
NOTA TÉCNICA

ADMINISTRATIVO - TERRACAP - VENDA DIRETA
DE IMÓVEL.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.990/DF declarou
constitucional o artigo 3°, ~~ 1°, 2°, 3° e 12 da Lei
Federal nO9.262/96, que dispõe sobre a venda de
áreas públicas ocupadas, localizadas nos limites da
APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram
processo de parcelamento reconhecido pela
autoridade pública, as quais poderão ser alienadas,
no todo ou em parte, dispensados os procedimentos
exigidos pela Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993
(Licitação Pública).

2. De acordo com o artigo 3º, ~ 2º, da Lei Federal nº
9.262/96 poderá adquirir a propriedade dos lotes,
aquele que comprovar perante a Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP: a) ter firmado
compromisso de compra e venda de fração ideal do
loteamento com o suposto proprietário; b) comprovar
que efetivamente pagou pela aquisição do terreno;

3. As áreas públicas, situadas fora da APA da Bacia do
Rio São Bartolomeu, uma vez regularizadas poderão
ser alienadas, com base nas disposicões da Lei
Distrital nº 954, de 17 de novembro de 1995, não se
aplicando, no caso, as disposições contidas no art. 2º
e no ~ 2º, do artigo 5º, em face do acórdão da ADI nº
2003.00.2.008231-8 do Pleno do TJDFT.

4. A avaliação da terra nua será feita, separadamente
pela TERRACAP e por outra entidade avaliadora
integrante da Administração Pública (CEF),
prevalecendo como preço, a média aritmética entre
os dois laudos (art. 4°, caput, da Lei Distrital nO 954/95).

--~----------------------------------



5. Na avaliação serão desconsideradas as benfeitorias
e a valorização decorrente de implantação de infra-
estruturas realizadas pelos moradores dos
respectivos loteamentos (art. 4°, li 2°, da Lei Distrital n° 954/95
e art. 3°, li 12, da Lei Federal 9262/96).

6. Os lotes a serem alienados, mediante venda direta,
terão por base o valor da terra nua, devendo o
órgão responsável pela avaliação, considerar o valor
de mercado e abater do preço encontrado, o valor da
avaliação das benfeitorias e a valorização decorrente
de implantação de infra-estrutura já realizada pelos
moradores do loteamento. (art. 4°, ~2°, da Lei Distrital nO
954 de 17.11.1995).

7. Na alienação dos lotes, mediante venda direta, tendo
em vista as disposições do artigo 102, S2º, da CF/88,
a TERRACAP deverá observar os comandos dos
artigos 3º, SS 1º, 2º, 3º e 12 da Lei Federal nº
9.262/96 que foram declarados constitucionais
quando do julgamento da ADIN nº 2.990-8/DF, bem
como as disposições da Lei Distrital nº 954/95 na
parte declarada constitucional, por ocasião do
julgamento da ADI nº 2003.00.2.008231-8 pelo Pleno
do TJDFT.

8. O Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2007
firmado entre o MPDFT, Distrito Federal, TERRACAP
e IBRAM/DF deverá ser observado na parte em que
não conflitar com as disposições da Lei Federal nº
9262/96 e Lei Distrital nº 954/95 que foram
declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal e TJDFT, respectivamente. (Art. 102, ~ 2°, da
CF/88).



l-JUSTIFICATIVAS

No dia 18 de abril de 2007, o Plenário do STF levou a
julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.990-8/DF e,
por maioria de votos rejeitou o pedido formulado pelo Procurador-
Geral da República, que visava extirpar do nosso ordenamento
jurídico, as disposições contidas no artigo 3º e parágrafos 1º, 2º, 3º
e 12, da Lei Federal nº 9262/96, que dispõe sobre alienação,
mediante venda direta, das áreas públicas ocupadas, localizadas
nos limites da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram
processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública, as
quais, depois de regularizadas poderão ser vendidas,
individualmente, no todo ou em parte, aos legítimos ocupantes,
dispensados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitação
Pública nº 8.866 de 21 de junho de 1993.1

o Conselho Especial do TJDFT, em data de 02 de
agosto de 2005 levou a julgamento a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2003.00.2.008231-8 e, por maioria de votos
acolheu o pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, para o fim de declarar
inconstitucional, apenas, o artigo 2º e o ~ 2º, do artigo 5º, ambos,
da Lei Distrital nº 954, de 17.11.95.

De acordo com o acórdão da ADI nº
2003.00.2.008231-8, o artigo 2º, da Lei Distrital nº 954/95 foi
declarado inconstitucional, porque estabelecia que os lotes ou
parcelas de terras públicas a serem alienadas, uma vez
regularizadas, passariam a integrar programa habitacional de
interesse social para os fins do disposto no artigo 17, I, alínea
'f', da Lei n° 8.666/93.

