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E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 
SUSPENDENDO LEILÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO – PERCUCIÊNCIA – 
RECURSO DESPROVIDO.
Existindo discussão judicial a respeito da possibilidade da venda direta de 
imóvel, é escorreita a decisão monocrática que determinou à agravante, 
TERRACAP, que se abstenha de incluir o bem litigioso em licitação pública, 
suspendendo leilão anteriormente designado, pois ,além de resguardar a 
segurança jurídica e a paz social, protege direitos e interesses de eventuais 
terceiros adquirentes.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores da 5ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LECIR MANOEL DA LUZ - Relator, 
ANGELO PASSARELI - Vogal, SOUZA E ÁVILA - Vogal, sob a Presidência do Senhor 
Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. 
NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 9 de junho de 2010

Certificado nº: 17 21 49 13 00 04 00 00 0B 97
11/06/2010 - 17:33

Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ
Relator



R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TERRACAP 
- Companhia Imobiliária de Brasília, impugnando a r. decisão, proferida MM. 
Juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no seguinte teor:

“Trata-se de processo de conhecimento sob o rito ordinário, 
ajuizado por KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor da TERRACAP. 

Sustenta ilegalidade da requerida em cancelar contrato de 
compra e venda firmado entre as partes. Requer antecipação de tutela para 
suspender os efeitos de decisão colegiada da TERRACAP e a regularização da 
emissão de parcelas de pagamento do contrato firmado entre as partes. 

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita nos 

termos do art. 3º da Lei 1.060.
Inicialmente, cumpre verificar que há, na inicial, confusão 

entre pedido de antecipação de tutela e o de deferimento de medida cautelar 
incidental ao processo de conhecimento. O pedido formulado pela autora em 
sede liminar é, indiscutivelmente, de antecipação dos efeitos da tutela final, ao 
requerer a suspensão da decisão administrativa da TERRACAP e continuidade 
do contrato firmado entre ambas até decisão final favorável, que somente 
confirmaria a tutela antecipadamente deferida.

Desta forma, passo a analisar os requisitos da antecipação de 
tutela.

Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é 
necessária a existência de verossimilhança do pedido e fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 273 e seu inciso I, do 
CPC.

No presente caso, em juízo superficial adequado a este 
primeiro momento do processo, não verifico a presença dos requisitos 
autorizadores para concessão da antecipação de tutela. 

Inicialmente, em análise perfunctória, não há verossimilhança 
do pedido. As terras a serem regularizadas constituem terra pública, de 
forma que devem ser alienadas por leilão, obedecidas as regras referentes a 
licitações. A lei 9.262/96, como expresso em seu art. 3.º possibilita a venda 
direta dos imóveis. O motivo é muito simples. Não se trata de hipótese de 
inexigibilidade ou dispensa de licitação originariamente, mas a própria lei cria 
uma ressalva, que pode ser caracterizada como mera DISPENSA de licitação, 
não inexigibilidade. Continuando, o referido diploma normativo não faz qualquer 
alusão à adição de outros requisitos àqueles previstos nos parágrafos do art. 
3º. Ocorre que, por tratar-se de mera faculdade conferida à Administração, esta 
pode, atendendo critérios de conveniência e oportunidade, restringir o objeto da 
dispensa de licitação ali prevista.

Ademais, existe termo de Ajustamento de Conduta, anexado 
aos autos, firmado entre o MPDFT, DF e TERRACAP prevendo os demais 



requisitos acostados no edital, nas cláusulas 17ª e 18ª. De toda forma, há 
procedimento administrativo anexado aos autos que atesta o não atendimento 
da autora a uma de suas cláusulas. Ante a presunção legal de veracidade dos 
atos administrativos, inegável que cabe à autora ilidir, por prova robusta, a 
presunção relativa de não preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital 
para a compra direta do imóvel.

