
 
 

Circunscrição :1 – BRASILIA 
Processo :2014.01.1.171519-6 

Vara : 111 - PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
 
DECISÃO INTERLOCUTORIA  
Vistos. 
Recebo a emenda. 
 
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA - FJZB propõe ação de rescisão contratual c/c 
reintegração de posse de bem público, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face de 
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DO RIO DE JANEIRO - RIOO ZOO. 
Alega que, no ano de 2006, realizou "termo de empréstimo" de uma Girafa macho (espécie Girafa 
camelopardis) através do Procedimento Administrativo nº 196.000.244/2006, com registro e 
tombamento na Autarquia distrital. Aduz que, em setembro de 2012, solicitou, de forma amigável, 
a devolução do animal, por rescisão contratual, sem, todavia, uma resposta oficial. Salienta que, 
diante da inércia, pugnou por uma notificação extrajudicial em 22/08/2013, com termo de distrato 
ao empréstimo de bem semovente, sem, porém, qualquer atitude do Réu. Informa que há 
tratativas de permuta com Zoológico Safári Portobello Resort & Safári (documento de fls. 51), nos 
termos do art. 16 da Lei nº 7.173/83, mas que, para levar a efeito tamanha pretensão, é preciso 
que a parte Ré devolva o animal outrora emprestado, qual seja, a girafa - Giraffa camelopardis 
objeto do processo administrativo nº 196.000.244/2006, cujo registro na FJZB é 1845 (tombado 
sob o nº 5674). 
 
Pede, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a rescisão contratual, com a devolução 
imediata do animal ao Autor. 
 
Decido. 
A presente pretensão mostra-se sui generis, pois, se, por um lado, o Autor pede a reintegração de 
posse do animal, como interdito possessório, por outro, apresenta um contrato administrativo de 
empréstimo de semovente. 
 
Ao meu sentir, melhor a apreciação da questio sob o ângulo publicista, onde a Ré, em maio/2006 
(doc. de fls. 15 - Ofício RIOZOO PRES nº 114), provoca a autora no sentido pedir, por empréstimo, 
um exemplar de girafa macho, para fins de pareamento. Em resposta, a Autora informa a 
possibilidade do empréstimo do animal tombado sob o nº 1845, mas que o mesmo encontrava-se 
no Zoológico de São Paulo, que culminou no instrumento de fls. 24/26, por prazo indeterminado. 
Assim, em análise sumária, a parte autora demonstra a propriedade do animal (que nasceu, 
inclusive, nas dependências do zoológico de Brasília em 13/06/2001), assim como o instrumento de 
empréstimo por tempo indeterminado com a ZOORIO, dando verossimilhança às suas alegações. 
A corroborar a tese autoral, ainda, vê-se vários documentos (ofícios) direcionados à Fundação 
Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, postulando a resilição do termo de empréstimo acima aludido 
(fls. 39 e 43). Sucederam-se a minuta do distrato (instrumento às fls. 44) e notificação extrajudicial 
(fls. 45). 
 
Destaque-se, ainda, que a demora pode implicar desistência do Zoológico Safári Portobello Resort & 
Safári em permutar o animal, causando prejuízo ao erário distrital, assim como ao meio ambiente 
cultural de Brasília (que deixará de ter no acervo da FJZB um dromedário a ser permutado). 

Quanto ao argumento contido na contraproposta do RIOZOO (minuta de TERMO DE PERMUTA DE 
ANIMAIS às fls. 57/58), data venia, não parece ser crível, pois o animal ofertado (girafa "Raio de 
Sol) não tem registro de entrada na Fundação Distrital. O que se tem é uma mera matéria 
jornalística do jornal "o Globo", datado de 07/05/1981. 
 
Ao que parece, está ocorrendo certa resistência da Ré em aceitar o distrato. Além disso, oferecer 
outro animal (que sequer se tem notícia hodierna ou registro nos anais da Fundação do DF) sem ser 
o exemplar outrora emprestado, parece bom indicativo de abuso de direito, a direcionar o exame 
liminar ao deferimento. 
 
Por derradeiro, é de se levar em conta que este Juízo determinou a emenda à inicial, para que a 
Autora esclarecesse sobre os ônus do transporte do animal (para Brasília, ou para o Zoológico 
Safári Portobello Resort & Safári). Diante da petição de fls. 107, onde a FJZB afirma que "que as 
despesas alusivas ao transporte do bem semovente objeto da presente demanda (girafa 'Zagalo') a 
rigor correrá por conta desta Fundação Zoológica de Brasília", parece que tal preocupação resta 
superada por iniciativa da própria requerente. É certo que a autora se reporta à cláusula quarta da 
minuta de distrato (fls. 44), que dispõe ser tal oneração de responsabilidade da RIOZOO, mas, 
como esse instrumento não passa de uma mera minuta e a FJZB expressamente assumiu tais 
custos, não há mais nenhum empecilho à resilição do termo de empréstimo de fls. 24/26. 
Portanto, estando presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, 
sobretudo a prova documental a demonstrar inequivocamente a verossimilhança das alegações 
iniciais e o fundado receio de dano irreparável, está plenamente justificado o distrato liminar pedido 
pela Autora, nos termos do art. 273/CPC. 

http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=tjhtml34&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&SEQAND=15&CDNUPROC=20140111715196
http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=tjhtml34&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&SEQAND=15&CDNUPROC=20140111715196


 
Ante o acima fundamentado, defiro a liminar para declarar rescindido o TERMO DE EMPRÉSTIMO de 
fls. 24/26, firmado entre a FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA e ZOOLÓGICO DO RIO DE 
JANEIRO, envolvendo um exemplar macho de girafa (Giraffa camelopardalis), registro FUNPEB nº 

1845, com reintegração de posse do animal em favor da parte autora, até julgamento final, ou 
ulterior decisão judicial. 
Cite-se, por carta precatória. 
Deve a parte autora tomar as providências pertinentes ao transporte do animal, noticiando nos 
autos em até 60 dias. Deve a parte autora, por petição própria, informar a este Juízo os meios 
necessários para o transporte, requerendo o que entender de direito, com o menor desgaste físico 
possível ao semovente (plano estratégico de transporte). 
Intime-se. 
Tudo feito, com as anotações nos autos, façam-se conclusos para determinar a expedição de 
mandado de reintegração. 
 
Brasília - DF, quarta-feira, 14/01/2015 às 16h20. 

 