Este artigo 17, inciso I, alínea '1', da Lei Federal nº
8.666/93 autoriza a Administração (União, Estado, Distrito Federal e
Município) alienar gratuitamente bens de domínio público, uma vez
demonstrado o interesse público devidamente justificado, sendo



esta a razão pela qual houve impugnação, por parte do Procurador-
Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em relação ao
art. 2º, da Lei Distrital nº 954/95.

Por sua vez, o 9 2º do artigo 5º, da Lei Distrital nº
954/95 foi declarado inconstitucional, pelo Conselho Especial do
TJDFT, porque autorizava ao proprietário de um imóvel residencial.
adquirido até 27 de janeiro de 1997, o direito de adquirir o lote,
desde que fizesse opção pelo pagamento em prazo máximo de
vinte e quatro meses.

Com referência ao 92º, do artigo 5º, da Lei nº 954/95
havia uma impropriedade jurídica na sua redação, pois, não é
possível a Terracap alienar um lote de terreno, mediante venda
direta, a quem já seja proprietário de imóvel residencial. Daí correta
a impugnação feita pelo Procurador-Geral de Justiça do DF, em
relação ao 92º, art. 5º, da Lei n 954/95.

Assim, com a declaração de constitucionalidade do
artigo 3º e parágrafos da Lei Federal nº 9262196 e em face da
declaração parcial da Lei Distrital nº 954/95, o Poder Público do
Distrito Federal, por intermédio da TERRACAP, passou a ser
dotado de instrumentos jurídicos que permitem solucionar um
problema social grave, que atormenta milhares de famílias que
vivem segregadas nos parcelamentos de solo urbano informais,
implantados no âmbito da Capital Federal, sem o indispensável
licenciamento administrativo.

Com efeito, o artigo 3º e parágrafos, da Lei nº
9262196, que foi declarado constitucional pela Suprema Corte
dispõe, expressamente o seguinte:

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



91Q A possibilidade de venda a que se refere o
caput só se aplica às áreas passíveis de se
transformarem em urbanas, e depois de atendidas
as exigências da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro
de 1979.

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

93Q Quando o detentor da fração ideal não tiver
quitado seu terreno, deverá comprovar, nos termos
do parágrafo anterior, que iniciou o pagamento do
mesmo anteriormente a 31 de dezembro de 1994.

912. Para efeito das alienações previstas no art.
30, serão desconsideradas nas avaliações as
benfeitorias promovidas pelos efetivos
ocupantes." (g.n)

Com relação às demais áreas públicas de
propriedade do Distrito Federal ou da Terracap, que se encontram
fora dos limites da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, uma vez
regularizadas pelo Poder Público local poderão ser alienadas,
mediante venda direta, nos termos da Lei Distrital nQ 954 de
17.11.1995, observando-se, no entanto, o comando do acórdão
expedido pelo Conselho Especial do TJDFT, proferido nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 2003.00.2.008231-8, o qual
retirou a eficácia do artigo 2Q, caput e 92Q, do art. 5Q (introduzido
pela lei nQ 2284 de 07.01.1999).



A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap ao
alienar lotes ou parcelas de terras públicas de sua propriedade,
localizadas no território do Distrito Federal, deverá observar as
disposições do art. 4º, 99 1º, 2º e 3º da Lei nº 954/95, que dispõe o
seguinte:

"Art. 4º A avaliação da terra nua a ser objeto
de alienação será feita, separadamente, pela
TERRACAP e por outra entidade avaliadora
integrante da administração pública,
preferencialmente a Caixa Econômica
Federal, prevalecendo, como preço, a média
aritmética entre os dois laudos, correndo as
despesas à conta da primeira.

9 1º Os custos decorrentes da avaliação e
outra entidade avaliadora que não a
TERRACAP, bem como das custas
decorrentes do registro cartorial, serão
incorporados ao valor de venda do imóvel.

9 2º Na avaliação de que trata o caput
deste artigo serão desconsideradas as
benfeitorias e a valorização decorrente de
implantação de infra-estrutura já realizada.

9 3º O preço de venda, resultante da média
aritmética das avaliações, será publicado
durante 03 (três) dias consecutivos no Diário
Oficial, com as devidas informações sobre a
existência ou não de ocupante e benfeitoria."

Registre que o Distrito Federal, a Terracap e o
IBRAM/DF, em data de 30.05.2007 firmou com o Ministério Público
do Distrito Federal e dos Territórios um Termo de Ajustamento de
Conduta nº 02/2007, no qual ajustaram os procedimentos para
regularização dos parcelamentos do solo para fins urbanos,
implantados de forma irregular no território do Distrito Federal e
fiscalização destinada a coibir a grilagem de terras e a ocupação
desordenada do solo da Capital Federal.



Neste TAC nO 02/2007, na Cláusula Décima
Oitava, inciso 11, ficou estabelecido que a venda direta se dará
àquele que comprovar, perante a Terracap que edificou no
terreno, de maneira irregular, até a data de 31.12.2006.

