ambiental, problemas operacionais (obstáculo à expansão do Arboreto, das áreas administrativas e de
serviços, prejuízo à segurança do parque, bem como dificuldade de interligação dos setores do Jardim
Botânico), resultando na atual carência de espaços físicos no Jardim Botânico, considerando suas
competências, para o desempenho de algumas de suas funções:
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- a insuficiência dos espaços no Arboreto para ampliar as coleções vivas nacionais de referência,
representativas da flora nativa e exótica e manter unidades associadas representativas dos diversos
ecossistemas brasileiros, sobretudo considerando a importância do Arboreto como Patrimônio Histórico;
- a necessidade de adequação do Horto Florestal para abranger sua função de apoio ao Arboreto e
manutenção do banco de germoplasma;
- a inexistência de espaços destinados à articulação externa;
- a insuficiência ou inadequação de espaços para estimular e manter programas de formação e
capacitação de recursos humanos nos campos da botânica, ecologia, educação ambiental, jardinagem e
gestão e manejo de jardins botânicos.
A esse respeito, convém destacar o disposto nos art. 6º e 11, inciso I, da Lei 10.316/2001:
Art. 6º À autarquia de que trata esta Lei serão transferidos as competências, o acervo, as
obrigações, os direitos e a gestão orçamentária e financeira dos recursos destinados às atividades
finalísticas e administrativas do Instituto de Pesquisa JBRJ, unidade integrante da estrutura básica do
Ministério do Meio Ambiente.
(...)
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir para o JBRJ o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio
Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da Autarquia;
Com vistas a dar cumprimento a tais dispositivos, o Plano Diretor do JBRJ de 2002 noticia que
“recentemente, foi feita uma proposta à Delegacia do Patrimônio da União no Rio de Janeiro, por parte do
Instituto, de delimitação do Jardim Botânico, para fins de cessão do imóvel à autarquia” (peças 12 e 14).
Ao mesmo tempo, estabelece os seguintes princípios a serem observados quanto aos seus limites (peça 8):
- incluir, tanto quanto possível, nos limites do Jardim Botânico as áreas historicamente definidas
sob responsabilidade da administração do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
- valorizar a integridade do território do Jardim Botânico, ligando fisicamente o Arboreto e o antigo
Horto Florestal, como forma de remeter à sua vinculação histórica;
- observar as delimitações anteriormente feitas em estudos e propostas do Jardim Botânico,
baseadas em documentação oficial. (grifei)
A esse respeito, registrou, ainda, as seguintes considerações (peça 12):
Atualmente, com a ampliação das funções do Jardim Botânico, impõe-se a revisão das perdas
efetuadas
no seu território para que, de um ponto de vista nacional, possa cumprir o seu papel na
conservação ambiental, e de um ponto de vista local, possa garantir uma melhoria da qualidade de vida no
Rio de Janeiro.
Consideram-se todas as áreas definidas historicamente na jurisdição do Jardim Botânico como
integrantes de seu território.
Poderão não ser incluídos dentro dos limites do Jardim Botânico, os terrenos que atenderem
simultaneamente às seguintes condições:
- ausência de destinação para a área atendendo as funções atuais e as mudanças estratégicas do
Jardim Botânico;
- favorecimento na segurança do Jardim Botânico;
- contrapartida que beneficie o cumprimento das competências do Jardim Botânico.(grifei)
Portanto, o próprio Plano Diretor de 2002, não obstante faça referência a possíveis formas de
intervenção “na perspectiva da reintegração total das ocupações irregulares em longo prazo” (peça 12, p.
86), admitiu a hipótese de exclusão de áreas dos limites do JBRJ que não se destinem às suas funções
atuais ou às mudanças estratégicas da autarquia.
Notadamente quanto às áreas de ocupação irregular, o Plano Diretor de 2002 previu (peça 8):
- na gestão da área incluída no perímetro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, dar continuidade às
ações necessárias à reintegração de posse da União de todas as ocupações irregulares, evitando levantar
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precedentes para a concessão ou utilização irregular de novas áreas, tendo em vista tratar-se de Patrimônio
da União e de interesse coletivo e o comprometimento por poucos de um bem de todos;
- estabelecer uma destinação, em curto, médio e longo prazos, para todas as áreas atualmente
utilizadas irregularmente, condizentes com a missão do Instituto (...), com o exercício de suas
competências e com a preservação dos valores naturais e histórico-culturais do Jardim Botânico;
- estabelecer um horizonte de reintegração de posse das áreas ocupadas irregularmente a partir de
critérios que levem em consideração os impactos ambientais no Jardim Botânico e as necessidades de
espaços que propiciem o melhor desempenho de suas funções;
Mais explicitamente, o Plano Diretor Revisado, de jul/2009, destaca, no tocante ao controle do uso
e ocupação do território do Jardim Botânico (peças 14-17), que:
em qualquer processo de planejamento não se deve desconsiderar possíveis mudanças de
conjuntura, pois estas provocam efeitos significativos sobre a capacidade institucional das organizações e
sobre a ação dos próprios gestores, especialmente quando envolvem conflitos sociais e ambientais
históricos, como é o caso da delimitação territorial do Jardim Botânico.
Continuando, com relação ao relacionamento entre o JBRJ e a PM do Rio de Janeiro, recomenda
trabalho conjunto, com vistas a avaliar, entre outros elementos, “a regularização fundiária do JBRJ,
especialmente estreitando acordos junto aos órgãos municipais responsáveis pela política habitacional do
município” (peça 14).
Especificamente quanto aos limites territoriais do JBRJ, o Plano Revisado destaca que:
Os limites territoriais do JBRJ estão sendo objeto de adequação por parte de uma comissão criada
especialmente para este fim pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU. Esta comissão trata da
situação fundiária das instituições localizadas no território do JBRJ – SERPRO, LIGHT, EMBRAPA,
TRE, bem com das mais de 500 residências existentes neste perímetro.
O objetivo é valorizar a integridade do Jardim Botânico e suas áreas historicamente definidas,
incluindo, além do Arboreto, os espaços contíguos até o antigo Horto Florestal e o Solar da Imperatriz, e
remanescentes florestais lindeiros do Parque Nacional da Tijuca.
(...)
As moradias que se consolidaram no território identificado como Jardim Botânico configuram uma
situação fundiária irregular que manifesta uma diversidade de situações complexas (...)
(...) para o tratamento das questões fundiárias de maneira mais aprofundada, seria necessário
realizar um novo levantamento mais preciso, incluindo o cadastramento das famílias residentes, além de
um trabalho social junto à população residente com o intuito de moderar possíveis conflitos existentes e
compartilhar soluções de problemas comuns.
(...)
As análises sobre as moradias, de acordo com o Plano Diretor de 2002 (...), revelam que a
delimitação de polígonos para a identificação dos agrupamentos residenciais inseridos nos limites de
referência adotados não é o procedimento mais adequado ao cenário atual. A definição de polígonos para
demarcação de áreas destinadas ao uso residencial não pode prescindir da resolução das questões
fundiárias ainda em processo de avaliação e negociação, especialmente que permitam definir com mais
clareza os limites imobiliários destas ocupações.
Seria necessário dispor de critérios mais sólidos e decisões firmadas institucionalmente para que tal
procedimento fosse incluído na Adequação do Plano Diretor. Neste contexto, as edificações utilizadas
pelo uso residencial e outros usos urbanos serão contempladas a partir das singularidades das áreas que
merecem tratamento diferenciado no planejamento do Jardim Botânico, sem maiores detalhamentos
quantitativos.
(...)
(...) foram detectadas quatro áreas que merecem tratamentos especiais, sem com isso acarretar a
necessidade de estabelecer setores funcionais exclusivos.
São áreas especiais para fins de planejamento do Jardim Botânico:
1 – Arboreto;
2 – Corredor Cultural e Complexo da Administração;
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3 – Complexos de Ensino e Pesquisa;
4 – Integração e Expansão Futura.
A caracterização destas quatro áreas especiais a partir de suas respectivas singularidades contempla
o uso das edificações que compõem o conjunto edificado do Jardim Botânico; a situação das moradias em
relação às suas condições ambientais e suas relações com o funcionamento das atividades do JBRJ; (...)
(...)
Recomendações para o uso e ocupação [do Arboreto]
(...)
- buscar reintegrar ao Jardim Botânico as edificações que, atualmente, estão sendo utilizadas para
uso habitacional dentro da área do Arboreto;
- conservar e ampliar as coleções de plantas vivas do Arboreto;
(...)
Recomendações para o aperfeiçoamento do sistema de circulação e acessos
(...)
- manter de maneira independente os acessos de moradores que estão ligados diretamente à rua
Pacheco Leão;
(...)
Recomendações para o uso e ocupação [do Corredor Cultural e Complexo da Administração]
(...)
- atualizar as condições de cessão especial de uso de unidade do TRE que está instalada na área do
Corredor Cultural e Complexo da Administração;
- avaliar as condições de incorporação progressiva das moradias irregulares localizadas entre o
Corredor Cultural e o Complexo da Administração, de acordo com as necessidades de ampliação do
suporte à visitação pública;
- identificar as condições das moradias irregulares localizadas nas encostas de morros,
considerando a fragilidade ambiental destas áreas impactadas, tomando as medidas cabíveis quando
detectados possíveis riscos de segurança aos ocupantes das mesmas.
(...)
Recomendações para o uso e ocupação [dos Complexos de Ensino e Pesquisa]
(...)
- avaliar os diferentes impactos ambientais, sociais e econômicos do uso residencial no entorno
imediato das unidades de ensino e pesquisa, identificando as edificações que podem ser absorvidas para
sua expansão e outras que possam ser regularizadas para fins de moradia com prioridade para habitações
de interesse social, que mantém seus acessos principais pela Rua Pacheco Leão, pelo Portão 01 e pelo
Portão 02.
(...)
Recomendações para o uso e ocupação [Integração e Expansão Futura]
- avaliar as condições de cessão de uso das áreas e instalações utilizadas pelo SERPRO e pela
LIGHT;
- avaliar, do ponto de vista socioambiental, as condições das moradias localizadas à margem do Rio
dos Macacos, com acesso pela Rua Pacheco Leão, buscando soluções para a sua regularização fundiária;
- avaliar o impacto ambiental e urbanístico do uso habitacional irregular no entorno da Escola de
Botânica, que possui acesso pelos Portões 01 e 02, com a finalidade de identificar critérios e soluções para
a regularização fundiária ou reintegração ao uso do Jardim Botânico;
- avaliar soluções para regularização fundiária das áreas ocupadas irregularmente por uso
habitacional no Complexo do Caxinguelê e Conjunto SERPRO/Grotão;
- elaborar estudo específico para identificação de áreas passíveis de expansão da pesquisa e novas
coleções vivas.
Portanto, preservadas as áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento das atividades do
Jardim Botânico, ambos os planos – sendo que, de forma mais explícita, o plano revisado –, admitem a
cessão de áreas para fins habitacionais, em consonância, inclusive, com o Of. Gab 064-A-85, de
17/4/1985, por intermédio do qual o então Diretor do JBRJ solicitou ao antigo SPHAN a revisão do
processo de tombamento:
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Se, para o País, para a comunidade brasileira, para o processo ecológico, para o governo e, em
especial, para os objetivos do Jardim, a permanência e a expansão cada vez maior desse tipo de ocupação
são fonte constante de graves problemas, e de negação mesmo de sua própria natureza e finalidade,
conservacionistas, a solução de desocupação das áreas não deverá deixar de considerar o aspecto social,
tentando, se possível, solução satisfatória para os moradores.
Parece claro que, se não cabe postular solução baseada na continuidade da situação atual e em suas
sérias consequências, (...) apresenta-se igualmente não razoável considerar-se a simples e imediata
remoção de todos os moradores, como solução ideal.
(...)
Logo, o esclarecimento e orientação dos moradores atuais do Jardim Botânico, quanto a soluções
viáveis e que impliquem, antes em um deslocamento, do que em remoção, deverão, entretanto, ser
precedidos de levantamentos sócio-econômicos, necessidades familiares, vínculo com a instituição e
origem da ocupação.
(...)
A aproximação sugerida certamente revelará a conveniência de adoção de soluções diversificadas,
dentre as quais se destacam:
- o remanejamento da população residente para outro local, com condições de abrigá-los, de
preferência e, se possível, em local não muito distante do Jardim Botânico (...)
O próprio IPHAN, em reunião do Grupo de Trabalho (Portaria 120, de 18/11/2008, prorrogada pela
Portaria 146, de 30/6/2009) constituído para estabelecer soluções definitivas para a Regularização
Fundiária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (peça 82), ocorrida em 7/2/2011, admite a possibilidade
de que a regularização das “áreas acima da margem esquerda do Rio dos Macacos (...) não afetaria o
conjunto paisagístico do parque”. Todavia, as áreas no entorno do Solar da Imperatriz, bem como os
núcleos do Grotão, Caxinguelê e Margaridas, que conectam o horto ao arboreto, não deveriam ser
regularizadas por serem áreas relacionadas às atividades essenciais do Jardim Botânico, impactando
indevidamente na paisagem do conjunto. Tal observação, inclusive, já constara do Ofício GAB/6ª.
SR/IPHAN 1063/09, de 13/7/2009, onde foi informado à SPU/RJ a existência de processo de retificação
do tombamento, “unindo as áreas do Jardim Botânico e Horto Florestal” (peça 82).
V
Ocupação do parque para fins habitacionais
Consoante documentação acostada aos autos, desde a criação do Jardim Botânico, em 1808, até a
década de 50, servidores públicos, a maioria funcionários dessa instituição, teriam sido autorizados a
construir e morar perto do local de trabalho, devido às dificuldades de transporte existentes à época, em
razão do que surgiram vários núcleos habitacionais.
Com o decorrer do tempo, a despeito da aposentadoria e/ou falecimento daqueles funcionários, tais
imóveis permaneceram ocupados por inativos, viúvas, filhos e, até mesmo, desconhecidos, inexistindo um
efetivo controle acerca dos seus ocupantes.
O Plano Diretor do JBRJ de 2002 noticia que, desde pelo menos 1999, o processo de ocupação
irregular e consequente degradação ambiental se encontra relativamente controlado. Todavia, seria
possível verificar a situação bastante comum de se encontrarem duas a quatro famílias ocupando o mesmo
domicílio, em um mesmo endereço, resultando no aumento do número de pessoas que habitam o JBRJ
(peça 12).
Releva ressaltar que a problemática da ocupação do JBRJ por pessoas físicas foi objeto de
deliberação do Tribunal, ainda em 2001, quando do julgamento das contas pertinentes ao exercício de
1999. Na ocasião, determinou o TCU ao JBRJ a adoção de medidas visando à correção e prevenção de
novas invasões de imóveis nos limites do patrimônio da União pelo qual o instituto seria responsável
(Relação 5/2001, Ata 4/2001, 2ª Câmara).
Conforme noticia o “Relatório das Ações de Reintegração de Posse no Jardim Botânico do Rio de
janeiro”, da lavra do Advogado da União Cláudio de Castro Panoeiro (peça 22):
42. A ocupação de vários anos fez nascer nos moradores o sentimento de que a sua permanência no
Jardim seria duradoura, sem qualquer questionamento do Poder Público, circunstância esta que os
encorajou a aumentarem o número de construções no interior do Parque, com vistas a receberem parentes
e amigos próximos.

