
O caso do Jardim Botânico 

Car@s, 

Posso mexer um pouco no vespeiro desse caso complicado da "ocupação" do Jardim Botânico 

(e já vou me escondendo debaixo da cama, no aguardo das traulitadas que certamente hão de 

vir...). 

Não gosto da ideia de criar polêmica nesta plataforma tecnológica restrita, mas confesso que 

tenho ficado cada vez mais incomodado ao ver como diversos colegas e amigos queridos têm 

regularmente postado mensagens sobre o caso defendendo posições que, reproduzindo em 

grande parte o que a mídia nacional tem agressivamente afirmado (especialmente O Globo), 

me parecem inadequadas por não levarem em conta as diversas dimensões desse caso 

complexo. 

Acho que esse caso do Jardim Botânico é muito importante e merece ser tratado de maneira 

sensível, articulada e crítica. Não há respostas fáceis e absolutas. Esse é um daqueles casos 

emblemáticos das ações de um governo que os professores das Schools of Government em 

Harvard e na LSE adorariam utilizar! 

Acho que qualquer solução sustentável requer uma decisão de governo que vá além dessa 

(falsa) dicotomia entre "ambiental" e "o social" que a mídia tem explorado (especialmente O 

Globo), decisão que aponte mesmo no sentido de uma política de estado para tratar de casos 

comparáveis hoje existentes ou que venham a aparecer. 

Na falta dessa política, o que há é muita desinformação, muita manipulação da informação, e 

especialmente muito pouco cuidado com o que a ordem jurídica brasileira efetivamente diz 

sobre a situação. 

Contudo, mais do que uma questão jurídica, ou mesmo política, essa discussão está se 

tornando uma discussão essencialmente ideológica. 

Para começar, de uma perspectiva jurídica não há uma situação única, homogênea, que se 

possa chamar de “ocupação do Jardim Botânico”. 

Trata-se de um processo histórico – o núcleo original foi constituído há décadas e até hoje 

vivem lá herdeiros diretos de escravos! -, sendo que certamente há casos de ocupação mais 

recentes de outras áreas. 

Todas essas etapas distintas do processo histórico, no entanto, não podem ser tratadas 

juridicamente - e politicamente - da mesma maneira, sem maiores qualificações. 



Um princípio básico do Direito – que vem do Direito Romano – é o de que o tempo gera 

direitos (da mesma forma que o tempo abole direitos) e direitos diferentes certamente se 

constituíram no tempo para muitos dos moradores dos assentamentos consolidados dentro do 

que a mídia chama indistintamente de “ocupação do Jardim Botânico”. 

Esse processo histórico já foi devidamente registrado, pelo menos em grande parte, e dentre 

outras fontes sugiro o trabalho de pesquisa da historiadora (moradora do Jardim Botânico!) 

Laura Olivieri Carneiro de Souza. 

A mídia certamente ignora essas distinções que exigem tratamento diferenciado e respostas 

distintas, e com frequência pega um caso específico – a casa do fulano, que tem x metros 

quadrados – e o trata como se fosse expressão de uma situação única e monolítica. 

É também importante destacar que essa situação no Jardim Botânico há muito existente 

somente virou um problema quando os moradores demandaram da Secretaria do Patrimônio 

da União (SPU) o reconhecimento do direito fundiário conferido pela Constituição Federal de 

1988/Estatuto da Cidade - MP 2220/2001 – isto é, a concessão de uso especial para fins de 

moradia (CUEM), que é um direito real restrito que não transfere a propriedade plena do bem 

público). 

Até então, por décadas, essas pessoas e esses assentamentos viveram em um estado de limbo 

jurídico cheio de ambiguidades e contradições, com apoios em pactos político-sociais-

institucionais diversos, mas sem que gerassem toda essa agressiva resistência da mídia e das 

classes médias e elites cariocas. Foram décadas de convivência relativamente pacífica entre o 

"social" e o "ambiental" naquele território do Jardim Botânico. 

Contudo, a ordem jurídica brasileira hoje em dia quanto aos assentamentos informais já é 

muito rica e segue crescendo: Constituição Federal de 1988, arts. 182 e 183; Emenda 

Constitucional no. 26/2000; Estatuto da Cidade - Lei Federal no. 10257/2001; Medida 

Provisória no. 2.220/2001; Lei Federal no. 11.481/2007; Lei Federal no. 11.977/2009. Há 

diversas outras leis federais que também se aplicam a aspectos do amplo tema da 

regularização fundiária - no.10.931/2004, no. 11.124/2005, no. 11.888/2008, etc. 