Por fim, deve ser reforçado que, por tratar-se de venda de 
terra pública, a regra é o procedimento licitatório, e não a venda direta, o que 
é possibilitado meramente por motivos de políticas públicas, sob pena de 
premiar-se (sic) posseiros que ocupam irregularmente terras públicas que não 
lhe pertencem.

Contudo, vislumbro a presença do receio de ineficácia do 
provimento final, uma vez que há leilão previsto para data próxima, que pode 
ocasionar perda do objeto da presente ação. Ressalte-se, ainda, que tal 
requisito consumou-se por culpa da autora, que ignorou correspondências a ele 
remetidas em 13.11.2008 e 19.05.2009, cujas cópias de A.R. encontram-se nos 
autos.

Tal requisito da ineficácia do provimento final, contudo, não é 
suficiente para deferimento da tutela antecipada.

Entretanto, observo a presença dos requisitos 
para concessão de medida cautelar incidental ao processo de conhecimento 
para, pura e simplesmente, suspender o leilão designado para 25.02.2010. O 
fumus bone (sic) iuris consiste na ausência de clareza acerca do requisito que 
a requerida alega não estar preenchido, uma vez que o edital fala somente em 
edificação do imóvel até 31.12.2006, de forma que a fundamentação do 
processo administrativo não faz alusão à inexistência desta edificação. O 
requisito do periculum in mora é preenchido pelo risco de perecimento do 
direito, após a realização do leilão e adjudicação do imóvel. Ante o exposto, 
DEFIRO medida cautelar incidental ao processo de conhecimento para 
somente SUSPENDER O LEILÃO designado para 25.02.2010 do imóvel 
objeto da demanda por prazo indeterminado, sendo que, após a 
manifestação da requerida em contestação, poderá ser reapreciada a 
conveniência da presente medida ou mesmo da antecipação dos efeitos 
da tutela com a extensão pretendida na inicial.”

A agravante afirma, em estreita síntese, que é impertinente a 
pretensão da agravada de efetuar-se a venda direta do imóvel, pois a limitação 
de edificação do imóvel seria 31/12/2006, o que segue o disposto no Termo de 
Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios. 

Acrescenta que a requerida adquiriu o imóvel somente em 2/4/
2007 e, portanto, não teria cumprido todos os requisitos exigidos para a venda 
direta do terreno. 

Finalmente, requer: “o recebimento e o processamento do 
presente agravo na forma de instrumento, haja vista que restou caracterizada a 
lesão grave e de difícil reparação, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos 



do art. 527 do CPC, e, ao final, seja o recurso conhecido e provido em sua 
totalidade para reformar a r. decisão guerreada na parte que deferiu a medida 
cautelar incidental ao processo de conhecimento para suspender o leilão do 
imóvel objeto da demanda por prazo indeterminado”. 

Junta os documentos de fls.15/152.
Indeferi o efeito suspensivo às fls. 156/157.
Regularmente intimada, a agravada não ofereceu resposta.
Informações prestadas às fls.161.
A douta Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer às fls. 163/

168, da lavra da Drª Eline Levi Paranhos, pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso.

Preparo regular (fl.14).
É o relatório.

V O T O S

O Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ - Relator

Cabível e tempestivo, conheço do recurso.
Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto 

pela TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, impugnando a r. decisão, 
proferida MM. Juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no 
seguinte teor:

“Trata-se de processo de conhecimento sob o rito ordinário, 
ajuizado por KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor da TERRACAP. 

Sustenta ilegalidade da requerida em cancelar contrato de 
compra e venda firmado entre as partes. Requer antecipação de tutela para 
suspender os efeitos de decisão colegiada da TERRACAP e a regularização da 
emissão de parcelas de pagamento do contrato firmado entre as partes. 