54

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900253.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

(...)
44. O avanço das ocupações clandestinas obrigou as Autoridades Públicas a adotarem medidas para
defesa do patrimônio da União, o que motivou o aforamento de mais de duas centenas de Ações de
Reintegração de Posse pelo extinto IBDF, posteriormente sucedido pelo IBAMA, pelo Ministério Público
Federal e pela Advocacia Geral da União.
45. As primeiras Ações de Reintegração de Posse ajuizadas em face dos moradores do Jardim
Botânico datam da segunda metade dos anos 80, quando o extinto IBDF constatou que a maioria dos
ocupantes da região não tinha qualquer vínculo com a Administração Pública que justificasse a sua
permanência no interior do Parque.
(...)
47. Assim, cessado o vínculo funcional com a Administração, os antigos servidores do Jardim
Botânico deveriam deixar os Próprios Nacionais que ocupam no interior do Parque, uma vez que não mais
subsistem as razões que justificam a sua permanência no lugar.
48. As ações acima transitaram em julgado no início do século XXI, quando a Justiça Federal do
Rio de Janeiro reconheceu o direito da União de ser reintegrada na posse dos imóveis e determinou a
expedição dos respectivos mandados, com vistas a retomar a posse dos bens.
Portanto, a ocupação dessas habitações passou a ser contestada pelo Poder Público, tendo a União
logrado êxito em cerca de 230 ações judiciais de reintegração de posse. A síntese do entendimento do Eg.
TRF da 2ª Região quanto à matéria resta consignado no seguinte excerto, referente à ação relativa a
imóvel funcional ocupado por viúva de ex-funcionário:
No caso dos autos trata-se de mera detenção (...) exercida pelo réu. A posse neles exercida não
oferece garantia de permanência. A demonstração de posse anterior, em nada muda esta situação,
simplesmente porque nenhum particular pode possuir bens públicos exercendo sobre estes a mera
detenção, conforme preconizado no artigo 71 do Decreto-lei 9.760/46.
No mais, a ré foi regularmente notificada para desocupar o imóvel (...), e deixando de tomar
qualquer providência neste sentido, caracteriza-se aí o esbulho, sendo portanto necessária e cabível a
propositura da presente ação (...)
Dos termos do art. 1º da Lei 5.285 de 5/5/67, conclui-se que o servidor aposentado ou a família do
servidor falecido terão prazo mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias para desocupar o imóvel.
A teor do artigo 90, do Decreto-lei 9760/46, as acessões e benfeitorias só seriam indenizáveis se
houvesse prévia notificação ao Poder Público, o que não se configurou, o que atrai o art. 71, do referido
diploma legislativo, legitimando a conduta da União, afastando o pleito indenizatório, em prol do
interesse público.
Todavia, o cumprimento das diligências de Reintegração de Posse não ocorreu com a tranquilidade
esperada, devido à resistência física dos ocupantes em sair daquela área. O mencionado relatório noticia
que, em 7/6/2005, quando os oficiais de justiça compareceram ao parque para reintegrarem a União na
posse de dois imóveis ocupados irregularmente, os moradores “do lugar se lançaram contra os referidos
servidores e a Polícia que acompanhava a diligência, transformando o ato em questão numa verdadeira
manifestação de protesto”.
Diante dessa dificuldade, o Governo Federal editou a Portaria 360-A, prevendo a criação de
Comissão competente para apontar soluções relativamente à problemática do Jardim Botânico.
A comissão procurou “trabalhar com a possibilidade de alteração das confrontações do Jardim, de
tal forma que não prejudicasse os interesses do IPJB/RJ e, ao mesmo tempo, possibilitasse um
remanejamento menor de famílias ocupantes da área” - das 589 moradias identificadas, 329 estariam
inseridas na área de expansão do JBRJ. A comissão encerrou os seus trabalhos em 2007, oferecendo
propostas alternativas, consignadas na peça 31 destes autos.
Não havendo a implementação de qualquer medida pelos órgãos competentes, foi dado andamento
aos processos de Reintegração de Posse, com a expedição de novos mandados. Com a retomada das ações
e temendo a repetição dos fatos ocorridos em junho/2005, o MPOG constituiu Grupo de Trabalho
(Portaria 120, de 18/11/2008, prorrogada pela Portaria 146, de 30/6/2009) para estabelecer soluções
definitivas para a Regularização Fundiária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Integram esse
grupo, entre outros, representantes da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), da Advocacia-Geral da
União, do JBRJ, do IPHAN, da Secretaria de Habitação do Município e da Associação de Moradores do
Horto Florestal do Jardim Botânico (AMAHOR).
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Ao mesmo tempo, a SPU solicitou à AGU que adotasse providências com vistas à suspensão da
execução das ações, até a conclusão dos trabalhos de regularização fundiária (Ofício 656/SPU/MP, de
9/8/2010 – peça 22), “ocasião em que será possível definir quais famílias possuem legitimidade para
serem habilitadas no processo de regularização fundiária em curso, em função de seu perfil
socioeconômico e pela forma e tempo de ocupação” (Nota Técnica 282/CGHRF/DEDES/SPU – peça 83).
O mencionado ofício fundamenta o pleito nos seguintes termos:
Como é de seu conhecimento, a construção de novo ambiente jurídico-institucional fundamentado
no princípio constitucional que garante a função social da propriedade, transformou a lógica do
Patrimônio da União reformulando a política de gestão e incorporando como missão institucional
„conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental em harmonia
com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a nação‟.
Seguindo esta diretriz, a SPU está implementando ações para reorientar a gestão do patrimônio,
acelerando o processo de absorção da sua nova missão. Neste contexto, destacamos a ação de
regularização fundiária do Instituo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e da comunidade do Horto que
reside há décadas em área da União localizada no Jardim Botânico, cujo projeto de regularização
fundiária está sendo implementado em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e
com apoio do ITERJ – Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (...).
O projeto de regularização fundiária abrange (...) em um primeiro momento o cadastro sócioeconômico, já em fase de conclusão, permitirá identificar com maior equidade as famílias que, por seu
perfil social e pela forma e tempo de ocupação, possuem legitimidade para serem habilitadas no processo
de regularização fundiária. O cadastro físico, também iniciado, possibilitará identificar as ocupações
existentes dentro da área de interesse do Instituto Jardim Botânico e apontará saídas para serem discutidas
com os atores envolvidos, seja para consolidação das ocupações, seja para realocação de algumas famílias
que vivem em área considerada atualmente de interesse ambiental.
Entretanto, esse trabalho está sendo prejudicado em razão da existência de mais de 300 (trezentas)
ações judiciais de reintegração de posse iniciadas no âmbito de outro paradigma jurídico-institucional.
Estas ações encontram-se, em sua maioria, em fase de execução, o que tem provocado muita insegurança
na comunidade, que (...) vive o pânico de que ocorram novas reintegrações de posses nas áreas em
processo de regularização fundiária.
Por esta razão, esta Secretaria do Patrimônio da União solicita a imediata suspensão ou
arquivamento de todos os processos judiciais de reintegração de posse promovidos pela Procuradoria
Geral da União no Rio de Janeiro em face dos moradores da referida comunidade, até que seja finalizado
o projeto de regularização fundiária que indicará as famílias que serão beneficiadas com a regularização
fundiária. (grifei)
No entender da AGU, a “pausa” nas reintegrações de posse (Ofício 20/2010-PRU/ADM/DPP-ND,
de 22/11/2010 - peça 22), iniciada em 18/11/2008:
se não é uma medida fundamental, é necessária, pois,
1) as particularidades do bem não permitem uma regularização imediata, exigindo uma análise
mais detalhada, com levantamento do cadastro físico e sócio econômico – procedimento que ainda está
em andamento, além de se confrontar a ocupação com a legislação ambiental;
2) o fato de se estar acenando com acordo não implica que o mesmo se ultimará, até porque não se
pode garantir que o ocupante irá anuir com o resultado final. Nesses casos, poder-se-á requerer o
cumprimento do mandado de reintegração ou, se necessário, se propor uma nova ação de reintegração,
com nova causa de pedir.(grifei)
Continuando a discorrer sobre os fatos que envolvem o caso, o relatório informa que as reuniões
empreendidas revelaram a necessidade de se tratar da questão sob três aspectos:
a) determinação das áreas destinadas a receber os ocupantes residentes no interior do JBRJ;
b) a identificação dos particulares que têm direito à regularização fundiária;
c) a compatibilidade das ações de regularização com a tutela do meio ambiente.
No tocante ao primeiro aspecto, a dificuldade encontrada se fundamentou no fato de que “o JBRJ
não tem toda a sua extensão registrada por meio de matrícula no Cartório do 2º Ofício do Registro Geral
de Imóveis do Rio de Janeiro, apesar de existente há mais de 200 anos”. Nesse período, o JBRJ teria
sofrido contínua e progressiva redução de sua dimensão, inclusive com a cessão de extensas áreas à
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Central Elétrica Furnas (Decreto 56.911, de 1965) e SERPRO (Decreto 62.551, 1968). Tais fatos jamais
foram registrados, “de maneira que não existe naquela serventia matrícula correspondente à atual
dimensão do parque”.
Assim, a definição desse limite, no entendimento da AGU, “revela-se imprescindível para a
efetivação da regularização fundiária, pois apenas com a determinação da verdadeira extensão do JBRJ
poder-se-á identificar as áreas destinadas à regularização e aquelas que serão afetas às atividades
institucionais da Autarquia.”(grifei)
O relatório informa que a identificação das áreas de interesse do JBRJ para o desempenho de suas
atividades foi traduzida no Ofício 79/Gabinete da Presidência/JBRJ/2009, de 14/4/2010, por meio do qual
foi requerida a transferência da área pretendida para o patrimônio da autarquia (peças 28 e 47), com
destaque de áreas que poderiam vir a ser objeto de futura regularização fundiária (Rfis). A justificativa
para a seleção da área de interesse se encontra no documento “A Importância Científica da Expansão do
Arboreto do JBRJ” (peça 22).
Não obstante a indicação pelo JBRJ de áreas onde seria possível a distribuição dos atuais ocupantes
do parque, a questão não foi solucionada. “Enquanto a direção do parque defende uma regularização que
retire os ocupantes do arboreto e da faixa de visitação, os dirigentes da AMAHOR reivindicam que a
medida aconteça de modo a respeitar a situação atual das casas, sendo cada ocupante regularizado no
exato lugar onde está”. A SPU, por sua vez, pretenderia “salvaguardar os direitos dos habitantes do lugar”
(vide documento “Regularização Fundiária das Terras da União – Contextualização Jurídico-Institucional
– peça 22).
Continuando, destaca o relatório os requisitos entendidos necessários para a regularização
fundiária. Nos termos do art. 1º da MP 2.220/2001 (posteriormente assimilada na Lei 11.481/2007), a
outorga da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia exigiria:
a) a ocupação de imóvel público urbano por mais de cinco anos, contados até 30/6/2001;
b) a posse mansa e pacífica de imóvel com até 250 m²;
c) a inexistência de outro imóvel urbano ou rural registrado em nome do ocupante.h
A comprovação do tempo de permanência dependeria do levantamento cadastral que estaria sendo
realizado pela UFRJ, em razão de convênio firmado com o MPOG (peças 25 e 26). O segundo requisito,
pertinente à “posse mansa e pacífica”, seria entendido como “posse não contestada ou sem oposição de
terceiros”:
110. Interpretando a locução posse mansa e pacífica nos autos do processo 2005.51.01.008835-7, a
Colenda 5ª. Turma do Eg. TRF da 2ª. Região entendeu que o ocupante de imóvel situado no JBRJ não
tem direito à Concessão de Uso Especial para fins de moradia, uma vez que a posse daqueles não se
mostra pacífica para os fins do art. 1º da Medida Provisória 2.220/2001, sendo, ao revés contestada em
juízo há vários anos, o que afasta a incidência do instituto.
111. Também no mesmo julgado, declarou a Corte que o Jardim Botânico, além de ser uma área de
preservação ambiental, é um bem de uso comum do povo, devendo ser preservada a sua finalidade, que
não é residencial.
112. A interpretação levada a efeito pelo Tribunal coloca em destaque o problema da caracterização
da posse dos atuais ocupantes do JBRJ para fins de regularização fundiária. Na esteira deste
entendimento, se todo aquele que tem a sua permanência no interior do Parque contestada não faz jus à
regularização, todo o trabalho do Grupo no sentido da outorga de tais títulos reputa-se irrito e nulo.
113. Examinando mais detidamente as premissas do decisum, contata-se que a preocupação do
Tribunal volta-se à preservação das relevantes funções ambientais do Jardim Botânico, as quais não
podem ser comprometidas em razão da presença irregular de ocupantes privados no interior do Parque.
114. Nessa esteira, de modo a atender ao que foi decidido no julgado, não resta alternativa à União
e ao JBRJ senão definir de maneira urgente toda a extensão e limites do majestoso parque, seguida da
transferência da área para a Autarquia, como forma de permitir que a mesma desenvolva as atividades
ambientais que lhe foram confiadas pela Lei 10.316/2001. (...)
115. Feita a obrigatória afetação das áreas de interesse da Autarquia, torna-se possível levar adiante
o processo de regularização fundiária nas glebas remanescentes, respeitando, assim, a autoridade da
decisão proferida pelo Eg. TRF que rechaçou a possibilidade de regularização fundiária nas áreas
destinadas às atividades do JBRJ.