Acho que esse tipo de situação é típica do Brasil: enquanto as pessoas estão dispostas a viver 

em condições de ambiguidade, sem serem claramente reconhecidas como sujeitos de direito, 

mas dependendo de favores e benesses, tudo bem, a gente tolera, aceita, até justifica. Até na 

linguagem politicamente correta esse processo se revela: de "invasores" passamos a falar de 

"ocupantes" e hoje em dia em "comunidades". 



Na hora em que se dá nome às coisas para acabar com essas ambiguidades, e na hora em que 

direitos sociais são demandados, aí os pactos precários se quebram e a resistência de outros 

grupos sociais se manifesta de maneira cada vez mais assustadora. 

Nesse contexto, não é de hoje que o argumento ambiental tem sido usado para opor o 

reconhecimento de direitos sociais, especialmente fundiários e de moradia. 

Em BH houve uma situação parecida há alguns anos, envolvendo os catadores de papel que 

por 30 ou 40 anos viviam debaixo de viadutos, já na 3ª geração. A “administração popular” 

Patrus/Pimentel (especialmente) os apoiou de diversas maneiras, inclusive ganhando 

reconhecimento internacional de Best Practices pelas políticas de coleta seletiva e reciclagem. 

Isso até o dia em que os moradores demandaram a mesma CUEM – aí a maré virou. A PBH 

negou o reconhecimento do direito usando argumentos como “faz barulho debaixo do 

viaduto”, “a cidade fica feia”, forçou a remoção e quis cobrar aluguel altíssimo para que as 

pessoas aceitassem viver em terrenos públicos que ficavam muito distantes dos locais de 

coleta de lixo... 

Argumentos de outras ordens também são usados quando são convenientes – o argumento do 

tombamento do Jardim Botânico (sem nem entrar na questão da demarcação imprecisa) é um 

exemplo. Agora mesmo no Rio diversos bens tombados importantes estão sendo 

destombados, ou simplesmente o tombamento tem sido ignorado – no Maracanã, no Aterro, 

no Porto, no Fundão – mas nessas situações, da perspectiva desses grupos tão vocais no caso 

do Jardim Botânico, parece que o tombamento não significa grande coisa. 

Mesmo no caso específico do Jardim Botânico, há uma serie de novas obras sendo feitas pela 

administração dentro mesmo do parque – museu, centro administrativo, Espaço Tom Jobim, 

espaço de exposições, tudo isso acarretando, dentre outras coisas, mais pressão por 

estacionamento dentro do parque – e poucos falam disso. O próprio presidente da Fundação 

Jardim Botânico diz com frequência que necessita remover as famílias para, no local, erguer 

equipamentos – cadê o tombamento nessas horas? 

Mesmo a entrada em cena do TCU – que coisa inédita! Somente forças muito poderosas 

poderiam ter conseguido esse grande feito (sendo que a mídia distorce todo o tempo a 

natureza da ação do TCU e as implicações de suas decisões). 

Em 2009, o Ministro Mangabeira Unger conseguiu em tempo recorde aprovar a Medida 

Provisória da Amazônia Legal, que logo depois foi convertida em lei, sem qualquer processo 

mais sólido de participação popular e discussão interministerial mais significativa; dentre 

outras medidas, a lei confere aos ocupantes de terras públicas em áreas urbanas da Amazônia 



Legal não a simples e limitada CUEM que o Estatuto da Cidade/MP 2220 reconhece (e isso 

depois de décadas de lutas sociais e processos participativos, e mesmo assim cheia de 

restrições de prazo e tamanho de áreas), mas sim doação da propriedade plena do patrimônio 

da União, e sem as mesmas restrições de prazo e tamanho. Cadê o argumento ambiental nesse 

caso? Cadê O Globo? Cadê o TCU? 

Acho inegável que existe uma enorme dificuldade – que na minha visão é essencialmente um 

problema de classe social – contra o reconhecimento dos direitos fundiários e de moradia dos 

pobres – especialmente quando se trata das áreas centrais das cidades. Se a CUEM for na 

periferia ou lá na remota Amazônia, aí os grupos sociais resistentes não se mobilizam; mas, 

como se trata de CUEM bem lá na cara deles, no coração da cidade e do mercado imobiliário... 

aí a história é outra. 

O Ministério Público (MP) tem sido, infelizmente, um desses atores conservadores. Depois de 

um começo interessante com a criação de MPs de Habitação e Urbanismo por toda parte, na 

maioria dos casos, os MPs do Meio Ambiente ganharam a briga interna nas instituiçõees, e já 

há tempos por toda parte, o MP tem esse discurso ambientalista algo radical que é 

essencialmente da classe média – sem qualquer sensibilidade social com a questão da moradia 

dos pobres. Até os MPs do Patrimônio, em alguns casos, têm sido mais ativos do que os MPs 

da Habitação. 