Esta Cláusula Décima Oitava, inciso 11, do TAC nº
02/2007 não tem previsão legal e é incompatível com o disposto no
artigo 3º, 92º, da Lei Federal nº 9262/96 e artigos 5º, incisos I e 11 e
art. 6º, inciso I, ambos, da Lei Distrital nº 954/95 e por esta razão a
Terracap vem sendo, sistematicamente, condenada em obrigação
de fazer, para celebrar de contrato imobiliário a todos aqueles que
preenchem as condições previstas no artigo 3º 9 2º, da Lei Federal
nº 9.262/96. Neste mesmo sentido vale conferir os julgados
seguintes: vide: acórdão na 492.832 1ª Turma Cível - APC nº
2009011056462-0- Relator Desembargador Flavio Rostirola; acórdão na 481.90
- 2ª Turma Cível - APC nº 2008011103497-7, Relatora Desembargadora
Carmelita Brasil; acórdão na 522.971 - 3ª Turma Cível - APC nº
2006011013170-8, Relator Desembargador João Mariosi; acórdão na 493.599
- 4ª Turma Cível - AGI nº 2010.00.2.0089611 - Relator Desembargador
Fernando Habibe e acórdão na 428.155 - 5ª Turma Cível - AGI nº
20100020041397, Relator Desembargador Lecir Manoel da Luz)

De fato, sendo a Terracap uma empresa pública
vinculada ao complexo administrativo do Distrito Federal, ao
promover a venda de lotes de terrenos nas áreas públicas ocupadas
e que sofreram processo de parcelamento reconhecido pela
autoridade pública do Distrito Federl, não poderá fazer tabula rasa,
em relação às disposições contidas na Lei Federal nº 9262/96 e na
Lei Distrital nº 954/95, pois, caso contrário estará incorrendo em
grave ofensa ao disposto no artigo 102, 9 2º, da CF/88, que dispõe
expressamente o seguinte:

"Art. 102. (...)

9 2º As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas
ações declaratórias de constitucionalidade,
produzirão eficácia contra todos e efeito
vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal."gn



11- C O N C L U SÃO:

Sendo assim e havendo interesse da Terracap em
alienar lotes de terrenos regularizados, situadas em áreas públicas
de sua propriedade, situados nas zonas urbanas e de expansão
urbana, que estejam ocupadas por parcelamentos passíveis de
regularização, aquela empresa pública deverá obedecer aos
comandos do artigo 3º e parágrafos, da Lei Federal nº 9262/96 e da
Lei Distrital nº 954/95, na parte em que não foi declarada
inconstitucional, bem como observar os procedimentos de
regularização previstos no TAC nº 02/2007, na parte em que não for
incompatível com as normas declaradas constitucionais conforme
acórdão do excelso STF, proferido na ADIN nº 2.990-8-DF e
acórdão do egrégio TJDFT proferido na ADI 2003.00.2.008231-8.

Na alienação dos lotes, mediante venda direta, a
Terracap deverá promover a avaliação dos lotes, tomando-se
em consideração o preço de mercado e do valor encontrado
deverá deduzir os valores das benfeitorias realizadas e a
valorização decorrente da implantação das infra-estruturas já
realizadas pelos moradores. (92º, art. 4º, da Lei Distrital nº
954/95).

Na sequencia, a Terracap deverá publicar Edital,
convocando todos aqueles que preenchem os requisitos previstos
no art. 3º, 92º, da Lei Federal nº 9262/96 e art. 5º, incisos I e 11, da
Lei Distrital nº 954/95, para manifestarem a opção de compra do
terreno, mediante venda direta, com base no preço da terra nua,
no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 3º, 92º e 12, da Lei Federal nº
9262/96 e art. 4º, caput, e 92º da Lei Distrital nº 954/95)

Com relação às terras em litígio, a estas deverão ser
aplicadas, também, as disposições da Lei Federal nº 9.262/96 e Lei
Distrital nº 954/95 e sua adesão será facultada aos legítimos
possuidores dos lotes, com cláusula de imediata devolução do valor
pago, caso seja comprovada a dominialidade particular,
descontados os gastos decorrentes do processo de regularização
do loteamento, de maneira proporcional.



Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem
manifestação da parte interessada para aquisição do lote, nas
condições previstas na Lei Federal nº 9262/96 e Lei Distrital nº
954/95, neste caso, a Terracap estará liberada para proceder a
alienação do lote de terreno, observando os procedimentos
previstos na Lei de Licitação Pública nº 8.866, de 21 de junho de
1993, devendo constar no Edital a regra constante da Cláusula
Vigésima, Parágrafo Primeiro, do TAC nº 02/2007, o qual
estabelece que: "O valor correspondente a quota-parte do
investimento realizado por particular em obra de infra-estrutura
e equipamentos públicos será indenizado pelo adquirente a
quem for de direito."

Brasília-DF, 31 de agosto de 2011.

MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 4.785.
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