57

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900253.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

Ressalta o relatório que a autarquia JBRJ e a SPU não chegaram “a um acordo quanto às áreas que
deverão permanecer com o parque e aquelas que deverão ser destinadas aos ocupantes” não obstante a
SPU reconheça a necessidade de proteção das áreas necessárias às funções institucionais do Jardim
Botânico (peça 37). A intenção da SPU é “garantir habitação para famílias de baixa renda”, enquanto a
direção do JBRJ “insiste que a retirada de determinados moradores das áreas de visitação do parque
revela-se imprescindível”. O objetivo da direção do JBRJ seria “realocar apenas 120 das 589 casas
construídas no terreno do parque, sendo que 50 delas estariam localizadas no Arboreto (trecho destinado à
visitação)”. O órgão defenderia, ainda, “o reassentamento das casas construídas às margens de rios e
encostas, além das coladas à Diretoria de Planejamento (...) e à Escola Nacional de Botânica Tropical.”
Em face disso, o relatório recomendou a instauração de uma Câmara de Conciliação da
Administração Federal (CCAF), de sorte a solucionar pacificamente os conflitos de interesse de entes
públicos e privados referentes a ocupações na área do JBRJ.
Em 2010, a CCAF foi instalada e teve sua primeira reunião (Nota 170/2010/CCAF/CGU/AGUMIC, de 25/10/2010; Despacho da CCAF 257/2010-THP; Termo de Reunião 162/2010CCAF/CGU/AGU-MIC, de 5/11/2010 - peça 22), mas não teria gerado, até a conclusão dos trabalhos de
auditoria, “nem consenso, nem solução efetivos”, tendo em vista a necessidade de aguardar a conclusão
dos trabalhos de levantamento desenvolvidos pela UFRJ, com vistas à elaboração do Plano de
Regularização Urbanística (que possibilitará “adequada inclusão socioterritorial, com ordenamento
espacial, delimitação de território, proteção das áreas necessárias às funções institucionais do Jardim
Botânico e propostas de normas urbanísticas que permitam preservar o ordenamento adotado pelo Plano”
– documento Regularização Fundiária das Terras da União – Contextualização Jurídico-Institucional peça 22).
O trabalho da UFRJ prevê a submissão de perímetro preliminar ao JBRJ “para avaliação de que
nenhuma área destinada ao assentamento comprometa as funções de pesquisa e visitação do Jardim
Botânico” (peça 22 e 37). Uma vez aprovado o perímetro da área destinada ao assentamento, será
apresentado o Plano de Regularização Urbanística.
Tal entendimento, inclusive, consta da Ata de reunião da CCAF, de 14/1/2011, na qual, o
representante da SPU/RJ informou o que segue:
Sobre o andamento do projeto de regularização fundiária, (...) os próximos passos serão:
a) apresentação de uma proposta de delimitação do perímetro do Jardim Botânico à Diretoria e
equipe técnica do IPJBRJ (...), procurando-se chegar a um consenso com a autarquia, que já esclareceu ter
interesse nas áreas do arboreto e do Solar da Imperatriz;
b) após decidido com o IPJBRJ (e demais órgãos federais competentes) qual vai ser o perímetro do
Jardim Botânico, a proposta de regularização (contemplando algumas remoções, seja de casas isoladas,
seja de casas que estão em área de risco ou áreas de interesse do IPJBRJ) vai ser apresentada à
AMAHOR;
c) em seguida, vai ser elaborado um Plano de Intervenção Urbanística, a ser apresentado ao Grupo
de Trabalho criado em 2008 para dar destinação definitiva e regular ao local; este mesmo plano também
será apresentado em seguida à CCAF;
d) (...)
Releva ressaltar, do Termo da Reunião 162/2010, a participação de representante do IPHAN, que
deixou assente que “sendo a área tombada há nítido interesse do instituto em participar do GT e das
tratativas conciliatórias na CCAF.” De fato, conforme registrado em ata de reunião do grupo de trabalho,
ocorrida em 11/3/2009, o IPHAN passou a integrar a equipe do grupo de trabalho, em face dos
tombamentos registrados (peça 82).
Inclusive, em reunião de 28/6/2011, foi ressaltado pelo representante da SPU/MPOG a necessidade
de um “documento formal do IPHAN apresentando as áreas tombadas pelo Instituto e a indicação da
condição de cada área em relação a possibilidade de regularização das unidades habitacionais e demais
usos”, tendo o representante daquele instituto destacado o compromisso de formalizar os esclarecimentos
necessários (peça 82), com vistas à delimitação do perímetro do tombamento e das áreas não passíveis de
regularização das unidades habitacionais.
Consoante noticiado no item 158 da instrução que constitui a peça 96 destes autos, por meio de
contatos telefônicos, a Secex-RJ apurou que “a Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro enviou à
correspondente sede em Brasília, para posterior remessa à SPU/RJ, cópia da mesma poligonal proposta há
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décadas atrás pelo estudo concluído sobre os processos de tombamento do Jardim Botânico e do seu
Horto”.
Do exposto, verifica-se que todos os órgãos envolvidos na solução da matéria (SPU, JBRJ, IPHAN,
AGU, entre outros) têm envidado efetivos esforços para tal desiderato, não havendo que se falar na
ocorrência de inércia, ou em adoção de medidas precipitadas. Antes, é possível constatar que a questão,
por envolver aspectos relevantes e conflitantes, vem sendo conduzida de forma a se alcançar solução que
possa conciliar os díspares interesses envolvidos. É o que se depreende claramente das diversas atas das
reuniões empreendidas pelo grupo de trabalho e pela comissão de conciliação.
A matéria tratada nos presentes autos envolve questões relevantes a serem protegidas pelo Poder
Público: de um lado, a necessidade de preservação do parque, em face de sua relevância ambiental,
científica e cultural. De outro, a necessidade de garantir o acesso à moradia, direito constitucionalmente
assegurado a todos os brasileiros, e objeto das ações de regularização fundiária a cargo da SPU.
Portanto, faz-se necessário buscar um consenso, em que ambos os aspectos possam, na medida do
possível, ser englobados.
Nesse sentido, é primordial que a direção do JBRJ, com a fundamental participação do IPHAN,
delimite a sua área de interesse, de modo a possibilitar que a autarquia seja capaz de melhor desempenhar
suas atribuições e de assegurar a proteção do patrimônio histórico e cultural nele existente.
A participação do IPHAN é de extrema relevância em face das questões envolvendo o tombamento
da área, sendo requerido o seu aval. Tal como consignado no Plano Diretor Revisado de 2009 “a
participação do IPHAN, órgão de tutela da proteção histórica e cultural (...) é da maior relevância para a
continuidade do processo de planejamento do Jardim Botânico, já que a sua condição de bem tombado
orienta toda e qualquer ação ou intervenção em seu patrimônio” (peça 14).
Definidos tais limites e concluída a revisão do tombamento pelo IPHAN, a SPU, em observância
aos arts. 6º e 11 da Lei 10.316/2001, e em respeito aos tombamentos, deve proceder às ações necessárias à
formal transferência da área à autarquia e ao remanejamento das famílias que, atualmente, nela residem,
para outras localidades fora dos limites do parque. As áreas remanescentes, então, poderão ser
disponibilizadas para fins do projeto de Rfis pretendido pela SPU/RJ, procedendo-se à regularização das
moradias nelas existentes.
Tal deslinde se constitui em atividade complexa, que demanda certo tempo para seu alcance, por
envolver diversos agentes e interesses opostos, que, indubitavelmente, a despeito do longo tempo
decorrido, vêm buscando estabelecer soluções definitivas, com base na formação de um consenso
construído coletivamente.
Assim, entendo que os atos acometidos às Sras. Marina Esteves e Célia Ravera (realização de
projeto de regularização fundiária de interesse social em área tombada) e ao Sr. Liszt Vieira (envio do
Ofício 079/2010, indicando áreas que seriam passíveis de regularização fundiária de interesse social) não
possam ser tidos como motivadores da aplicação de multa aos responsáveis.
De fato, a SPU, até o momento, não adotou qualquer medida prática no sentido de regularizar, em
caráter definitivo, a situação das famílias que ocupam irregularmente a área do Jardim Botânico. A
questão ainda se encontra em sede de “projeto”, sendo negociada com todos os interessados e envolvidos,
inclusive com o IPHAN, “órgão legítimo para fixar os critérios que devem ser observados,
imprescindíveis para a definição da proposta de regularização fundiária”, tal como ressaltado pelas
defendentes.
O dirigente do JBRJ, por sua vez, não dispôs, efetivamente, de áreas do Jardim Botânico, ainda
mais porque não poderia fazê-lo, visto que o domínio das terras ainda não foi transferido àquela autarquia.
Não poderia dispor do que não tem. O Sr. Liszt, dentro do espírito de negociação que está sendo
conduzido, apenas indicou áreas que não seriam de interesse para as atividades e desenvolvimento do
parque e, por conseguinte, poderiam vir a ser utilizadas para fins de regularização fundiária, em
consonância com diretrizes contidas no Plano Diretor Revisado de 2009.
Assim, posiciono-me pelo acolhimento das justificativas e exclusão das multas sugeridas pela
Secex-RJ (item 32, incisos I a III, peça 97).
VI
Há que se tratar, agora, do contrato de cessão sob o regime de concessão de direito real de uso
(CDRU) gratuito, celebrado com a Sra. Gracinda dos Santos da Silva, ocupante de parcela de imóvel
situado à Rua Pacheco Leão, 1235, casa 124.
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De fato, a celebração do referido contrato se deu antes da conclusão do planejamento da
regularização fundiária da área, o qual, como exaustivamente exposto acima, ainda não logrou alcançar o
seu termo. Da mesma forma, tal como reconhecido pela Consultoria Jurídica do MPOG, por meio da Nota
2640-5.4.7/2011/AMF/CONJUR/MP, de 8/7/2011, anexada à defesa da Sra. Marina Esteves, houve
afronta à regra inserta no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, que exige a manifestação do órgão
jurídico previamente à efetivação do ato administrativo (peça 83).
A despeito disso, no entanto, considero que as peculiaridades do caso, efetivamente, ensejaram sua
urgência e lhe conferem caráter de excepcionalidade.
Conforme demonstrado pela responsável, dentre os mais de duzentos casos de ações de
reintegração de posse nos quais a União logrou sair vitoriosa – em relação aos quais tanto a SPU (órgão
central) quanto a SPU/RJ solicitaram à AGU a suspensão de sua execução –, apenas o caso da Sra.
Gracinda dos Santos da Silva teve o pedido de suspensão negado inicialmente, colocando-a em situação
de desigualdade em relação aos demais residentes dos imóveis cuja regularidade da ocupação está sendo
questionada.
Embora, do ponto de vista estritamente legal, fosse justificada a retomada sem detença do imóvel,
em face da coisa julgada, podendo ser considerado irregular o procedimento adotado pela responsável,
entendo que o ato praticado possa ser tido por justificado, em face dos diversos aspectos que o norteiam.
Primeiramente, é imperioso destacar que, em sede de agravo, a AGU veio a alcançar a suspensão
do curso da execução da reintegração de posse.
Ressalto também que, como noticiado nos autos (vide Ofício 12/2010, de 24/6/2010, da AGU, peça
31 do TC 032.772/2010-6), o imóvel não está situado em “área que constitua objeto de interesse de
reintegração imediata ao Arboreto do IPJN, podendo ser contemplado em plano urbanístico para fins de
reassentamento, como parte dos trabalhos de regularização fundiária em curso junto à SPU”.
Ainda que o imóvel estivesse em área de interesse daquela autarquia, é de se observar que, além da
residência ocupada pela Sra. Gracinda, existem outros 48 imóveis localizados na Rua Pacheco Leão,
1235, conforme planilha que constitui a peça 29 destes autos. Assim, a desocupação exclusiva da casa
124 ensejaria incomensurável dano à dignidade da Sra. Gracinda, sem que houvesse vantagem imediata
ao Jardim Botânico, ante a suspensão das demais ações de reintegração de posse.
O cumprimento imediato da sentença prolatada terminaria, apenas, por desalojar a moradora, a
qual, além de contar com idade avançada (93 anos), é viúva, com renda em torno de quatro salários
mínimos, e responsável por filho portador de deficiência, o qual requer, por conseguinte, cuidados
especiais. Há de se considerar os efeitos devastadores e irreversíveis que seriam acometidos à saúde e ao
bem-estar da Sra. Gracinda e de seu filho, contrariando frontalmente as disposições contidas na Lei
10.741/2003 (estatuto do idoso), sem que qualquer benefício prático adviesse de tal medida, no que toca
aos interesses científicos e ambientais da direção do JBRJ.
Aduzo que a Sra. Gracinda, pessoa idosa, com renda familiar inferior a cinco salários mínimos,
residente há 68 anos no local, utilizado para sua moradia e de seu filho, e não possuidora de outro imóvel,
seja urbano ou rural, preenche todos os condicionantes requeridos para fins de enquadramento em projeto
de regularização fundiária nos moldes preconizados pela SPU, sendo-lhe assegurada, nos termos do art.
38 do estatuto do idoso, prioridade na aquisição de imóvel nos programas habitacionais públicos ou
subsidiados com recursos públicos.
Além disso, não é demais salientar que:
a) o contrato celebrado transferiu apenas o uso do imóvel ocupado pela Sra. Gracinda, reservandose à cedente todos os demais poderes inerentes ao domínio, tais como os de gozar, dispor, e reivindicar o
bem (peça 27). Assim, não se configurou qualquer prejuízo ao patrimônio imobiliário federal, já que o
domínio do bem continua preservado;
b) o contrato tem caráter resolúvel, ou seja, pode ser rescindido a qualquer tempo,
independentemente de ato especial ou requerimento judicial, sem direito ao cessionário a qualquer
indenização, no caso da beneficíária dar ao imóvel destinação diversa à estabelecida no termo assinado,
ou, ainda, “se, em qualquer época a outorgada cedente necessitar do imóvel para seu uso próprio (...)”.
Portanto, foi cedido à Sra. Gracinda tão-somente a posse do imóvel, para fins de sua utilização
como moradia. Caso, eventualmente, e contrariando os entendimentos iniciais já travados, seja deliberado,
em razão das negociações empreendidas na Comissão de Conciliação, que o imóvel deva integrar a área a
ser transferida formalmente ao JBRJ, “para seu uso próprio”, nada obsta que seja procedida à retomada do
imóvel em razão do interesse público, com o necessário remanejamento da beneficiária para outra área
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passível de aplicação do Rfis. Tal medida, no entanto, deve ser posta em prática a tempo certo, não se
vislumbrando, no atual estágio das discussões, a premência e pertinência de sua adoção.
Assim, em face das nuances que envolvem o caso, posiciono-me pelo acolhimento das justificativas
oferecidas pela Sra. Marina Esteves, com a decorrente exclusão da multa proposta pela unidade técnica
(item 32, inciso I, da peça 97). Pelas mesmas razões, entendo despicienda a oitiva da Sra. Gracinda dos
Santos da Silva (item 32, incisos VII e VIII, da peça 97).
VII
Finalizando minha atuação nestes autos, entendo necessário tecer breves considerações acerca
da medida cautelar adotada pelo Tribunal, bem assim das determinações sugeridas pela unidade técnica,
insertas no despacho do Sr. Diretor (peça 97), manifestando, desde já, minha concordância com as
determinações sugeridas no seu item 32, inciso V, alíneas “a” e “d”, e VI, bem assim com as demais
providências alvitradas no seu item 32, incisos IX a XII.
Como visto, o TCU determinou à SPU que se abstivesse de “realizar a titulação de ocupantes do
Projeto de Regularização Fundiária no Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro até que este Tribunal
decida acerca das irregularidades identificadas”.
Propõe a Secex-RJ tornar definitiva a decisão cautelar (item 32, inciso IV da peça 97), com vistas a
determinar à SPU e à SPU/RJ que se abstenham de providenciar ou fazer providenciar qualquer ato
tendente ao planejamento e/ou à execução de projeto de regularização fundiária de interesse social no
Jardim Botânico onde houver área tombada ou área sob preservação ambiental.
Posiciono-me de acordo com a proposição. Como visto, faz-se necessário, no âmbito das
negociações empreendidas, que o JBRJ defina, com a efetiva atuação do IPHAN, a sua área de interesse,
cabendo ao Instituto, dentro das diretrizes estabelecidas, concluir o processo de retificação da área
tombada pertinente ao Jardim Botânico e ao Horto Florestal, a qual não poderá ser utilizada para fins de
regularização fundiária. O mesmo entendimento se aplica às áreas protegidas por força de legislação
ambiental.
Ante a relevância dessa pré-condição para fins de continuidade do projeto de Rfis pretendido,
entendo que seria oportuna determinação ao JBRJ e ao IPHAN para que findem, dentro de prazo razoável,
a delimitação da área essencial às atividades da autarquia, a qual não poderá ser objeto de regularização
fundiária, e a conclusão da revisão dos respectivos tombamentos.
Em decorrência, faz-se necessário determinar:
- ao MPOG, à SPU e à SPU/RJ, para que adotem as medidas cabíveis para a formal transferência da
área tombada ao JBRJ, conforme previsto na Lei 10.316/2001, arts. 6º e 11, inciso I, excluídas as áreas
cedidas à LIGHT, ao SERPRO e à EMBRAPA, inclusive com averbação em cartório das exatas
delimitações da área tombada abrangida pelo JBRJ (alternativa à determinação sugerida no item 32, inciso
V, alínea “b”, da peça 97);
- à SPU, à SPU/RJ e à AGU, que, tão logo definidos os limites do tombamento do JBRJ, adotem as
providências sugeridas no item 32, inciso V, alínea “c”, com vistas à reintegração de posse dos imóveis
situados na área tombada. Quanto às áreas remanescentes, poderão ser disponibilizadas para fins do
projeto de Rfis pretendido pela SPU/RJ, procedendo-se à regularização das moradias nelas existentes.
VIII
Ante todo o exposto, manifesto minha discordância parcial quanto à proposta oferecida pela
unidade técnica, ao tempo que sugiro a adoção do seguinte encaminhamento:
a) acolher as razões de justificativa oferecidas pelas Sras. Marina Esteves e Célia Beatriz Ravera
Schargrodsky e pelo Sr. Liszt Benjamin Vieira, excluindo-se, em decorrência, as multas propostas pela
Secex-RJ;
b) tornar definitiva a decisão cautelar, com vistas a determinar à SPU e à SPU/RJ que se
abstenham de providenciar ou fazer providenciar qualquer ato tendente ao planejamento e/ou à execução
de projeto de regularização fundiária de interesse social no Jardim Botânico onde houver área tombada ou
área sob preservação ambiental;
c) determinar:
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- ao JBRJ e ao IPHAN que findem, dentro de prazo razoável, a delimitação da área essencial às
atividades da autarquia, a qual não poderá ser objeto de regularização fundiária, e a conclusão da revisão
dos respectivos tombamentos;
- ao MPOG, à SPU e à SPU/RJ, para que adotem as medidas cabíveis para a formal transferência da
área tombada ao JBRJ, conforme previsto na Lei 10.316/2001, arts. 6º e 11, inciso I, excluídas as áreas
cedidas à LIGHT, ao SERPRO e à EMBRAPA, inclusive com averbação em cartório das exatas
delimitações da área tombada abrangida pelo JBRJ;
- à SPU, à SPU/RJ e à AGU, que, tão logo definidos os limites do tombamento do JBRJ, adotem as
providências sugeridas no item 32, inciso V, alínea “c”, com vistas à reintegração de posse dos imóveis
situados na área tombada. Quanto às áreas remanescentes, poderão ser disponibilizadas para fins do
projeto de Rfis pretendido pela SPU/RJ, procedendo-se à regularização das moradias nelas existentes;
d) promover as determinações sugeridas no seu item 32, inciso V, alíneas “a” e “d”, e VI, bem
assim com as demais providências alvitradas no seu item 32, incisos IX a XII.”