Nesse vácuo, as pobres Defensorias Públicas (DP) – que até então prestavam um serviço 

importante em que pesem suas limitadíssimas capacidades de apoio aos conflitos individuais – 

tiveram que se envolver nos conflitos coletivos de moradia e, ao fazê-lo, provocaram a ira dos 

grupos conservadores. No caso do Estado do Rio de Janeiro, o grupo de moradia da DP foi 

literalmente desmantelado pelo governador Sérgio Cabral por estar “criando dificuldades” 

para as políticas de remoções no contexto dos projetos da Copa/Jogos Olímpicos, sendo que 

cada defensor foi enviado para um local distante do Estado... 

Essa questão classista – e preconceituosa – tem se refletido com frequência também nas 

decisões judiciais. São vários os casos em que os juízes que ordenam a demolição de barracos 

de favelas não determinam a demolição de mansões dos que invadiram terras públicas com o 

argumento de que “não se pode ignorar o investimento financeiro feito nessas construções”. 

Bem, investimento por investimento, em termos relativos, o investimento nos barracos é, de 

muitas maneiras, superior... 

Mesmo no caso do Jardim Botânico, há poucos meses no espaço de uma semana duas 

sentenças judiciais “resolveram” os conflitos da seguinte maneira: determinando a remoção 



dos barracos em um assentamento informal por razões ambientais, e determinando que os 

moradores de dois condomínios de luxo na Gávea (em total violação do Código Florestal) 

fossem apenas multados e tomassem medidas de mitigação do dano ambiental... 

(Aliás, é curioso ver como esses dois bairros na Gávea repetidamente escapam dos perímetros 

das tentativas de demarcação do parque). 

Nada disso quer dizer que um erro justifica outro, que devemos ignorar o tombamento, as 

medidas ambientais, ou os direitos sociais fundiários e de moradia dependendo do interesse. 

Mas, isso significa sim que temos todos que fazer esse esforço – sensível, articulado e crítico – 

de ver para além das ideologias o que a ordem jurídica efetivamente diz sobre a situação. 

Qualquer leitura com essa intenção tem então que começar na própria CF de 1988, fazendo 

uma interpretação hermenêutica e integrada dos diversos princípios espalhados no texto 

dessa lei maior, bem como uma leitura articulada da legislação federal à luz desses princípios 

constitucionais. 

Lei por lei, se há uma série de leis ambientais, há também diversas outras que tratam de 

patrimônio da União e um número crescente de leis que tratam da regularização fundiária, 

como mencionei acima. Todas são leis federais. Nenhuma dessas leis existe de maneira isolada 

e não pode ser aplicada sem que as demais sejam consideradas. 

O princípio básico constitucional é o mesmo nas quatro áreas (meio ambiente/patrimônio 

cultural/patrimônio da União/regularização fundiária): função social da propriedade, que não é 

apenas função social da propriedade privada, mas também da propriedade pública. 

Valores ambientais não são intrinsecamente superiores a valores de moradia, e vice-versa, 

ambos tem a mesma raiz constitucional. 

O Código Florestal não vale mais do que o Estatuto da Cidade ou do que o DL 25/37 

(tombamento) – e vice-versa. 

Uma vez aceito esse principio, ha uma serie de desdobramentos. 

Para começar, infelizmente, ainda não existe uma política de governo (e muito menos uma 

política de estado) que reconheça e materialize a noção da função social da propriedade 

pública da União. O Ministério das Cidades tentou, mas não conseguiu pegar a bola dessa 

discussão. A SPU/Ministério do Planejamento tentou romper com a visão pecuniária que 

sempre orientou a ação daquele órgão – muito em linha com a determinação do Ministério da 

Fazenda (também no que diz respeito aos terrenos de marinha) –, passando a afirmar a função 



social de certos bens públicos para fins de regularização de assentamentos informais – através 

da mencionada CUEM ( e outros instrumentos). 

Foi nesse contexto que a SPU se posicionou favorável ao reconhecimento dos direitos dos 

moradores do Jardim Botânico, até que a situação explodisse politicamente. 

Em outras áreas dessa discussão sobre patrimônio público, a SPU nunca conseguiu avançar de 

maneira suficiente – terrenos/construções do INSS, RFF, EBCT e outros bens da União que 

certamente poderiam estar sendo usados no contexto de uma política habitacional tanto 

preventiva (por exemplo, possibilitando que o Programa Minha Casa Minha Vida fosse 

implementado em áreas centrais), ou curativa (no caso da regularização). Um GT chegou a ser 

criado, mas não avançou, e cada Ministério continua tratando do tema de forma distinta, 

sendo que a visão pecuniária ainda predomina sobre o princípio da função social. A Lei da 

Amazônia Legal atropelou e confundiu ainda mais esse processo político-institucional já tão 

fragmentado. 