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita nos 

termos do art. 3º da Lei 1.060.
Inicialmente, cumpre verificar que há, na inicial, confusão 

entre pedido de antecipação de tutela e o de deferimento de medida cautelar 
incidental ao processo de conhecimento. O pedido formulado pela autora em 
sede liminar é, indiscutivelmente, de antecipação dos efeitos da tutela final, ao 
requerer a suspensão da decisão administrativa da TERRACAP e continuidade 



do contrato firmado entre ambas até decisão final favorável, que somente 
confirmaria a tutela antecipadamente deferida.

Desta forma, passo a analisar os requisitos da antecipação de 
tutela.

Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é 
necessária a existência de verossimilhança do pedido e fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 273 e seu inciso I, do 
CPC.

No presente caso, em juízo superficial adequado a este 
primeiro momento do processo, não verifico a presença dos requisitos 
autorizadores para concessão da antecipação de tutela. 

Inicialmente, em análise perfunctória, não há verossimilhança 
do pedido. As terras a serem regularizadas constituem terra pública, de 
forma que devem ser alienadas por leilão, obedecidas as regras referentes a 
licitações. A lei 9.262/96, como expresso em seu art. 3.º possibilita a venda 
direta dos imóveis. O motivo é muito simples. Não se trata de hipótese de 
inexigibilidade ou dispensa de licitação originariamente, mas a própria lei cria 
uma ressalva, que pode ser caracterizada como mera DISPENSA de licitação, 
não inexigibilidade. Continuando, o referido diploma normativo não faz qualquer 
alusão à adição de outros requisitos àqueles previstos nos parágrafos do art. 
3º. Ocorre que, por tratar-se de mera faculdade conferida à Administração, esta 
pode, atendendo critérios de conveniência e oportunidade, restringir o objeto da 
dispensa de licitação ali prevista.

Ademais, existe termo de Ajustamento de Conduta, anexado 
aos autos, firmado entre o MPDFT, DF e TERRACAP prevendo os demais 
requisitos acostados no edital, nas cláusulas 17ª e 18ª. De toda forma, há 
procedimento administrativo anexado aos autos que atesta o não atendimento 
da autora a uma de suas cláusulas. Ante a presunção legal de veracidade dos 
atos administrativos, inegável que cabe à autora ilidir, por prova robusta, a 
presunção relativa de não preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital 
para a compra direta do imóvel.

Por fim, deve ser reforçado que, por tratar-se de venda de 
terra pública, a regra é o procedimento licitatório, e não a venda direta, o que 
é possibilitado meramente por motivos de políticas públicas, sob pena de 
premiar-se (sic) posseiros que ocupam irregularmente terras públicas que não 
lhe pertencem.

Contudo, vislumbro a presença do receio de ineficácia do 
provimento final, uma vez que há leilão previsto para data próxima, que pode 
ocasionar perda do objeto da presente ação. Ressalte-se, ainda, que tal 
requisito consumou-se por culpa da autora, que ignorou correspondências a ele 
remetidas em 13.11.2008 e 19.05.2009, cujas cópias de A.R. encontram-se nos 
autos.

Tal requisito da ineficácia do provimento final, contudo, não é 
suficiente para deferimento da tutela antecipada.

Entretanto, observo a presença dos requisitos 
para concessão de medida cautelar incidental ao processo de conhecimento 



para, pura e simplesmente, suspender o leilão designado para 25.02.2010. O 
fumus bone (sic) iuris consiste na ausência de clareza acerca do requisito que 
a requerida alega não estar preenchido, uma vez que o edital fala somente em 
edificação do imóvel até 31.12.2006, de forma que a fundamentação do 
processo administrativo não faz alusão à inexistência desta edificação. O 
requisito do periculum in mora é preenchido pelo risco de perecimento do 
direito, após a realização do leilão e adjudicação do imóvel. Ante o exposto, 
DEFIRO medida cautelar incidental ao processo de conhecimento para 
somente SUSPENDER O LEILÃO designado para 25.02.2010 do imóvel 
objeto da demanda por prazo indeterminado, sendo que, após a 
manifestação da requerida em contestação, poderá ser reapreciada a 
conveniência da presente medida ou mesmo da antecipação dos efeitos 
da tutela com a extensão pretendida na inicial.”