É o relatório.
i

Relatório de 2007 da Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial nº 360-A, de 27/12/2004, dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente para tratar da questão fundiária do JBRJ (peça 31,
doc 45.350.098-0, peça 9, doc 45.337.624-0 (sigilosa por ter rendas familiares), peça 10, doc 45.337.649-3).
ii
Uma diferenciação entre o princípio da igualdade e o princípio da igualdade perante a lei foi dada por CAMPOS,
Francisco, Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Freitas Bastos S/A, 1958, vol. II, p. 188, apud Voto do Exmo. Sr.
Ministro
do
STF
Eros
Grau
na
ADI
3105,
p.
24-25,
nota
de
rodapé
51
fonte:
http://www.stf.jus.br/noticias/imprensa/VotoGrauInativos.pdf acesso em 6/8/2011
iii
"Lançado em 25 de março de 2009 (...) pela Medida Provisória nº 459, posteriormente convertida na Lei nº 11.977, de 7
de julho de 2009, o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, já demonstrou êxito no cumprimento de seus objetivos,
isto é, garantir o acesso à moradia adequada, a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda e a
manutenção do nível de atividade econômica, por meio de incentivos ao setor da construção civil. 2. O inquestionável
mérito do PMCMV, hoje inserido no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, culminou com o lançamento de sua
segunda etapa de execução, em março do corrente ano, com meta de execução de dois milhões de unidades habitacionais."
(introdução da E.M. Interministerial nº 00008/2010/MCIDADES/MF/MP/MJ, de 29/11/2010, da Medida Provisória 514,
de 1º/12/2010. Fonte https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Exm/EMi-8-MCIDADES--MF-MP-MJMPv514-10.htm acesso em 18/8/2011)
iv
BRASIL. Ministério das Cidades. Regularização fundiária sustentável – conceitos e diretrizes (título de capa
Regularização fundiária plena: referências conceituais). Raquel Rolnik (coord.) et al. Brasília: Ministério das Cidades,
2007. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/programas-urbanos/biblioteca/regularizacaofundiaria/publicacoes-institucionais-1/kit-regularizacao-fundiaria/livro-regularizacao-fundiaria-plena-referenciasconceituais/miolo_livro.pdf Acesso em: 11/12/2010.
v
Entorno (de uma área) é termo aqui usado como um conjunto de setores geográficos delimitados pelo IBGE que têm
alguma forma de dependência econômica e/ou social em relação a essa área, como sugerido pela Companhia do
Desenvolvimento do Planalto Central (Codeplan) do Governo do Distrito Federal (GDF) em sua “Síntese de informações
socioeconômicas” de 2006 disponível em http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000005.pdf acesso em 12/8/2011.
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VOTO
Em exame, relatório de levantamento de auditoria de conformidade dos processos de
Regularização Fundiária de Interesse Social - Rfis, promovidos pela Superintendência do Patrimônio
da União no Estado do Rio de Janeiro - SPU/RJ, com enfoque no projeto que abrange área
historicamente pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ.
2.
A auditoria foi realizada pela Secretaria de Controle Externo no Rio de Janeiro – Secex/RJ,
a qual merece elogios pela abordagem profunda e técnica dos temas enfrentados.
3.
Em razão da relevância da matéria tratada nos autos, solicitei a manifestação do douto
Ministério Público junto ao TCU, ao qual agradeço, na pessoa do Dr. Lucas Rocha Furtado, a valiosa e
lúcida colaboração.
4.
Primeiramente, faço questão de destacar o histórico de criação do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro, conforme consta do Relatório da Comissão Interministerial, de 22/2/2007 (peça 31):
A questão fundiária do que hoje é conhecido como Instituto de Pesquisa Jardim Botânico iniciou-se
com a fundação em 1596 do “Engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa” de propriedade de
Diogo Amorim Soares. Em 1660, a propriedade foi adquirida por Rodrigo de Freitas e Castro (que deu o
nome a atual lagoa Rodrigo de Freitas). Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, D. João VI
resolveu desapropriar o engenho de Rodrigo de Freitas para a criação da Fábrica de Pólvora. Em 13 de
maio e 13 de junho de 1808 o regente criou a fábrica de pólvora e desapropriou as terras do engenho.
No antigo engenho existiam moradores e lavradores que residiam no local e muitos se
recusaram a sair. Sendo este o início da questão fundiária no Jardim Botânico. (grifo meu)
Em 18 de julho de 1811, o Príncipe Regente determinou a desapropriação de inúmeros moradores
da – agora – fábrica de pólvora, para que fossem instaladas residências para os trabalhadores da referida
fábrica. Assim, inúmeras vilas foram erguidas para que os trabalhadores pudessem residir próximo ao
trabalho (considerando que a área era rural e de difícil acesso). Esta é a origem da segunda grande
causa dos problemas fundiários do Jardim até a presente data e a origem das casas que foram
objeto de cessão. (grifo meu).
(...)
A área do Jardim Botânico foi preservada e posteriormente transformada, vinculada ao Ibama até
possuir a configuração atual de autarquia, ligada diretamente ao gabinete do Ministro do Meio Ambiente
[Lei 10.316/2001].
Em 1965, o Decreto 56.911 cede de forma gratuita à Central Elétrica Furnas [cessionária atual
LIGHT] 21.000m² de área para a instalação de linhas de passagem, ocupação esta que existe até a
presente data. Em 1968, o Decreto 62.551 autoriza a cessão de 26.800m² ao Serviço de Processamento de
Dados – (SERPRO), igualmente esta ocupação existe até a presente data. [Também foi cedido terreno à
Embrapa pelo Decreto 83.259/79]
(...)
Com relação às casas dos antigos empregados da fábrica de pólvora, muitas delas foram cedidas
para funcionários do Jardim Botânico (Art. 76, 92 e 94 do Dec., Lei 9.760/46 e 6.874/44), outras são
ocupadas por pesquisadores atendendo a atividade fim da autarquia e outras ocupadas por descendentes de
funcionários. Existem ainda algumas regiões em que existe ocupação irregular.
Centenas de ações de Reintegração de Posse foram propostas em face dos atuais moradores,
algumas delas com trânsito em julgado e a maioria em curso. Estima-se que existem 3.000 moradores e
cerca de 590 famílias [outro estudo feito pelo Laboratório de Habitação da UFRJ, em 2010, encontrou
621 casas na área do Parque com um total de 1.980 moradores]. A situação é, portanto, de natureza social,
dominial com tratamento ambiental.”

5.
Como visto, os problemas fundiários do Jardim Botânico tiveram origem na sua fundação
em 1808, portanto, há mais de dois séculos, precisamente, 204 anos. Com o passar dos anos, a situação
ficou cada vez mais complicada. Ao mesmo tempo em que a legislação de tombamento e ambiental
1
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restringia a utilização da área, a ocupação irregular aumentava, com permissão ou não dos
administradores do JBRJ.
6.
Em razão da importância do assunto, vários agentes com interesses antagônicos passaram a
influir no andamento do projeto de regularização fundiária na área do JBRJ. Um desses agentes,
contrário ao projeto, formulou denúncia ao TCU (TC 032.772/2010-6), com pedido de medida cautelar
para paralisação dos trabalhos, em razão de supostas irregularidades ocorridas e em curso na
regularização fundiária.
7.
Nos autos do TC 032.772/2010-6 foi promovida oitiva prévia da responsável pela SPU/RJ,
Sra. Marina Esteves. Entendi que as justificativas não foram suficientes para impedir a concessão da
medida cautelar visando coibir novas concessões de direito real de uso (CDRUs) de terrenos no JBRJ,
ante a constatação dos pressupostos do fumus boni iuris (indícios de irregularidades graves
inconciliáveis com a legislação sobre tombamento, legislação ambiental e princípios constitucionais) e
do periculum in mora (precedente de titulação de CDRU, por tempo indeterminado, a ocupante de
imóvel antes da conclusão das etapas previstas no cronograma do projeto).
8.

O Plenário, acatando o meu Voto, prolatou o Acórdão 719/2011 com o seguinte teor:
9.1. conhecer da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 53, da Lei nº
8.443/92 e nos artigos 234, caput, e 235, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la parcialmente
procedente;
9.2. acatar, parcialmente, as justificativas da Sra. Marina Esteves, superintendente da SPU/RJ;
9.3. determinar à SPU/RJ, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, que se abstenha,
cautelarmente, de realizar a titulação de ocupantes do Projeto de Regularização Fundiária no Jardim Botânico
da cidade do Rio de Janeiro até que este Tribunal decida acerca das irregularidades identificadas;
9.4. alertar os responsáveis pelo Projeto de Regularização Fundiária no Jardim Botânico na cidade do Rio de
Janeiro que a titulação de moradores nesta área, antes do exame desta denúncia, pode ensejar a
responsabilização dos gestores, com apenação de multa, caso, no mérito, o TCU venha a entender que há
irregularidades graves no projeto em apreço;
9.5. apensar provisoriamente, com fundamento no art. 35 da Resolução 191/2006 do TCU, estes autos ao TC
030.186/2010-2 (Levantamento-Conformidade), para que sejam instruídos em conjunto;
9.6. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, preservando-a quanto ao denunciante.

