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A VITÓRIA DO IPHAN: O CASO DA MARINA DA GLÓRIA 

 

  Na última semana a imprensa no Rio tem noticiado, 

insistentemente, as articulações de empresários no sentido de fazer valer a sua 

vontade de construir, no Parque do Flamengo, um enorme centro de 

convenções e de turismo.  O gancho para esta empreitada tem sido o Pan 2007: 

as provas de iatismo. 

  O caso é recheado de uma fortíssima disputa judicial que, por 6 

(seis) longos anos havia dado vitória parcial aos empreiteiros, em detrimento do 

IPHAN.  Isto porque o IPHAN, há décadas, decidiu que o critério de preservação 

do PARQUE era a sua não edificabilidade, para tudo o que não estivesse 

previsto no projeto original tombado. 

   Contudo, nos primeiros dias de setembro deste ano, parece que 

muitos se surpreenderam com a decisão do Juiz Federal que, julgando o mérito 

do processo, entendeu que a empresa privada EBTE (Empresa Brasileira de 

Terraplanagem), que pretendia construir no local o complexo comercial, não 

tinha razão1. 

  A decisão judicial veio ao encontro de um enorme apoio público 

que o IPHAN está recebendo de inúmeros e expressivos setores da população 

da cidade: desde associações de moradores, até associações de corredores do 

Aterro, passando por órgãos técnicos de classe, como o IAB-RJ e o Conselho 

de Tombamento do Estado do Rio de Janeiro.  Além disto, o Ministério Público 

Federal também se posicionou 100% favorável à posição do IPHAN na proteção 

do Parque.  A sentença judicial retratou, enfim, a mudança de perspectiva da 

                                            

1
 Houve, após a decisão judicial, recurso do Município do Rio de Janeiro ao Tribunal Regional Federal, 

alegando interesse público na construção do complexo turístico privado, mas, ainda assim, o Tribunal 

rejeitou esta alegação do Município, mantendo o entendimento da decisão do Juiz de 1º grau em favor 

da posição do IPHAN. 



 
2 

própria sociedade, acontecida nestes últimos anos em favor da proteção do 

patrimônio público, especialmente do patrimônio cultural e ambiental.   Em 

algumas cartas, como a da Associação pela Moradia Digna do Centro da 

Cidade, cuja população de baixa renda é freqüentadora do Parque, seus 

representantes dirigiram-se ao IPHAN como o “protetor dos interesses 

populares” .... 

  Entretanto, após a decisão judicial, quando os interessados em 

construir no Parque perderam a “carta branca” judicial, iniciou-se uma intensiva 

campanha para que o IPHAN “mudasse de opinião” quando ao seu critério de 

proteção do Parque Público.  E isto é estonteante, já que se pergunta: como o 

IPHAN poderia fazê-lo, depois de tantos anos de posição firme dos seus 

técnicos e do Conselho Consultivo, depois de uma sentença judicial da qual os 

interessados não recorreram, depois do apoio irrestrito da maioria dos setores 

da população, depois da posição favorável do Ministério Publico Federal?...    

  Pensar na possibilidade do IPHAN mudar de opinião seria colocar 

a instituição numa situação crítica.  Isto porque o que sustenta, juridicamente, as 

decisões do IPHAN é a estabilidade de decisões que contém a chamada 

“discricionariedade técnica”2.  Esta categoria jurídica, muito em voga na doutrina 

administrativista pátria e estrangeira, dá sustentabilidade às decisões da maioria 

dos órgãos reguladores nacionais, sejam eles formalmente instituídos ou não, 

como é o caso do IPHAN, do IBAMA, ou do Banco Central.  Dentro deste 

conceito de “discricionariedade técnica” não há espaço para um reexame mais 

flexível da questão, levando-se em conta a conveniência e oportunidade; é que 

sendo técnica a decisão tomada, esta vincula o órgão, já se pressupõe que esta 

seria a única decisão adequada.  Com isto se garante a estabilidade das 

relações e situações jurídicas, bem como se protege os critérios técnico-

                                            

2
 Sobre discricionariedade técnica ver o recentíssimo artigo da Professora Titular da USP, a festejada 

administrativista Mª Sylvia Zanella di Pietro: Discricionariedade Técnica e discricionariedade 

administrativa. In: Estudos de Direito Público em Homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. M. 

Figueiredo e V. Pontes (org). Malheiros. SP. 2006.  
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administrativos, da subjetividade das decisões das autoridades político-

administrativas. 

  O caso em questão, a decisão do IPHAN e do seu Conselho 

Consultivo, foi exemplar; em 1998 o Conselho reiterou o critério para a proteção 

do Parque do Flamengo, valendo este como premissa para exame de qualquer 

pretensão de uso do mesmo: o Parque é não edificável, excetuadas apenas as 

intervenções previstas no seu projeto original.   

  Este critério, que na verdade é em si uma premissa, tem como 

base o próprio tombamento que, à época foi revolucionário; isto porque não 

estando o PARQUE pronto, o tombamento teve como referência o seu 

PROJETO.  E mais, sendo o PARQUE um bem de uso comum povo, a sua não 

edificabilidade decorria da sua própria natureza jurídica de bem público. 

  Na ação judicial, dois pontos centrais, nos quais a EBTE ficou 

vencida, foram justamente estes: a) o PARQUE poderia sim, ser não edificável, 

já que, não sendo privado mas público, poderia conservar-se como tal; b) que o 

IPHAN não teria examinado e discutido o projeto, porque qualquer projeto de 

edificabilidade no PARQUE contrariava a premissa estabelecida de que só 

seriam aprovadas obras que estivessem previstas no PROJETO original 

tombado; qualquer outra proposta que não atendesse a este critério, não 

caberia nem examinar. 

    Por isso é que causa perplexidade imaginar como poderia o 

IPHAN cogitar em examinar qualquer proposta, agora, que não se ativesse a 

esta premissa?  Ora, esta etapa já foi superada e vencida, até judicialmente... 

  Se as decisões do IPHAN e do seu Conselho Consultivo são 

fundadas em sua discricionariedade técnica, poderão estes órgãos, agora, 

“mudar de opinião”?   

  Do ponto de vista jurídico, cogitar-se desta hipótese seria um 

desastre institucional, pois significaria dizer: 
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1. que o IPHAN e seu Conselho Consultivo, ao estabelecerem o critério da 

não edificabilidade, nunca tiveram razão; 

2. que o reexame de qualquer projeto sem a observância deste critério, 

seria afiançar que tudo o que ocorreu, nestes últimos dez anos, não foi 

tecnicamente relevante; 

3. que os técnicos do IPHAN erraram, que o Conselho Consultivo errou, e 

que a sociedade que apoiou o IPHAN, irrestritamente neste caso, 

equivocou-se na sua confiança. 

Ora, acreditar nisto seria um absurdo total.  Nunca o IPHAN, nos 

últimos anos, teve tanto apoio da população.  Por isso não quero crer que 

após uma vitória judicial tão difícil e significativa, haja possibilidade de se 

“sacrificar” o IPHAN, colocando em dúvida sua legitimidade e confiabilidade, 

pela mudança circunstancial de critérios técnicos, já há tanto tempo 

consolidados! 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2006. 

Sonia Rabello 
Professora Titular de Direito Administrativo e Urbanístico 

Faculdade de Direito da UERJ 
 
 
 

 

 

 

 

Mais informações sobre o assunto: ver http://parquedoflamengo.blogspot.com 