No que diz respeito a esse – falso, repito – conflito entre regularização fundiária/direito de 

moradia e meio ambiente, a lei brasileira é clara, ou pelo menos mais clara do que nunca. 

Até a CF 88 e especialmente o EC/MP 2220, como se tratava de uma matéria da ação 

discricionária do poder público, as políticas públicas e sentenças judiciais que determinavam a 

remoção de ocupantes por qualquer razão (inclusive ambiental) não tinham qualquer 

compromisso com a necessidade de se encontrar uma solução para a questão – e o problema 

– de moradia dos pobres. "Removam-se", e ficava por isso mesmo. 

O que mudou foi que, na medida em que a lei passou a reconhecer o direto subjetivo dos 

ocupantes à moradia (e mesmo à terra, naqueles casos em que coube esse direito), a ação do 

poder público não pode mais desconsiderar esses direitos e as políticas públicas têm que levá-

los em conta. 

Assim, se em uma mesma situação valores de "preservação ambiental" e "moradia de 

interesse social" estiverem envolvidos, todos os esforços têm que ser feitos para encontrar um 

equilíbrio entre esses dois valores – equilíbrio esse que tem de ser pensado de maneira 

pragmática, isto é, recusando situações idealizadas e certamente recusando situações 

inaceitáveis, e sim procurando as soluções possíveis. 

Na impossibilidade dessa convivência, se o valor moradia tiver mesmo que prevalecer, trata-se 

de buscar também as medidas que compensem e mitiguem os danos ambientais promovidos. 



Agora, também nessa impossibilidade de convivência, se o valor ambiental tiver mesmo que 

prevalecer, isso não significa que as pessoas não tenham direitos de moradia ou mesmo 

direitos fundiários – os direitos continuam existindo, para serem exercidos em outros lugares 

através de processos negociados. 

Remoção então não é princípio geral da política pública, pelo contrário, a permanência no local 

é o princípio geral; mas, a ordem jurídica aceita a remoção em caráter excepcional, desde que 

soluções aceitáveis sejam negociadas. 

A questão certamente é definir os critérios e processos decisórios para que isso possa ser feito. 

A prática generalizada de remoções por toda parte, e especialmente no Rio de Janeiro, não 

tem levado em conta a existência desses direitos fundiários dos ocupantes – ainda que, em 

muitos anos (diferentemente do Jardim Botânico, onde os moradores demandaram o 

reconhecimento do direito à CUEM) esses moradores não tenham demandado esses direitos 

nominais. Os valores ínfimos que têm sido pagos a título de “cheque despejo” ou “aluguel 

social” não possibilitam a relocalização das comunidades em condições comparáveis. 

Sobretudo, no cálculo desses valores as administrações públicas (e esse é o caso do Rio de 

Janeiro) não estão levando em conta o valor da terra – se o estivessem fazendo, acho que 

teriam que repensar a viabilidade financeira de muitas das enormes intervenções que têm sido 

feitas a custa dos direitos dos mais pobres. 

Se ao invés de cheque despejo as pessoas removidas estivessem recebendo valores justos de 

indenização que incorporassem o preço da terra a que têm direito, acho que a planilha de 

custos desses projetos seria insustentável. 

O desafio então é de duas ordens: 

a) definir os critérios adequados que permitam a aferição de tudo isso (a medida e as formas 

da convivência, ou não, do "ambiental” com o "social", no caso do Jardim Botânico), levando 

em conta as situações jurídicas distintas existentes dentro do caso maior, com certos grupos 

tendo direitos fundiários mais inequívocos do que outros, que mesmo assim certamente têm 

alguma ordem de direitos de moradia; 

b) criar os processos decisórios – interministeriais e com participação dos grupos sociais 

afetados e interessados – mais adequados para tanto. 

Acho importante que bons juristas sejam envolvidos nessa discussão complexa, com uma visão 

jurídica articulada do problema – que não pode ser tratado da maneira puramente ideológica 

como O Globo tem feito...  



Espero ter ajudado a complicar! 

Edésio 

OS: Faltou mencionar algo que veio a tona depois que escrevi o texto acima: o estacionamento 

que a Rede Globo está construindo na região, e que, a julgar pelas fotos aéreas que vi, tem 

implicado em desmatamento significativo - mas, naturalmente, isso não vira noticia do jornal... 