9.
Nesse contexto, insere-se o projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social – Rfis.
Conforme consta no Anexo 1 do relatório de levantamento (peça 56), e com fundamento na Lei
11.977/2009, “a SPU define Rfis como procedimento que confere legalidade e reconhece a posse
exercida por pessoa (s) ou grupo de pessoas, cuja renda familiar não ultrapasse cinco salários mínimos,
com o objetivo de viabilizar o acesso da camada mais pobre da população à terra urbanizada e à
habitação digna e sustentável, especialmente no caso de núcleos residenciais, sem excluir da
apreciação da administração casos individuais”.
10.
O presente trabalho foi realizado no Rfis referente à área do JBRJ devido aos seguintes
atributos: é o procedimento na SPU/RJ em mais avançado estágio de implementação; grande parte
deste projeto abrange áreas tombadas e protegidas por legislação ambiental; o preço médio do metro
quadrado dos imóveis nas áreas próximas está entre os mais altos do País; a solução do problema
fundiário é emblemática e pode servir como referência para casos semelhantes.
11.
O trabalho de fiscalização realizado pela Secex/RJ identificou os seguintes achados,
conforme consta do relatório (peça 56):
a) omissão de cessão de área ao Jardim Botânico pela SPU/RJ;
b) regularização fundiária em áreas tombadas do Jardim Botânico;
c) proposição de cessão de áreas pelo Jardim Botânico para uso incompatível com sua
missão;
2
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d) alienação de áreas sem comprovação da sua desnecessidade para a administração
pública;
e) insuficiência dos controles internos da SPU/RJ relativos aos projetos de regularização
fundiária;
f) insuficiência das informações fornecidas nos canais de acesso disponibilizados aos
cidadãos;
g) adoção de instrumento jurídico Concessão de Direito Real de Uso - CDRU sem base
legal;
h) CDRU praticada com irregularidades;
i) previsão de regularização fundiária de edificações situadas em faixa não edificável;
j) posse irregular de imóveis da união.
12.
Acolhendo encaminhamento da unidade técnica, autorizei a realização de audiência dos
responsáveis pela SPU/RJ e pelo JBRJ:
- Sras. Marina Ângela Miranda Esteves da Silva, Superintendente da SPU/RJ, e Célia
Beatriz Ravera Schargrodsky, Coordenadora da Coordenação de Destinação de Imóveis –
CODIM/SPU/RJ, por “realizar projeto de regularização fundiária de interesse social
contrário ao disposto na CRFB/88, art. 216, § 1º, e no Decreto-lei 25, de 30/11/1937,
mormente os arts. 17, 18 e 21, por abranger, entre outras áreas, área tombada do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, inclusive do seu Horto Florestal”;
- da Sra. Marina Ângela Miranda Esteves da Silva, pela “formalização, em 28/9/2010, de
contrato de cessão sob o regime de concessão de direito real de uso (CDRU) gratuito, por
prazo indeterminado, com a Sra. Gracinda dos Santos da Silva (...)”:
a) antes do fim do necessário planejamento da regularização fundiária, (...);
b) sem a prévia análise e aprovação da minuta do contrato por assessoria jurídica do
órgão (...);
c) em área tombada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (...);
d) (...);
e) em prejuízo da decisão favorável em ação possessória que determinou a imediata
reintegração de posse desse imóvel em favor da União.
- Sr. Liszt Benjamin Vieira, Presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ), pelo “envio do Ofício 079, de 14/4/2010 à SPU/RJ, dispondo de áreas do
JBRJ para fins de regularização fundiária de interesse social, fins estes classificáveis como
de uso incompatível com a missão desta instituição, com insuficiência de motivos
determinantes”, em prejuízo “ao princípio da indisponibilidade do interesse público, com
contrariedade ao disposto no Plano Diretor do JBRJ de 2002 atualizado em 2009, que prevê
a „perspectiva da reintegração total das ocupações irregulares‟, com contrariedade à
Decisão relativa à Relação 5/2001 (...), e (...) tombamentos”.
13.
Quanto ao mérito do levantamento de auditoria, o auditor da Secex/RJ concluiu pela
rejeição de justificativas dos gestores e a consequente aplicação de multas, sem prejuízo de diversas
determinações, fixação de prazos e ciência aos agentes envolvidos.
14.
O diretor discordou parcialmente de algumas ponderações do auditor-instrutor. Quanto ao
mérito, perfilhou o proposto pelo auditor, no sentido de imputação de sanções aos responsáveis,
expedição de ciências e determinações, essas últimas com os reparos e dimensionamento de alguns
prazos, para torná-los mais compatíveis com o teor e complexidade dos comandos a que se referem. O
secretário em substituição concordou com as conclusões do diretor.
15.
Por sua vez, o MP/TCU discorreu de forma pontual sobre as questões atinentes às
audiências e se manifestou parcialmente de acordo com o encaminhamento sugerido pela unidade
técnica, opondo-se à sugestão de aplicação de multas aos gestores.
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16.
O ponto fulcral deste levantamento de auditoria está na possibilidade ou não de haver
regularização fundiária em áreas do JBRJ, tombadas pelo seu patrimônio histórico e cultural e com
relevantes e sensíveis recursos naturais. Soma-se a esse problema a existência de diversas ações de
reintegração transitadas em julgado e o conflito institucional entre o JBRJ e a SPU/RJ, submetido à
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), uma vez que o primeiro
reivindica não só a retomada das áreas objeto de regularização, mediante cumprimento imediato dos
mandados de reintegração de posse ora suspensos, como também que lhe seja cedida, de forma
definitiva e regular, a área em que se situam seus “domínios”.
17.
O TCU já se debruçou sobre a questão fundiária do JBRJ em duas oportunidades. A
primeira, nas contas da autarquia, referentes ao exercício de 1999, julgadas pela Relação 05/2001, do
meu Gabinete, ata 04/2001 – 2ª Câmara. Na ocasião, foi determinado ao JBRJ a adoção de medidas
visando à correção e, por via de consequência, à prevenção de novas invasões de imóveis nos limites
do patrimônio da União pelo qual este Instituto é responsável e que demonstrasse nas próximas contas
os resultados alcançados e as providências em andamento.
18.
Na segunda oportunidade, por meio do item 9.8 do Acórdão 1.028/2004 – Plenário, TC
003.809/2003-8, da relatoria do e. Ministro Marcos Vilaça, o TCU recomendou ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, então órgão vinculador, considerando o risco de invasão do JBRJ
e a necessidade de se viabilizar o cumprimento da Decisão de 2001, citada no parágrafo anterior, que,
com apoio da GRPU/RJ e em conjunto com o JBRJ, adotasse as medidas cabíveis para, nos termos do
art. 18 da Lei 9.636/98 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto 3.125/99, ceder o terreno ao JBRJ, em regime de
concessão de direito real de uso resolúvel, até que fossem averbadas em cartório as delimitações exatas
do imóvel, que a ele pertence, por força de sua lei criadora (Lei 10.316/2001).
19.
A atuação do TCU tem sido firme no sentido da necessidade de se resolver o problema
fundiário do Jardim Botânico e já apontou que a primeira solução é a delimitação da área. Neste
sentido, o Parquet especializado discorreu em seu parecer, com muita propriedade, sobre a imperiosa
necessidade da delimitação territorial do JBRJ. Só assim, a autarquia poderá exercer com plenitude as
suas competências instituídas pela Lei 10.316/2001, notadamente as do art. 2º, in verbis:
“Art. 2o O JBRJ terá como finalidade promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnicocientíficas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da
biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe, em
especial, em consonância com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo
Ministério do Meio Ambiente:
I - subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na elaboração da Política Nacional de Biodiversidade
e de Acesso a Recursos Genéticos;
II - criar e manter programas de apoio à implantação, estruturação e desenvolvimento de jardins
botânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal;
III - manter a operacionalização e o controle do Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos;
IV - desenvolver e difundir programas de pesquisa científica, visando a conservação da flora
nacional, e estimular o desenvolvimento tecnológico das atividades de interesse da botânica e de áreas
correlatas;
V - manter e ampliar coleções nacionais de referência, representativas da flora nativa e exótica, em
estruturas adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário, coleção de plantas vivas;
VI - manter e ampliar o acervo bibliográfico, especializado na área da botânica, meio ambiente e
áreas afins;
VII - estimular e manter programas de formação e capacitação de recursos humanos nos campos da
botânica, ecologia, educação ambiental e gestão de jardins botânicos;
VIII - manter banco de germoplasma e promover a divulgação anual do index seminum no Diário
Oficial da União;
IX - manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas brasileiros; e
X - analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, objetivando a cooperação no
campo das atividades de pesquisa e acompanhar a sua execução, ouvido o Ministério do Meio Ambiente.”
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20.
Caso a delimitação não seja definida, nem que o JBRJ quisesse dispor sobre uma possível
regularização fundiária de interesse social isso não seria possível, pois a autarquia não tem a
propriedade da terra. Este é um dos requisitos obrigatórios para a Rfis, conforme consta dos incisos III
e IV do art. 47 da Lei 11.977/2009 (lei que define a regularização fundiária de assentamentos urbanos),
os quais estabelecem a necessidade da demarcação em área de domínio público para legitimar a posse
aos ocupantes, vejamos:
Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, consideram-se:
(...)
III – demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder público, no âmbito da
regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus
limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a
natureza e o tempo das respectivas posses;
IV – legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de reconhecimento de
posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e natureza
da posse;

21.
Como visto, caso não se definam previamente os limites do Jardim Botânico, por meio do
competente registro na serventia extrajudicial de imóveis, não há possibilidade jurídica de se levar
adiante qualquer projeto de Rfis nessa localidade, sob pena de cometimento de ilícitos administrativos,
cíveis e penais.
22.
Ultrapassada a fase de delimitação e registro da área, a SPU e o JBRJ poderão se debruçar
para resolver a possível ocupação do parque por pessoas físicas.
23.
A questão social envolvendo os moradores é uma situação sensível e controvertida do
ponto de vista jurídico. Afirmo isso porque a Constituição Federal de 1988, com a Emenda
Constitucional 26/2000, incorporou a moradia à categoria de direito social, no mesmo patamar da
educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e
a assistência aos desamparados. A moradia está intimamente ligada à dignidade do ser humano.
24.
Por outro lado, normas rígidas procuram proteger e conservar o patrimônio do Estado,
natural ou não, o que acontece por meio do tombamento ou da proteção direta ou indireta ao meio
ambiente.
25.
O tombamento, nos termos considerados pelo Decreto-lei 25/1937, visa à proteção do
patrimônio histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. O efeito jurídico do
tombamento consiste no dever de conservação da identidade do bem, considerado em sua forma
original.
26.
Quanto ao meio ambiente, o art. 225 da CF/88 é explícito ao garantir que “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado...” e que, atualmente, é entendido como direito
fundamental de terceira geração pela moderna doutrina do Direito Constitucional. O próprio Supremo
Tribunal Federal já reconheceu isso no julgamento do Mandado de Segurança 22.164/SP, do qual foi
relator o Ministro Celso de Mello, cuja ementa parcial transcrevo a seguir:
{…} a norma inscrita no art. 225, parágrafo 4º, da Constituição não atua, em tese, como
impedimento jurídico a efetivação, pela União Federal, de atividade expropriatória destinada a promover
e a executar projetos de reforma agrária nas áreas referidas nesse preceito constitucional, notadamente nos
imóveis rurais situados no pantanal mato-grossense. A própria Constituição da Republica, ao impor ao
Poder Publico o dever de fazer respeitar a integridade do patrimônio ambiental, não o inibe, quando
necessária a intervenção estatal na esfera dominial privada, de promover a desapropriação de imóveis
rurais para fins de reforma agrária, especialmente porque um dos instrumentos de realização da função
social da propriedade consiste, precisamente, na submissão do domínio a necessidade de o seu titular
utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar o equilíbrio do meio
ambiente (CF, art. 186, II), sob pena de, em descumprindo esses encargos, expor-se a desapropriaçãosanção a que se refere o art. 184 da Lei Fundamental. A questão do direito ao meio ambiente
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ecologicamente equilibrado - direito de terceira geração - princípio da solidariedade - o direito a
integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração - constitui prerrogativa jurídica de
titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão
significativa de um poder atribuído, não ao individuo identificado em sua singularidade, mas, num sentido
verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração
(direitos civis e políticos) - que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que se
identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos
de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no
processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto
valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.”

27.
Nesse contexto, deve-se buscar o equilíbrio nas ações do Estado entre a necessidade de
prover moradia e a preservação do patrimônio tombado e do meio ambiente para se cumprir um dos
fundamentos previstos no art. 1º da Carta Magna, qual seja, o da dignidade da pessoa humana.
28.
Não é por menos que a SPU, por meio da cartilha "Regularização fundiária de habitação e
interesse social", de 2010, destaca a função socioambiental da propriedade pública:
“1. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APOIO À PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE
SOCIAL EM ÁREAS DA UNIÃO
O domínio público não garante, por si só, o cumprimento da função socioambiental dos bens da União, que
depende da sua efetiva utilização em prol do desenvolvimento justo e sustentável das cidades.
Segundo nossa Constituição Federal de 1988, os imóveis da União devem contribuir para a redução das
desigualdades sociais e territoriais e para a promoção da justiça social (art. 3º, III e IV, CF/88), garantindo a
efetivação dos direitos à moradia digna (art. 6º, CF/88), à proteção ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado (art. 225, CF/88), à preservação do patrimônio histórico-cultural (art. 216, CF/88) e ao
desenvolvimento local sustentável (art. 30,1 c/c 225, CF/88).
O princípio da função socioambiental da propriedade pública exige comportamentos positivos do Poder
Público, os quais devem ser concretizados pela implementação de políticas públicas de inclusão social e
promoção de direitos fundamentais.
A implementação de programas de regularização fundiária e de apoio à provisão de habitação de interesse
social é competência comum da União, estados, municípios e Distrito Federal (art. 23, IX, CF/88),
indispensável para a promoção do direito à moradia digna da população de menor renda.
A partir da aprovação da Lei de Regularização Fundiária de Terras da União (Lei Federal 11.481/2007), foi
reconhecido pela legislação do Patrimônio da União o direito à moradia dos ocupantes de baixa renda que
utilizam as áreas federais para sua moradia. Também foi definido que as terras da União não utilizadas [no
serviço público] devem alimentar os Programas de Habitação de Interesse Social. Estas ações foram elevadas
à prioridade da Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União da SPU.”

29.
Nesse diapasão, cabe citar o art. 54 da Lei 11.977/2009, que abre a possibilidade de
regularização fundiária em áreas de preservação permanente - APP, conforme definidas no Código
Florestal (art. 3º, II e art 4º). Destaco que essa opção somente pode ser admitida nos casos em que
ocorra simultaneamente: a ocupação da APP for anterior a 31/12/2007, o assentamento estiver
inserido em área urbana consolidada e o estudo técnico comprovar que a intervenção programada
implicará melhoria das condições ambientais relativamente à situação de ocupação irregular anterior.
30.
Portanto, diante desse caso concreto, caberá à SPU e ao JBRJ observar se há possibilidade
ou não de aplicação da legislação citada ao projeto de Rfis em questão.
31.
Noutro giro, há ainda que se destacar a questão das centenas de ações de reintegração de
posse transitadas em julgado. No âmbito do TCU, em vista do princípio da independência das
instâncias cível e administrativa, não há o que se possa fazer em relação àquelas decisões. No entanto,
o assunto já tomou o rumo da solução ao se buscar a harmonia dos interesses do JBRJ e da SPU na
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).
6
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32.
Diante desses fatos, entendo pertinente colacionar a conclusão a que chegou o ProcuradorGeral, Lucas Rocha Furtado, no parecer retrotranscrito:
“Do exposto, verifica-se que todos os órgãos envolvidos na solução da matéria (SPU, JBRJ,
IPHAN, AGU, entre outros) têm envidado efetivos esforços para tal desiderato, não havendo que se falar
na ocorrência de inércia, ou em adoção de medidas precipitadas. Antes, é possível constatar que a questão,
por envolver aspectos relevantes e conflitantes, vem sendo conduzida de forma a se alcançar solução que
possa conciliar os díspares interesses envolvidos. É o que se depreende claramente das diversas atas das
reuniões empreendidas pelo grupo de trabalho e pela comissão de conciliação.
A matéria tratada nos presentes autos envolve questões relevantes a serem protegidas pelo Poder
Público: de um lado, a necessidade de preservação do parque, em face de sua relevância ambiental,
científica e cultural. De outro, a necessidade de garantir o acesso à moradia, direito constitucionalmente
assegurado a todos os brasileiros, e objeto das ações de regularização fundiária a cargo da SPU.
Portanto, faz-se necessário buscar um consenso, em que ambos os aspectos possam, na medida do
possível, ser englobados.
Nesse sentido, é primordial que a direção do JBRJ, com a fundamental participação do IPHAN,
delimite a sua área de interesse, de modo a possibilitar que a autarquia seja capaz de melhor desempenhar
suas atribuições e de assegurar a proteção do patrimônio histórico e cultural nele existente.
A participação do IPHAN é de extrema relevância em face das questões envolvendo o tombamento
da área, sendo requerido o seu aval. Tal como consignado no Plano Diretor Revisado de 2009 “a
participação do IPHAN, órgão de tutela da proteção histórica e cultural (...) é da maior relevância para a
continuidade do processo de planejamento do Jardim Botânico, já que a sua condição de bem tombado
orienta toda e qualquer ação ou intervenção em seu patrimônio” (peça 14).
Definidos tais limites e concluída a revisão do tombamento pelo IPHAN, a SPU, em observância
aos arts. 6º e 11 da Lei 10.316/2001, e em respeito aos tombamentos, deve proceder às ações necessárias à
formal transferência da área à autarquia e ao remanejamento das famílias que, atualmente, nela residem,
para outras localidades fora dos limites do parque. As áreas remanescentes, então, poderão ser
disponibilizadas para fins do projeto de Rfis pretendido pela SPU/RJ, procedendo-se à regularização das
moradias nelas existentes.”