A agravante afirma, em estreita síntese, que é impertinente a 
pretensão da agravada de efetuar-se a venda direta do imóvel, pois a limitação 
de edificação do imóvel seria 31/12/2006, o que segue o disposto no Termo de 
Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios. 

Acrescenta que a requerida adquiriu o imóvel somente em 2/4/
2007 e, portanto, não teria cumprido todos os requisitos exigidos para a venda 
direta do terreno. 

Finalmente, requer: “o recebimento e o processamento do 
presente agravo na forma de instrumento, haja vista que restou caracterizada a 
lesão grave e de difícil reparação, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos 
do art. 527 do CPC, e, ao final, seja o recurso conhecido e provido em sua 
totalidade para reformar a r. decisão guerreada na parte que deferiu a medida 
cautelar incidental ao processo de conhecimento para suspender o leilão do 
imóvel objeto da demanda por prazo indeterminado”. 

Regularmente intimada, a agravada não ofereceu resposta.
A douta Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer às fls. 163/

168, da lavra da Drª Eline Levi Paranhos, pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso.

É a breve suma dos fatos.
Com efeito, a análise de algumas questões deduzidas no 

recurso necessita de incursão ao mérito da demanda, que discute sobre a 
possibilidade da venda direta do imóvel em litígio, o que não é pertinente. 

Registro que a ação de conhecimento foi proposta pela ora 
agravada, na qual alega, em estreita síntese, que por intermédio de Contrato 
de Compromisso de Compra e Venda, datado de 2/4/2007, adquiriu o imóvel 
residencial situado no Lote de terreno nº 44, do parcelamento do solo urbano 
denominado Condomínio Mansões Califórnia, no Setor Habitacional Jardim 
Botânico 1ª Etapa, localizado dentro dos limites do APA da BACIA DO Rio 
São Bartolomeu, local de aplicação da Lei Federal nº 9.262/96, que autoriza a 
TERRACAP a promover a venda direta dos lotes de terrenos residenciais que 
estejam devidamente ocupados.



Naquela oportunidade, a agravada afirmou preencher todas 
as condições previstas no artigo 3º, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 9.262/96, 
razão pela qual manifestou, formalmente, o seu interesse em adquirir o lote de 
terreno nº 705, da Rua 01, da Quadra 01, da 1ª Etapa do SHJB o que ensejou 
o Processo Administrativo nº 11.00.1897/2007, no qual, por unanimidade, foi 
autorizada a venda direta do imóvel.

Além disso, noticiou ter sido surpreendida com a decisão da 
TERRACAP determinando o cancelamento da venda do lote do terreno, motivo 
por que postulou a antecipação dos efeitos da tutela para ordenar que sejam 
suspensos, imediatamente, os efeitos daquela deliberação.

Nesse passo, verifico que até que se comprove a data em que 
foi edificada a casa existente no terreno ou, se a agravada reúne as exigências 
que possibilitem a venda direta do imóvel - discussão essa que, reafirmo, 
não é pertinente no presente recurso - não há que se cogitar na licitação do 
bem, até porque estarão em jogo direitos e interesses de eventuais terceiros 
adquirentes, tudo em homenagem à segurança jurídica e à paz social.

Diante disso, mostra-se escorreita a decisão agravada, 
determinando que a recorrente se abstenha de incluir o imóvel em edital de 
licitação pública, suspendendo o leilão anteriormente designado, mormente 
porque o d. magistrado consignou que “após manifestação da requerida em 
contestação, poderá ser reapreciada a conveniência da presente medida ou 
mesmo da antecipação dos efeitos da tutela com a extensão pretendida na 
inicial”.