33.
Nesse contexto, acompanho as conclusões do MP/TCU em relação ao acolhimento das
razões de justificativa dos responsáveis, tendo em conta que os órgãos/entidades envolvidos estão
buscando uma solução para o Rfis na área questionada.
34.
No entanto, procurando dar efetividade às novas ações que visem ao cumprimento da
legislação que rege a matéria tratada nos autos, deve o Tribunal, com fulcro no art. 70, caput e 71,
inciso IX, da Constituição Federal, e na Lei Orgânica/TCU, fixar prazo certo para que os órgãos
competentes executem as medidas necessárias. Para isso, o MPOG, a SPU, a SPU/RJ, o JBRJ e o
Iphan deverão enviar ao TCU relatórios trimestrais sobre as medidas adotadas para: 1) cessão ao JBRJ,
em regime de concessão de direito real de uso resolúvel, nos termos do art. 18 da Lei 9.636/98 c/c art.
1º, inciso I, do Decreto 3.125/99, do terreno historicamente pertencente ao Jardim Botânico, inclusive
o Horto Florestal; e 2) que findem a delimitação da área essencial às atividades da autarquia e a
conclusão da revisão dos tombamentos do JBRJ.
35.
Faz-se necessário alertar os responsáveis que o descumprimento injustificado das
determinações poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92.
36.
No tocante à emissão de CDRU em favor da Sra. Gracinda Santos da Silva (CPF
911.664.547-20), ressalto que o agravo interposto pela AGU suspendeu a execução da reintegração de
posse, o que por si só, faria perder o sentido da concessão de uso. Apesar disso, as justificativas
apresentadas pela superintendente da SPU/RJ podem ser acatadas, haja vista a individualidade do caso
(senhora muita idosa com 94 anos, viúva e com filho deficiente, imóvel situado fora de interesse
imediato do JBRJ e outros 48 imóveis da mesma localidade estarem em situação jurídica idêntica).
37.
Quanto às determinações dos itens 32, IX a XII, propostas pelo diretor da Secex/RJ,
acolho-as para constar do Acórdão que trago à consideração dos meus Pares.
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38.
Ainda, entendo pertinente tornar definitiva a medida cautelar adotada nos autos do TC
032.772/2010-6, por meio do item 9.3 do Acórdão 719/2011 – Plenário, haja vista que os motivos
ensejadores continuam presentes, ou seja, afronta à legislação aplicável para a emissão de títulos de
concessão de direito real de uso - CDRU antes da conclusão do projeto de regularização fundiária de
interesse social.
39.
Por fim, estando estes autos em pauta de julgamento, recebi carta da Associação de
Moradores do Jardim Botânico – AMA – JB, instituição que não é parte do processo, solicitando
especial atenção para o relatório elaborado pela Secretaria de Bidiversidade e Florestas do Ministério
do Meio Ambiente, sobre a inspeção das áreas de preservação permanente e áreas de risco do Jardim
Botânico. Também anexou cópia do julgamento do Recurso Especial 808.708-RJ de uma moradora da
área em conflito, onde o STJ negou provimento ao recurso para manter a ordem de reintegração de
posse em favor do Jardim Botânico. Saliento que estes documentos não trazem informações novas, por
isso não alteram o teor deste Voto.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 08 de agosto de 2012.

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO Nº 2380/2012 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 030.186/2010-2.
1.1. Apenso: 032.772/2010-6
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Levantamento de Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Celia Beatriz Ravera Schargrodsky (715.159.257-49); Liszt Benjamin Vieira
(678.165.177-34); Marina Ângela Miranda Esteves da Silva (636.457.007-06).
4. Órgãos/Entidades: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, Secretaria do
Patrimônio da União - SPU, Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro SPU/RJ, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ, Advocacia Geral da União AGU, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan.
5. Relator: Ministro Valmir Campelo.
5.1. Revisor: Ministro José Múcio Monteiro.
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX-RJ).
8. Advogado constituído nos autos: Rafaelo Abritta, Advogado da União.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria dos processos de
Regularização Fundiária de Interesse Social promovidos pela Superintendência do Patrimônio da
União no Estado do Rio de Janeiro - SPU/RJ, com enfoque no exame do projeto que abrange área
historicamente pertencente ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. acolher as razões de justificativa oferecidas pelas Sras. Marina Ângela Miranda
Esteves da Silva e Célia Beatriz Ravera Schargrodsky e pelo Sr. Liszt Benjamin Vieira;
9.2. tornar definitiva a determinação da medida cautelar adotada no item 9.3 do Acórdão
719/2011 – Plenário, nos autos do TC 032.772/2010-6, para que a SPU/RJ se abstenha de realizar a
titulação a ocupantes de imóveis no projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social no Jardim
Botânico da cidade do Rio de Janeiro, enquanto perdurar as irregularidades identificadas nestes autos;
9.3. determinar o cumprimento, sucessivamente, dos subitens seguintes, com fundamento
no art. 70, caput e 71, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c
o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, cabendo aos órgãos envolvidos atuar de forma
colegiada:
9.3.1. ao JBRJ e ao Iphan, que findem, dentro de 60 dias, a delimitação da área de interesse
e essencial às atividades da autarquia (JB), considerando os respectivos tombamentos, para que o
MPOG, a SPU e a SPU/RJ procedam à cessão da área nos termos do item seguinte;
9.3.2. ao MPOG, à SPU, à SPU/RJ e ao JBRJ, no prazo de 90 dias, para que adotem as
medidas cabíveis para a formal transferência ao Instituto Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
– JBRJ de todos os bens imóveis, inclusive o Horto Florestal, conforme previsto na Lei 10.316/2001,
arts. 6º e 11, inciso I, na forma da cessão de uso estipulada no Decreto-lei nº 9.760/1946, art. 79 e
Decreto nº 3.725/2001, art. 11, excluídas as áreas cedidas à Light (Decreto 56.911, de 29/09/1965), ao
Serpro (Decreto 62.551, de 16/04/1968) e à Embrapa (Decreto 83.259, de 8/03/1979), até que sejam
averbadas e/ou registradas em cartório as delimitações exatas da área abrangida pelo JBRJ;
9.3.3. ao MPOG, à SPU, à SPU/RJ, ao JBRJ e ao Iphan, que findem, dentro de 300 dias, a
delimitação da área essencial às atividades da autarquia e a conclusão da revisão dos respectivos
1
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tombamentos, fazendo-se a averbação e/ou registro no cartório de imóveis competente das exatas
delimitações das áreas tombadas ou não, abrangidas pelo JBRJ;
9.3.4. ao MPOG, à SPU, à SPU/RJ, ao JBRJ e ao Iphan que envie ao TCU relatórios
trimestrais sobre as medidas adotadas para cumprimento dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão,
sob pena de responsabilização por descumprimento de decisão desta Corte;
9.3.5. à SPU, à SPU/RJ, à AGU e ao JBRJ, caso este tenha legitimidade judicial, que, tão
logo definidos e regularizados em cartório os limites territoriais do Jardim Botânico, que:
9.3.5.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem todas as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias ao fim de suspensão, arquivamento, diferimento ou qualquer outra situação impeditiva ou
restritiva da execução de qualquer mandado de reintegração de posse decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, em área definitiva na forma do item 9.3.3 deste Acórdão;
9.3.5.2. apresentem a este Tribunal, a cada seis meses, relatório contendo informações
acerca das providências que têm sido adotadas visando o cumprimento de todos os mandados de
execução de reintegração de posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado,
em respeito à coisa julgada (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI), tempestivamente, dentro dos
respectivos prazos;
9.3.5.3. no prazo total de 90 (noventa) dias, adotem todas as providências para a obtenção
da reintegração de posse de qualquer outra área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupada
indevidamente e não contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado e
vigente, para cumprimento da determinação da 2ª Câmara desta Corte feita ao JBRJ, no sentido de
corrigir e prevenir invasões (Sessão de 08/02/2001, Relação nº 05/01 Gab. Min. Valmir Campelo, AtaTCU 04/01-2ª Câmara);
9.4. deixar assente que caso restem áreas remanescentes à área definitiva do JBRJ e se
houver possibilidade jurídica, poderão ser disponibilizadas para fins do projeto de Rfis pretendido pela
SPU/RJ, procedendo-se à regularização das moradias nelas existentes;
9.5. determinar, com fundamento no art. 70, caput e 71, inciso IX, da Constituição Federal,
e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU :
9.5.1. à SPU/RJ, no que tange aos demais projetos de regularização em curso e nos que
doravante se iniciem, promova, como medida prévia, a devida consulta ao Ibama, ao Iphan, à Defesa
Civil do Rio de Janeiro e aos demais órgãos correlatos estaduais e municipais, ou distritais, sobre
possíveis restrições nas áreas de meio ambiente e de tombamento, de forma a evitar que se conduzam
projetos de regularização sobre os quais incidam tais restrições, como as que se verificaram no caso do
projeto de regularização no Jardim Botânico e também onde existam edificações em confronto com o
disposto no inciso III do art. 4º da Lei 6.766/79 ou outras legislações de todas as esferas, inclusive
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama;
9.5.2. ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe, considerando as constatações contidas no
Relatório de Levantamento desse Tribunal, informações acerca da situação da área do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro e de seu entorno, com eventuais providências adotadas, no âmbito do exercício de
suas competências, em face de descumprimento da legislação ambiental no tocante a construção de
edificações em área proibida pelo art. 4º, inciso III, da Lei 6.766/79.
9.5.3. ao Iphan e ao Ministério do Meio Ambiente que, findo o procedimento previsto no
item 9.3 deste Acórdão, realizem os estudos necessários tendentes a promover a desapropriação de
todas as áreas, eventualmente objeto de ação judicial com decisão favorável ao ocupante irregular,
transitada em julgado, com o adequado pagamento de indenização aos ocupantes, para recomposição
do parque, no âmbito da área a ser delimitada como de interesse e essencial às atividades do Jardim
Botânico;
9.6. determinar, com fundamento no art. 70, caput e 71, inciso IX, da Constituição Federal,
e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à
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SPU/RJ que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente um plano de ação com prazos específicos para
adotar as medidas abaixo:
9.6.1. promova a cobrança da indenização correspondente a 10% (dez por cento) do valor
atualizado do domínio pleno do terreno ou imita-se sumariamente na posse dos imóveis irregularmente
ocupados por particulares, conforme prevê o art. 10 e seu parágrafo único, da Lei 9.636/98, conforme
parágrafos 250 a 285 do Relatório de Levantamento – peça 56;
9.6.2. regularize a situação cadastral, jurídica e contratual dos 1.633 imóveis da União
identificados na Nota Técnica da SPU de 17/11/2010, consultando para tanto a Consultoria Jurídica do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de adotar a solução e o instrumento jurídico
mais adequado face às peculiaridades de cada caso concreto;
9.7. dar ciência à SPU sobre a ausência de divulgação de informações, na Internet e em
outras formas de divulgação, sobre os bens da União, caracterizando descumprimento do disposto na
Lei 9.636/98, art. 3º-A e parágrafo único;
9.8. dar ciência à SPU/RJ quanto às seguintes impropriedades descritas nos parágrafos 250
a 285 do relatório de levantamento (peça 56):
9.8.1. ausência de formalização de contratos administrativos decorrente do
descumprimento do art. 87 do Decreto-lei 9.760/46 c/c art. 60, parágrafo único da Lei 8.666/93;
9.8.2. ocupação gratuita de imóveis da União em afronta ao art. 1º do Decreto-lei 1.561/77;
9.8.3. não desocupação de imóvel da União por servidores, seus sucessores ou parentes
afins após a aposentadoria ou morte daqueles, decorrente do descumprimento do art. 1º da Lei
5.285/67;
9.8.4. sublocação de imóveis da União decorrente do descumprimento do arts 88 e 89 do
Decreto-lei 9.760/46;
9.9. desapensar o TC 032.772/2010-6 e promover seu arquivamento;
9.10. encaminhar cópia eletrônica deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o
fundamentam, bem como do relatório de levantamento (peça 56), ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Superintendência do
Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro (JBRJ), Advocacia Geral da União (AGU), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
à Câmara de Conciliação da Administração Federal (CCAF), à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Patrimônio Público e Social do Ministério Público Federal (MPF), à Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Assembléia
Legislativa, à Defesa Civil e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
10. Ata n° 35/2012 – Plenário.
11. Data da Sessão: 5/9/2012 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2380-35/12-P.
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13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo (Relator), Walton Alencar
Rodrigues, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro (Revisor) e Ana
Arraes.
13.2. Ministros com voto vencido: Walton Alencar Rodrigues, Aroldo Cedraz e José Jorge.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de
Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
Presidente

VALMIR CAMPELO
Relator
Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o E. Relator pelo voto que expõe à deliberação do
Plenário toda a danosa problemática hoje existente em relação à área pública bicentenária, de
inequívoco interesse coletivo, tombada, desde 1937, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN, constitutiva do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ.
Toda a questão examinada é de pura legalidade e decorre da ausência de ação do Estado,
na preservação do patrimônio coletivo, como passarei a demonstrar.
Diz respeito à possibilidade jurídica de áreas públicas, consistentes em terrenos tombados,
que conformam o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ser utilizadas para efeito de “regularização
fundiária”, ou seja, de a propriedade de áreas tombadas pelo IPHAN ser transferida aos atuais
ocupantes, de boa-fé ou de má-fé, com residências em áreas de preservação ambiental ou não.
Segundo as informações, há aproximadamente 650 casas sistematicamente expandidas,
construídas, ao longo dos anos, no terreno tombado do Horto Florestal. Essas casas representam a
gênese de novas casas, em permanente estado de divisão e ampliação, abrigando milhares de pessoas,
com propensão a sempre aumentar a área ocupada.
Dessas 650 casas irregulares, 250 estão às margens do Rio dos Macacos, ou encostas, com
flagrante violação a toda a legislação ambiental, uma vez que margens de rios e encostas são exemplos
clássicos de áreas rigorosamente tuteladas pela lei, por razões de segurança e de preservação de
mananciais hídricos, que literalmente impede a construção, mesmo em terrenos de legítima
propriedade particular.
Em vista da vasta importância da questão, a afetar, como um câncer, um dos grandes
cartões-postais da cidade do Rio de Janeiro, não poderia deixar de enfatizar, nesta declaração de voto,
a minha imensa preocupação com a visível inação da Administração Pública, legitimada para intervir,
e a necessidade imperiosa de atuação do Estado, com vistas a preservar bem integrante do patrimônio
coletivo, com a precisa delimitação, registro e recomposição da área, uma vez que, como está a
acontecer, a falta da autoridade está a empobrecer as atuais e futuras gerações de brasileiros.
Da mesma forma, é essencial que o Estado preserve a legalidade administrativa, a ordem e
o patrimônio público, porquanto constitui um truísmo, uma verdade evidente, que áreas públicas
tombadas, constitutivas de parques públicos, não podem ser destinadas ao Programa de Regularização
Fundiária de Interesse Social – RFIS.
Nesse sentido, áreas públicas, destinadas à regularização fundiária, não podem mesclar-se ou sobrepor-se - a sítios devidamente tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, de uso comum do povo, ou sob preservação ambiental, de notório interesse
coletivo, nos termos do Código Civil, absolutamente inalienáveis.
Louvável, portanto, a preocupação do Relator, porquanto a matéria tratada nos autos
envolve questões relevantes, de interesse público, que devem ser resolvidas pelo Poder Público,
consistentes na necessidade de integral preservação do parque, em face de sua absoluta relevância
histórica, ambiental, científica e cultural. Em última análise, trata-se da própria preservação da história
do Rio de Janeiro que merece ser integralmente mantida.
Em nenhuma hipótese, o dever de preservação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro –
repito: área pública tombada - pode ceder espaço à garantia do acesso à moradia, direito assegurado na
Constituição a todos os brasileiros, objeto das ações de regularização fundiária a cargo da Secretaria de
Patrimônio da União – SPU e da Superintendência de Patrimônio da União no Estado do RJ – SPU/RJ.
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A regularização fundiária, aliás, não ocorre de forma desordenada ou errática – como
parece estar a acontecer no RJ - mas conforme à lei. Os objetos da regularização fundiária e do horto
florestal não podem, em nenhum caso, confundir-se. Pretender utilizar o instituto da regularização
fundiária para açambarcar áreas públicas, gravadas pelo uso comum do povo, tombadas pelo IPHAN, é
um crasso equívoco jurídico.
No caso concreto, a obediência ao devido processo legal é imperativa. A regularização de
moradias pode ocorrer sobre áreas públicas; jamais sobre áreas tombadas, materializadas em bens de
uso comum do povo, de larga utilização coletiva.
A integral preservação do Jardim Botânico, na populosa cidade do Rio de Janeiro, é tão
importante que suas áreas devem merecer permanente vigilância do Poder Público, por meio dos
órgãos competentes.
A propósito, noticia o jornal “O Globo” que há centenas de processos, com decisões
transitadas em julgado, no sentido da ausência de direito dos invasores. Apesar disso, os órgãos
responsáveis estariam procrastinando a prática dos atos de recuperação das áreas invadidas. Caso tal
notícia seja verdadeira, seria exemplo clássico da prática de crime, pelos agentes federais responsáveis,
pois estariam a cometer o crime de prevaricação, ou seja, deixar de praticar ato de ofício, para atender
sentimento pessoal.
Todas essas áreas, com decisões favoráveis do Judiciário, devem ser imediatamente
reintegradas ao Jardim Botânico. Já as áreas eventualmente objeto de decisão transitada em julgado,
favorável aos invasores, devem ser desapropriadas pelo Poder Público, com o adequado pagamento de
indenização aos ocupantes, para recomposição do parque e preservação do interesse público, em
benefício de toda a população carioca. Todas as outras áreas devem ser imediatamente recuperadas
para integral utilização pelo Jardim Botânico.
Embora existam várias garantias, protegidas pela Carta Constitucional, elas devem ser
harmonizadas. A garantia à habitação não pode implicar a supressão de direitos coletivos. O direito
individual à habitação não pode ombrear com o direito coletivo à preservação de sítios tombados,
constitutivos dos hortos florestais. É inadmissível, pois, sob o argumento da garantia à moradia, a
ocupação de áreas públicas, ou bens de uso comum do povo, como ruas, praças, jardins, parques etc.,
com ou sem autorização dos ocasionais mandatários do Poder Público.
A propósito, o que está a ocorrer no Jardim Botânico do Rio de Janeiro bem demonstra o
nível de apreensão, entre nós, da significação do conceito de patrimônio público e cidadania. Em
comparação, seria inconcebível cogitar que áreas públicas do Hyde Park, em Londres, ou do Central
Park, em Nova Iorque, ou do Bois de Bologne, em Paris, pudessem ser objeto de tal atentado.
Qualquer ousadia semelhante a que hoje se perpetra no Rio de Janeiro seria objeto de revolta popular,
em defesa do meio-ambiente. Em exemplo grotesco, a utilização das áreas do Horto Florestal do Rio
de Janeiro, para a finalidade de regularização fundiária, é hipótese idêntica à da utilização da Praça
Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para assentamento popular dos mendigos que ali habitam (ou
habitavam) em caixotes de papelão.
A questão assume grau de importância ainda maior em razão da politização do tema.
Noticiam os meios de comunicação que autoridades públicas graduadas estariam desenvolvendo ações,
na defesa de interesses privados, junto à Secretaria de Patrimônio da União, à Superintendência de
Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro e a outros órgãos públicos, para a regularização
dessas áreas, nas quais habitam seus parentes e eleitores. Há notícias, também, de que autoridades
federais e estaduais teriam passado a habitar o local. A situação hoje existente equivale a um cabo de
guerra, em que de um lado se colocam os invasores e seus defensores e, do outro, isoladas, a lei e a
sociedade.
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Tais fatos explicam - sem absolutamente justificar - a posição da Secretaria de Patrimônio
da União e da Superintendência de Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro, a colocar
dificuldades para a aplicação da legislação e recuperação da área invadida. A inação do órgão é ilegal,
significa descaso com o patrimônio público federal, causa efeitos deletérios na sociedade e implica
tomada de posição em favor da irregular transferência a particulares de áreas públicas tombadas. No
caso concreto, a responsabilidade dos gestores da SPU deve ser apurada, tanto na esfera
administrativa, quanto na cível e criminal, e merecer a devida reprimenda, porquanto a omissão e a
complacência do Poder Público caracteriza improbidade administrativa, assim como procurar solução
onde a lei não permite.
O caso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro encerra clássica violação ao regime
republicano e constitui nítida expressão do patrimonialismo que ainda impera no Brasil. República,
aliás, é termo que advem do latim res publica, coisa pública, coisa que é de todos em conjunto e de
ninguém em particular, patrimônio coletivo, que pertence ao público e não ao seu administrador, ao rei
ou a particular. Na república, não existem escravos, servos ou vassalos, mas cidadãos que, por
elegerem representantes, tem como questionar-lhes as ações. Já patrimonialismo é o conjunto de ações
ou inações dos governantes que permitem a apreensão do público pelo privado; é a gestão da
sociedade, com o objetivo de privilegiar alguns, em detrimento de todos. Em síntese, é tomar o que é
de todos em benefício de poucos.
Ademais, considero grave a utilização do ideário constitucional do direito de habitação,
como justificativa para a manutenção de injustificável status quo, em favor dos invasores das áreas
públicas tombadas do Jardim Botânico. Falar de direito de habitação, constitucionalmente tutelado,
para justificar a transferência de áreas de uso comum para invasores é como cobrir com manto
imaculado de púrpura real o corpo putrefato do patrimonialismo, que açambarca o que é de todos em
favor apenas de alguns.
A propósito, segue em acréscimo o magistério da 2ª Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça, sobre tema idêntico, em preciso voto da lavra do preclaro Ministro Benjamin Herman, nos
seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. BEM PÚBLICO.
DECRETO-LEI 9.760/46 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.
BEM TOMBADO. ARTS. 11 E 17 DO DECRETO-LEI 25/1937. OCUPAÇÃO POR
PARTICULARES.
CONSTRUÇÃO.
BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. ARTS. 100, 102,
1.196, 1.219 E 1.255 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
1. Fundado em 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um dos
tesouros do patrimônio natural, histórico, cultural e paisagístico do Brasil, de fama
internacional, tendo sido um dos primeiros bens tombados, ainda em 1937, pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob o pálio do então recém-promulgado
Decreto-Lei 25/1937.
2. Os remanescentes 140 hectares, que atualmente formam o Jardim Botânico, são de
propriedade da União, o que, independentemente das extraordinárias qualidades naturais e
culturais, já obriga que qualquer utilização, uso ou exploração privada seja sempre de
caráter excepcional, por tempo certo e cabalmente motivada no interesse público.
3. Não obstante leis de sentido e conteúdo induvidosos, que salvaguardam a titularidade
dos bens confiados ao controle e gestão do Estado, a história fundiária do Brasil, tanto no
campo como na cidade, está, infelizmente até os dias atuais, baseada na indevida
apropriação privada dos espaços públicos, com freqüência às claras e, mais grave, até com
estímulo censurável, tanto por ação como por leniência, de servidores públicos,
3

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 48900250.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 030.186/2010-2

precisamente aqueles que deveriam zelar, de maneira intransigente, pela integridade e
longevidade do patrimônio nacional.
4. Além de rasgar a Constituição e humilhar o Estado de Direito, substituindo-o, com
emprego de força ou manobras jurídicas, pela "lei da selva", a privatização ilegal de
espaços públicos, notadamente de bens tombados ou especialmente protegidos, dilapida o
patrimônio da sociedade e compromete o seu gozo pelas gerações futuras.
5. Consoante o Código Civil (de 2002), "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião"
(art. 102) e os "de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação" (é o caso do Jardim Botânico), nos termos do art. 100.
Mais incisiva ainda a legislação do patrimônio histórico e artístico nacional, quando dispõe
que "As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios,
inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas
entidades" (art. 11, do Decreto-Lei 25/1937, grifo acrescentado).
6. A ocupação, a exploração e o uso de bem público - sobretudo os de interesse ambientalcultural e, com maior razão, aqueles tombados - só se admitem se contarem com expresso,
inequívoco, válido e atual assentimento do Poder Público, exigência inafastável tanto pelo
Administrador como pelo Juiz, a qual se mantém incólume, independentemente da
ancianidade, finalidade (residencial, comercial ou agrícola) ou grau de interferência nos
atributos que justificam sua proteção.
7. Datar a ocupação, construção ou exploração de longo tempo, ou a circunstância de terse, na origem, constituído regularmente e só depois se transformado em indevida, não
purifica sua ilegalidade, nem fragiliza ou afasta os mecanismos que o legislador instituiu
para salvaguardar os bens públicos. Irregular é tanto a ocupação, exploração e uso que um
dia foram regulares, mas deixaram de sê-lo, como os que, por nunca terem sido, não
podem agora vir a sê-lo.
8. No que tange ao Jardim Botânico do Rio, nova ou velha a ocupação, a realidade é uma
só: o bem é público, tombado, e qualquer uso, construção ou exploração nos seus domínios
demanda rigoroso procedimento administrativo, o que não foi, in casu, observado.
9. Na falta de autorização expressa, inequívoca, válida e atual do titular do domínio, a
ocupação de área pública é mera detenção ilícita ("grilagem", na expressão popular), que
não gera - nem pode gerar, a menos que se queira, contrariando a mens legis, estimular tais
atos condenáveis - direitos, entre eles o de retenção, garantidos somente ao possuidor de
boa-fé pelo Código Civil. Precedentes do STJ.
10. Os imóveis pertencentes à União Federal são regidos pelo Decreto-Lei 9.760/46, que
em seu art. 71 dispõe que, na falta de assentimento (expresso, inequívoco, válido e atual)
da autoridade legitimamente incumbida na sua guarda e zelo, o ocupante poderá ser
sumariamente despejado e perderá, sem direito a indenização, tudo quanto haja
incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 517 do Código
Civil de 1916.
11. A apropriação, ao arrepio da lei, de terras e imóveis públicos (mais ainda de bem
tombado desde 1937), além de acarretar o dever de imediata desocupação da área, dá
ensejo à aplicação das sanções administrativas e penais previstas na legislação, bem como
à obrigação de reparar eventuais danos causados.
12. Aplica-se às benfeitorias e acessões em área ou imóvel público a lei especial que rege a
matéria, e não o Código Civil, daí caber indenização tão-só se houver prévia notificação do
proprietário (art. 90 do Decreto-lei 9.760/46).
13. Simples detenção precária não dá ensejo a indenização por acessões e benfeitorias, nem
mesmo as ditas necessárias, definidas como "as que têm por fim conservar o bem ou evitar
que se deteriore" (Código Civil, art. 96, § 3°). Situação difícil de imaginar em construções
que deverão ser demolidas, por imprestabilidade ou incompatibilidade com as finalidades
4
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do Jardim Botânico (visitação pública e conservação da flora), a antítese do fim de
"conservar o bem ou evitar que se deteriore".
14. Para fazer jus a indenização por acessões e benfeitorias, ao administrado incumbe o
ônus de provar: a) a regularidade e a boa-fé da ocupação, exploração ou uso do bem,
lastreadas em assentimento expresso, inequívoco, válido e atual; b) o caráter necessário das
benfeitorias e das acessões; c) a notificação, escorreita na forma e no conteúdo, do órgão
acerca da realização dessas acessões e benfeitorias.
15. Eventual indenização, em nome das acessões e benfeitorias que o ocupante ilegal tenha
realizado, deve ser buscada após a desocupação do imóvel, momento e instância em que o
Poder Público também terá a oportunidade, a preço de mercado, de cobrar-lhe pelo período
em que, irregularmente, ocupou ou explorou o imóvel e por despesas de demolição, assim
como pelos danos que tenha causado ao próprio bem, à coletividade e a outros valores
legalmente protegidos.
16. Inexiste boa-fé contra expressa determinação legal. Ao revés, entende-se agir de má-fé
o particular que, sem título expresso, inequívoco, válido e atual ocupa imóvel público,
mesmo depois de notificação para abandoná-lo, situação típica de esbulho permanente, em
que cabível a imediata reintegração judicial.
17. Na ocupação, uso ou exploração de bem público, a boa-fé é impresumível, requisitando
prova cabal a cargo de quem a alega. Incompatível com a boa-fé agir com o reiterado
ânimo de se furtar e até de burlar a letra e o espírito da lei, com sucessivas reformas e
ampliações de construção em imóvel público, por isso mesmo feitas à sua conta e risco.
18. Na gestão e controle dos bens públicos impera o princípio da indisponibilidade, o que
significa dizer que eventual inércia ou conivência do servidor público de plantão (inclusive
com o recebimento de "aluguel") não tem o condão de, pela porta dos fundos da omissão e
do consentimento tácito, autorizar aquilo que, pela porta da frente, seria ilegal,
caracterizando, em vez disso, ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992), que
como tal deve ser tratado e reprimido.
19. A grave crise habitacional que continua a afetar o Brasil não será resolvida, nem seria
inteligente que se resolvesse, com o aniquilamento do patrimônio histórico-cultural
nacional. Ricos e pobres, cultos e analfabetos, somos todos sócios na titularidade do que
sobrou de tangível e intangível da nossa arte e história como Nação. Daí que mutilá-lo ou
destruí-lo a pretexto de dar casa e abrigo a uns poucos corresponde a deixar milhões de
outros sem teto e, ao mesmo tempo, sem a memória e a herança do passado para narrar e
passar a seus descendentes.
20. Recurso Especial não provido. (REsp 808.708/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 04/05/2011)
Desta forma, a omissão e a complacência do Poder Público caracterizam improbidade
administrativa, assim como buscar solução onde a lei não permite.
Em todo o caso, a total delimitação da área tombada pelo IPHAN, com a participação do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e das áreas de proteção ambiental, é garantia imprescindível da
intangibilidade desses bens e da própria regularidade do procedimento de regularização fundiária de
interesse social.
Assim, imprescindível a determinação ao JBRJ e ao IPHAN, para que adotem as
providências necessárias a, em prazo razoável, proceder à demarcação da área da autarquia e as de
tombamento, insuscetíveis de regularização, bem como que dê início ao procedimento de
desapropriação das áreas que porventura tenham recebido manifestações favoráveis do Judiciário,
transitadas em julgado (subitens 9.3.1 e 9.3.5.2 do acórdão encaminhado pelo relator).
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No que se refere à determinação de cumprimento, pela SPU, SPU/RJ, AGU e JBRL, de
todos os mandados de execução de reintegração de posse concedidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado (subitem 9.3.5.2), avalio não ser possível subordinar a reintegração à prévia
avaliação da possibilidade jurídica e operacional de reassentamento dessas famílias. Por tal razão,
proponho excluir a parte final da redação originalmente ofertada, mantendo-se a parte inicial, in verbis:
providenciem o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de posse
concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada
(Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI), tempestivamente;
Enquanto tais providências não estejam concluídas, é imperioso, pois, tornar definitiva a
cautelar exarada no Acórdão nº 719/2011-TCU-Plenário, nos termos propostos pelo relator, porque tal
projeto e proceder constituem veemente ilegalidade e atentado contra o patrimônio público.
Obviamente, a cautelar, cuja manutenção defere o relator, alcança também a abstenção, por
parte dos referidos órgãos gestores, de qualquer ato tendente ao planejamento e/ou à execução de
projeto de regularização fundiária de interesse social dentro do Jardim Botânico, ou onde houver área
tombada, ou área sob preservação ambiental.
Em acréscimo, sugeriria ao nobre Relator que determinasse ao IPHAN e ao Ministério do
Meio Ambiente a realização dos estudos necessários, tendentes a promover a desapropriação de todas
as áreas, eventualmente objeto de ação judicial, com decisão favorável ao ocupante irregular,
transitada em julgado, com o adequado pagamento de indenização aos ocupantes, para recomposição
do parque e preservação do interesse público.
Proporia, ainda, rejeitar as razões de justificativas de Marina Ângela Miranda Esteves da
Silva e Celia Beatriz Ravera Schargrodsky, Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio
de Janeiro e Coordenadora da Coordenação de Destinação de Imóveis da SPU/RJ, e apená-las com a
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, na forma proposta pela unidade técnica, nos
valores de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, em face das irregularidades relatadas nos
subitens 4.1 e 4.2 do relatório. Esclareço, por oportuno, que as gestoras já exercitaram o contraditório e
a ampla defesa em relação a tais ilegalidades.
Sugeriria, também, o encaminhamento de cópia do relatório, voto e acórdão ao Ministério
Público Estadual do RJ, para eventual apuração de responsabilidades, nas áreas cível e criminal, dos
agentes públicos do SPU que, pela inação, estão a causar dano irreparável ao Erário.
Feitas tais considerações, adiro à íntegra da bem elaborada minuta de acórdão, submetida à
consideração deste colegiado, com as citadas sugestões, propondo, por fim, a remessa de cópia à
Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para conhecimento e providências
devidas.
“9.1. rejeitar as razões de justificativa oferecidas pelas Sras. Marina Ângela Miranda
Esteves da Silva e Célia Beatriz Ravera Schargrodsky e aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso
II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente;
9.2. acolher as razões de justificativa oferecidas pelo Sr. Liszt Benjamin Vieira;
9.3. tornar definitiva a determinação da medida cautelar adotada no item 9.3 do Acórdão
719/2011 – Plenário, nos autos do TC 032.772/2010-6, para que a SPU/RJ se abstenha de realizar a
titulação a ocupantes de imóveis no projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social no Jardim
Botânico da cidade do Rio de Janeiro, enquanto perdurar as irregularidades identificadas nestes autos;
9.4. determinar o cumprimento sucessivamente dos subitens seguintes, com fundamento no
art. 70, caput e 71, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU:
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9.4.1. ao JBRJ e ao Iphan, que findem, dentro de 60 dias, a delimitação da área de interesse
e essencial às atividades da autarquia (JB), considerando os respectivos tombamentos, para que o
MPOG, a SPU e a SPU/RJ procedam à cessão da área nos termos do item seguinte;
9.4.2. ao MPOG, à SPU, à SPU/RJ e ao JBRJ, no prazo de 90 dias, para que adotem as
medidas cabíveis para a formal transferência ao Instituto Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
– JBRJ de todos os bens imóveis, inclusive o Horto Florestal, conforme previsto na Lei 10.316/2001,
arts. 6º e 11, inciso I, na forma da cessão de uso estipulada no Decreto-lei nº 9.760/1946, art. 79 e
Decreto nº 3.725/2001, art. 11, excluídas as áreas cedidas à Light (Decreto 56.911, de 29/09/1965), ao
Serpro (Decreto 62.551, de 16/04/1968) e à Embrapa (Decreto 83.259, de 8/03/1979), até que sejam
averbadas e/ou registradas em cartório as delimitações exatas da área abrangida pelo JBRJ;
9.4.3. ao MPOG, à SPU, à SPU/RJ, ao JBRJ e ao Iphan, que findem, dentro de 300 dias, a
delimitação da área essencial às atividades da autarquia e a conclusão da revisão dos respectivos
tombamentos, fazendo-se a averbação e/ou registro no cartório de imóveis competente das exatas
delimitações das áreas tombadas ou não, abrangidas pelo JBRJ;
9.4.4. ao MPOG, à SPU, à SPU/RJ, ao JBRJ e ao Iphan que envie ao TCU relatórios
trimestrais sobre as medidas adotadas para cumprimento dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão,
sob pena de responsabilização por descumprimento de decisão desta Corte;
9.4.5. à SPU, à SPU/RJ, à AGU e ao JBRJ, caso este tenha legitimidade judicial, que, tão
logo definidos e regularizados em cartório os limites territoriais do Jardim Botânico, que:
9.4.5.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem todas as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias ao fim de suspensão, arquivamento, diferimento ou qualquer outra situação impeditiva ou
restritiva da execução de qualquer mandado de reintegração de posse decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, em área definitiva na forma do item 9.3.3 deste Acórdão;
9.4.5.2. providenciem o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração
de posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, em respeito à coisa julgada
(Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI), tempestivamente;
9.4.5.3. no prazo total de 90 (noventa) dias, adotem todas as providências para a obtenção
da reintegração de posse de qualquer outra área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupada
indevidamente e não contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado e
vigente, para cumprimento da determinação da 2ª Câmara desta Corte feita ao JBRJ, no sentido de
corrigir e prevenir invasões (Sessão de 08/02/2001, Relação nº 05/01 Gab. Min. Valmir Campelo, AtaTCU 04/01-2ª Câmara);
9.5. deixar assente que caso restem áreas remanescentes à área definitiva do JBRJ e se
houver possibilidade jurídica, poderão ser disponibilizadas para fins do projeto de Rfis pretendido pela
SPU/RJ, procedendo-se à regularização das moradias nelas existentes;
9.6. determinar, com fundamento no art. 70, caput e 71, inciso IX, da Constituição Federal,
e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU :
9.6.1. à SPU/RJ, no que tange aos demais projetos de regularização em curso e nos que
doravante se iniciem, promova, como medida prévia, a devida consulta ao Ibama, ao Iphan e aos
demais órgãos correlatos estaduais e municipais, ou distritais, sobre possíveis restrições nas áreas de
meio ambiente e de tombamento, de forma a evitar que se conduzam projetos de regularização sobre
os quais incidam tais restrições, como as que se verificaram no caso do projeto de regularização no
Jardim Botânico e também onde existam edificações em confronto com o disposto no inciso III do art.
4º da Lei 6.766/79 ou outras legislações de todas as esferas, inclusive resoluções do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Conama;
9.6.2. ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe, considerando as constatações contidas no
Relatório de Levantamento desse Tribunal, informações acerca da situação da área do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro e de seu entorno, com eventuais providências adotadas, no âmbito do exercício de
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suas competências, em face de descumprimento da legislação ambiental no tocante a construção de
edificações em área proibida pelo art. 4º, inciso III, da Lei 6.766/79;
9.6.3. determinar ao IPHAN e ao Ministério do Meio Ambiente, a realização dos estudos
necessários, tendentes a promover a desapropriação de todas as áreas, eventualmente objeto de ação
judicial, com decisão favorável ao ocupante irregular, transitada em julgado, com o adequado
pagamento de indenização aos ocupantes, para recomposição do parque e preservação do interesse
público;
9.7. determinar, com fundamento no art. 70, caput e 71, inciso IX, da Constituição Federal,
e no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, à
SPU/RJ que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente um plano de ação com prazos específicos para
adotar as medidas abaixo:
9.7.1. promova a cobrança da indenização correspondente a 10% (dez por cento) do valor
atualizado do domínio pleno do terreno ou imita-se sumariamente na posse dos imóveis irregularmente
ocupados por particulares, conforme prevê o art. 10 e seu parágrafo único, da Lei 9.636/98, conforme
parágrafos 250 a 285 do Relatório de Levantamento – peça 56;
9.7.2. regularize a situação cadastral, jurídica e contratual dos 1.633 imóveis da União
identificados na Nota Técnica da SPU de 17/11/2010, consultando para tanto a Consultoria Jurídica do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim de adotar a solução e o instrumento jurídico
mais adequado face às peculiaridades de cada caso concreto;
9.8. dar ciência à SPU sobre a ausência de divulgação de informações, na Internet e em
outras formas de divulgação, sobre os bens da União, caracterizando descumprimento do disposto na
Lei 9.636/98, art. 3º-A e parágrafo único;
9.9. dar ciência à SPU/RJ quanto às seguintes impropriedades descritas nos parágrafos 250
a 285 do relatório de levantamento (peça 56):
9.9.1. ausência de formalização de contratos administrativos decorrente do
descumprimento do art. 87 do Decreto-lei 9.760/46 c/c art. 60, parágrafo único da Lei 8.666/93;
9.9.2. ocupação gratuita de imóveis da União em afronta ao art. 1º do Decreto-lei 1.561/77;
9.9.3. não desocupação de imóvel da União por servidores, seus sucessores ou parentes
afins após a aposentadoria ou morte daqueles, decorrente do descumprimento do art. 1º da Lei
5.285/67;
9.9.4. sublocação de imóveis da União decorrente do descumprimento do arts 88 e 89 do
Decreto-lei 9.760/46;
9.10. desapensar o TC 032.772/2010-6 e promover seu arquivamento;
9.11. encaminhar cópia eletrônica deste Acórdão, acompanhado do Relatório, Voto e
Declaração de Voto que o fundamentam, bem como do relatório de levantamento (peça 56), ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Secretaria do Patrimônio da União (SPU),
Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), Advocacia Geral da União (AGU), Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), à Câmara de Conciliação da Administração Federal (CCAF), à
5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Patrimônio Público e Social do Ministério Público Federal
(MPF), à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para
conhecimento e providências devidas.”
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de setembro de 2012.
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Ministro
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VOTO COMPLEMENTAR

Agradeço colaboração do eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues, que por meio da
Declaração de Voto, disponibilizada hoje pela manhã, agregou importantes reflexões jurídicas sobre o
tema, além de sugerir acréscimos na proposta de Acórdão que apresentei na Sessão de 8/8/2012.
2.
No tocante à sugestão de determinação ao IPHAN e ao Ministério do Meio Ambiente para
que realizem estudos tendentes a promover a desapropriação das áreas, eventualmente objeto de ação
judicial, com decisão favorável ao ocupante irregular, entendo-a adequada e está de acordo com a linha
de decisão destes autos, no sentido de manter e preservar a área de interesse do Jardim Botânico.
Incorporo-a, portanto, no subitem 9.5.3. da minuta de Acórdão submetida à consideração do Pleno.
3.
Quanto à sugestão de instaurar, no âmbito do TCU, novo processo para apurar
responsabilidade administrativa de gestores da SPU, entendo que essa questão, ao menos neste
momento, vai de encontro à minha proposta de acatar as razões de justificativas, conforme item 9.1 da
minuta de Acórdão. Por outro lado, a determinação de monitoramento incluída na minha proposta, por
meio do envio de relatórios trimestrais dos órgãos envolvidos, conforme item 9.3.4, pode identificar a
tempo eventuais ações indevidas ou omissões dos gestores, com a consequente responsabilização por
parte do Tribunal.
4.
Acolho, também, a proposta apresentada pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues no curso
da sessão, quanto à exclusão da parte final do subitem 9.3.5.2 da minuta de acórdão submetida aos
meus pares.
5.
Adiro à proposta do encaminhamento de cópia do relatório, voto e acórdão ao Ministério
Público Federal e ao Ministério Público Estadual do RJ, para eventual apuração de responsabilidades,
pois entendo que esses órgãos poderão atuar de forma independente e de acordo com as suas
competências constitucionais e legais.
6.
Nesse passo, também incorporo à minha proposta o encaminhamento de cópia do relatório,
voto e acórdão à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Esses novos destinatários da deliberação que vier a ser adotada passam a constar, portanto,
do item 9.10.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de setembro de 2012.

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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