Incensurável, pois, o “decisum”.
No mesmo sentido, oficiou a d. Procuradoria de Justiça em 

percuciente Parecer que peço vênia para adotar como razões de decidir, 
verbis:

“(...)
A irresignação da Agravante reside na decisão judicial de fls. 

20/22, que concedeu medida cautelar incidental no bojo da ação ordinária 
movida pela Agravada em face da Agravante, em que se determinou que a 
Agravante se abstivesse de incluir em edital de licitação pública o imóvel objeto 
de litígio na mencionada ação.

Em janeiro de 1996 sobreveio a Lei Federal nº 9.262, que, no 
seu Art. 3º e §§, possibilitou a venda direta aos ocupantes das terras públicas 
localizadas nos limites da APA (Área de preservação Ambiental) da Bacia 
do Rio São Bartolomeu – área onde se encontra o Setor habitacional Jardim 
Botânico – desde que atendidos os requisitos estabelecidos.

A agravante se diz proprietária do lote atualmente ocupado 
pela Agravada, que alega ter adquirido o terreno, em meados de 2007, já com 
a casa edificada.

A Agravante, dando cumprimento à Lei nº 9.262, notificou 
os ocupantes, para que se manifestassem sobre o interesse em adquirir os 
imóveis, de forma direta. Porém, a Agravante (TERRACAP), mesmo após 



deferir administrativamente a venda direta do imóvel à Agravada e de receber 
parcela do valor, revogou essa decisão e incluiu o lote em edital de licitação 
pública, que seria realizada em 25/02/2010, argumentando que a Agravada não 
teria cumprido o requisito de edificação no terreno até a data de 31/12/2006.

Porém, a decisão da Agravante em suspender a venda direta e 
de incluir o imóvel em licitação pública violou o princípio da segurança jurídica 
além de ser, no mínimo, contraditória, ainda que a administração possa revogar 
atos administrativos considerados inconvenientes ou inoportunos ao interesse 
público, bem como anular atos ilegais ou com vícios insanáveis.

É inegável que a conduta da TERRACAP (Agravante) gerou 
na Agravada a real expectativa de que iria adquirir o imóvel, de forma direta, já 
que chegou a pagar 24 (vinte e quatro) parcelas do preço.

Por outro lado, não há notícia nos autos acerca da data da 
efetiva edificação no lote, devendo ser afastada a conclusão da Agravante de 
que a construção no terreno teria ocorrido após a data limite de 31/12/2006 
pelo simples fato de a Agravante ter adquirido o imóvel em meados de 2007.

Nota-se que a própria Agravante informa que adquiriu a casa já 
pronta, constituindo a edificação no terreno e sua aquisição por outra pessoa, 
já com a construção, situações bem distintas.

Como bem salientou o ilustre Relator às fls. 156/157:
“O fato de a Agravada não ser ocupante do imóvel na data 

aprazada no Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007 não retira 
de plano seu direito à venda direta do lote, uma vez que as condições ali 
estabelecidas, bem como no Edital nº 01/2007, referem-se à data de 
edificação, e não de ocupação”. (grifado)

Assim, até que se comprove a data em que foi edificada a 
casa existente no terreno, não há que se cogitar na venda precipitada do 
imóvel, até porque estarão em jogo direitos e interesses de eventuais terceiros 
adquirentes, tudo em homenagem à segurança jurídica e à paz social, 
mostrando-se escorreita a decisão agravada.

Ao contrário do que alega a Agravante, o ato de sobrestar 
temporariamente a venda do imóvel por meio de licitação não prejudica em 
nada seu direito e interesses, até porque se trata de uma decisão acautelatória 
– provisória, portanto – numa clara tentativa de proteger o direito em debate na 
ação ordinária em trâmite.”

Frente às razões supra, nego provimento ao recurso para 
manter a decisão agravada.

É como voto.

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal



Com o Relator.

O Senhor Desembargador SOUZA E ÁVILA - Vogal

Com o Relator.

D E C I S Ã O

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO


