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Organização do documento: Apresenta-se inicialmente um resumo da história. Em seguida é 

apresentado um texto com a descrição dos fatos, tentando manter um relato de acordo com a 

cronologia dos eventos destacando os documentos que baseiam as afirmações através da 

marcação em negrito (Doc <número>). Esses documentos são apresentados um a um na 

sequência destacando alguns pontos mais relevantes. Eles estão juntados em anexo a essa 

denúncia. Salientamos que a referida denúncia é baseada em documentos possíveis de serem 

acessados publicamente. O conjunto de todos os documentos/processos probatórios de 

circulação interna na UFRGS, não acessados por nós, devem registrar informações e 

detalhamentos adicionais que não dispomos. 

Resumo:  

O prédio objeto de investigação, situado na Rua Washington Luís, 380 tem todos diversos 

problemas legais já trazidos ao conhecimento das autoridades policiais. Resumidamente: 1) Foi 

adquirido um prédio arrematado em um leilão que não tinha registro legalizado; 2) Pagamento 

da UFRGS à vista, sem as garantias da legalidade da situação do imóvel, como inclusive escrito 

pelo tabelião na escritura de compra e venda em 2011; 3) Hipótese que que o imóvel sequer 

habite-se tem; 4) O imóvel foi adquirido como dinheiro que era previsto para ser usado na 

reforma de um outro prédio do Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da UFRGS, órgão 

dirigido pelos servidores da UFRGS, Sra Marília Borges Hackmann, sob a chefia do Sr. Maurício 

Viegas da Silva, então Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; 5) O prédio foi adquirido como se 

pronto para uso fosse; 6) O imóvel encontra-se inutilizado desde a sua aquisição, numa clara 

má utilização de recursos públicos; 7) A UFRGS não consegue registrar o imóvel em seu nome 

até hoje, sendo “posseira” do imóvel, através de um documento precário; 8) O imóvel já 

inclusive foi reclamado por credores das pessoas que o tem em seu nome.  

Além da farta documentação comprobatória das irregularidades em torno desse imóvel, vem o 

desespero dos envolvidos em esconder a situação ou tentar dar algum aspecto de legalidade 

com a troca de reitoria. A Sra Marília Borges Hackmann e o Sr Maurício Viegas da Silva 

deveriam estar afastados dos seus cargos e prestando esclarecimentos sobre o objeto. Com a 

troca de reitoria, era de se esperar que esses servidores não fizessem mais parte da reitoria. 

Entretanto, o Pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, Prof. Geraldo Pereira Jotz, 

trouxe não só esses dois servidores acima mencionados, mas uma série de outros servidores.  

  

A origem dos recursos, destinados para outro fim, provavelmente forma providos pelo SIASS. 

De acordo com informações recebidas, a servidora Sra. Marília Borges Hackmann, pode dar 

maiores informações sobre a origem do recurso e a sua destinação originária, assim como seu 

chefe a época, o Sr. Maurício Viegas da Silva. 



 

 

 

 

Dos Fatos:  

A UFRGS compra um prédio, sito na Rua Washington Luís 380 Centro, Porto Alegre, pelo valor 

de R$1.350.000,00 em 2012 de arrematantes de um leilão através do qual o referido imóvel foi 

por eles adquirido. Entretanto, esses arrematantes não conseguiram averbar no registro de 

imóveis a compra desse imóvel, havendo apenas a notícia da carta de arremate. Mesmo sendo 

verificada essa situação ainda irregular do imóvel, a UFRGS ainda em 2012 paga aos 

vendedores o valor citado (Doc 2) e apenas em março de 2013 é feita a escritura de compra e 

venda (9º Tabelionato de Notas - Escritura pública de Compra e Venda N. 23.862) (Doc 6), 

assinada pelo então reitor Carlos Alexandre Neto, na qual o tabelião deixa explícito que 

existem problemas na documentação do imóvel, por não haver o registro da carta de 

arrematação bem como das certidões negativas de tributos municipais. O tabelião claramente 

se exonera de qualquer responsabilidade na escritura e deixa registrado no documento a 

ciência da outorgada compradora (a UFRGS) da situação irregular da documentação. (Anexo: 

Escritura pública de Compra e Venda N. 23.862, Livro N. 178, fls 141-142, 9º Tabelionato de 

Notas da Capital) (Doc 6). Os termos nos quais essa escritura foi escrita e os desdobramentos 

ao longo de todos esses anos demonstram cabalmente que a aquisição desse imóvel foi 

completamente irregular e motivada por qualquer outra coisa, menos pelo interesse público.  

Como surgiu a compra desse prédio? (Doc 1) A primeira destinação imaginada para esse 

prédio seria para abrigar o DAS (Departamento de Atenção à Saúde), departamento 

responsável por cuidados de saúde dos servidores da UFRGS. Na época, esse departamento 

era dirigido pela Sra. Marília Hackmann, sob a chefia do Sr. Maurício Viegas, então Pró-Reitor 

de Gestão de Pessoas, estrutura da qual o DAS fazia parte. A Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

recebeu o referido valor de R$1.350.000,00 usado na compra do prédio, do governo federal 

através de um programa para reformar as instalações onde o DAS já funcionava na época. Esse 

valor não veio com a destinação da compra de novo imóvel, mas sim para reforma de um já 

existente. Não se sabe os reais motivos, mas a Sra. Marília Hackmann e o Sr. Maurício Viegas 

desviaram a finalidade do uso desse dinheiro para a compra do prédio na Rua Washington Luís 

380, alvo dessa denúncia. Nesse contexto se destacam aspectos no mínimo obscuros: 1) O 

desvio da finalidade do uso de um recurso que chegou na universidade para ser usado na 

reforma de um prédio para aquisição de outro; 2) A aquisição de um imóvel totalmente 

irregular do ponto de vista jurídico, porque tal imóvel foi escolhido? 3) O pagamento 

adiantado de um imóvel todo irregular e somente posterior assinatura da escritura de compra 

e venda, na qual o tabelião alerta sobre as diversas irregularidades no registro do referido 

imóvel.  



De 2013 a 2020 muitas coisas acontecem, como o falecimento de um dos arrematantes do 

imóvel (um dos vendedores para a UFRGS), outro incorre em uma série de problemas fiscais, 

dentre outros problemas. Durante todo esse tempo o imóvel está parado, se deteriorando e 

sem nenhuma função para a universidade. 

Em 2017 a aquisição do referido imóvel foi alvo de questionamento em auditoria da CGU, 

Relatório nº: 201800624 (Exercício 2017), no qual consta o seguinte (Doc 5):   

“ Verificou-se que a UFRGS adotou decisão de investimento sem respaldo técnico e aprovou 

projeto de reforma quando da aquisição do Prédio do Departamento de Atenção à Saúde 

(DAS) sem um adequado planejamento institucional. A edificação adquirida com endereço na 

Rua Washington Luiz 380, destoa dos demais prédios da Universidade. Trata-se de uma 

edificação localizada em uma rua na parte antiga da cidade de Porto Alegre/RS, com pouco 

trânsito de pedestres, difícil acesso por meio de transporte público e sem locais para 

estacionamento, ocupado em sua maioria por moradores da região. Além disso, a edificação 

não está próxima de nenhum dos campi da área de saúde.  

O Imóvel foi adquirido no ano de 2012, por meio de dispensa de licitação, no valor oferecido 

pelo proprietário de R$ 1.350.000,000, conforme fl. 21 do Processo nº 23.078.023392/09-25. A 

aquisição foi realizada de forma abrupta, sem aprofundamento dos aspectos jurídicos 

existentes, o que não permitiu a Universidade até o presente momento averbar o imóvel junto 

ao Registro de Imóveis, devido as pendências jurídicas existentes. 

O processo de aquisição aponta como futura utilização para atendimentos médicos do 

Departamento de Atenção à Saúde (DAS) – que continua localizado junto ao Campus da Saúde 

em outra região da cidade. A edificação, carecia de adequações e reformas, no entanto não 

foram realizados orçamentos para verificar o custo e possibilidades de adequação do imóvel 

ao fim para o qual seria adquirido, informação corroborada pelo Ofício nº 041/2018/Suinfra, 

de 29 de março de 2018.” 

A UFRGS na época respondeu com argumentos frágeis tentando justificar os motivos da 

aquisição do prédio e relatando uma possível nova destinação para o prédio, abrigar o 

Instituto Confúcio. Essa nova destinação foi concebida “artificialmente” na tentativa de 

conseguir recursos para a reforma e possível regularização do prédio com recursos de fontes 

externas, vindas da China, através do Instituto Confúcio. De toda sorte, esse processo de nova 

destinação ainda não foi exitoso, justamente pelas pendências jurídicas que cercam esse 

prédio. 

Em março de 2020 a UFRGS tenta registrar novamente o imóvel sem sucesso em função dos 

mesmos problemas no registro do imóvel (pendência na carta de arrematação). Há de se 

destacar que existem uma série de problemas escondidos por trás desse imóvel, não apenas 

relativos à carta de arrematação, uma vez que se desconfia que a construção do prédio que lá 

está nem mesmo foi averbada, pela metragem que consta no registro de imóveis em 

comparação com prédio, claramente observa-se que existe uma grande diferença, logo o que 

consta no registro de imóveis deve ser o antigo prédio que existia naquele terreno e não o 

prédio atual, o qual nem mesmo habite-se tem (Doc 4)!  Em 2020 o imóvel objeto dessa 

denúncia é reclamado em processo de execução fiscal sobre os arrematantes, e em despacho, 



o juiz reconhece a condição da UFRGS como posseira do imóvel!  Ora, como um ente público 

pode ser posseiro de um imóvel? (Doc 7) 

 

 

IMÓVEL WASHINGTON LUIZ , 380 

 

Doc. 1: Processo administrativo origem da aquisição do imóvel 

O processo administrativo aberto em 29/05/2012, tendo como solicitante a pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas da UFRGS, procedente da Superintendência de Gestão de Pessoas, 

apontado no Relatório Anual de Contas da CGU, descreve o trâmite da negociação do referido 

imóvel. Passados, (8) oito anos, o presente processo encontra-se tramitando entre NAD 

(Núcleo de Assuntos Disciplinares) e Ouvidoria, sem encerramento com status “corrente”, ou 

em outras palavras, ativo. 

 

 

Doc. 2: Processo administrativo do pagamento do imóvel  

Em 24/10/2012 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realiza o pagamento integral pela 

“compra” do Imóvel situado a Rua Whashington Luiz, 380 conforme registros no processo 

administrativo de número 23078.030662/12-13, provavelmente sem o devido zelo com o 

dinheiro público. Nesse objeto, importante investigar a origem do dinheiro e fim a que se 

destinava e quais os meandros que conduziram a Universidade a pagar pelo referido imóvel. 

Como a oferta desse imóvel chegou ao conhecimento da Universidade? 



 

 

 

 

Doc. 3: Registro do Imóvel apresentando as inconsistências que não permitem a sua 

regularização 

O documento Registro do Imóvel, com registro a partir de 2003, descreve longa trajetória de 

penhoras e execuções sobre o referido imóvel, o que por si só já demandaria cuidados 

redobrados em qualquer negócio que pudesse envolver um processo de alienação, seja com 

recurso privado, ou público como no presente caso. Chama a atenção que o referido registro 

descreve o prédio sob o n. 380 da Rua Washington Luiz e o terreno com suas metragens. Não é 

possível encontrar no registro a metragem da benfeitoria, característica de documentos de 

registros de imóveis antigos, em tese, incompatível com o imóvel em questão. Tanto é que a 

UFRGS esclarece questionamento da CGU em 2016, justificando a não inclusão no SpiuNET em 

decorrência da impossibilidade de atribuir valor ao terreno em separado da benfeitoria. Seria 

uma “cortina de fumaça” para omitir os reais problemas como da carta de arrematação, já 

demonstrado, e uma segunda, ainda no plano das hipóteses, dependendo de uma apuração, 

sobre a origem do imóvel diante da ausência da informação sobre área construída da 

benfeitoria. 

 



 

 

Doc. 4 : Certidão do registro do imóvel referente ao questionamento da área construída. 

Certidão sobre o registro do imóvel datado de 20/12/1974 onde consta a mesma informação 

sobre o imóvel sem descrição da área construída (área da benfeitoria). 

 

 

 

Relatório da Auditoria Anual de Contas – Exercício 2015 - Unidade auditada: UFRGS – UCI 

executora: Controladoria Regional da União no RGS (Páginas 25 e 26).  

Doc. 5: Questionamento em relatório da CGU -  Imóveis não registrados no Sistema SPIUNet.  

Fato: CGU constatou-se a existência de bens imóveis da Unidade pendentes de registro no 

Sistema SPIUNet. 

P IMWASHING - Prédio na Rua Washington Luiz – Porto Alegre – R$ 1.350.000,00. 

Manifestação da Unidade Examinada: 3. Imóvel Washington Luiz- processo 

23078.030662/12-13; Consultando o processo de aquisição deste imóvel (proc. 

23078.016247/12-10) verificou-se que temos a área do terreno e das benfeitorias, mas para 

que se proceda ao lançamento deste imóvel no Spiunet é preciso definir dentre o que foi 

pago no imóvel o que compete como valor do terreno e das benfeitorias individualmente. A 

UFRGS está providenciando meios para obter estas informações faltantes e assim fazer o 

lançamento do imóvel no Spiunet. 

 



 

 

Doc – 6: Escritura de Compra e Venda no. 23.862, Livro N. 178, fls 141-142, 9º Tabelionato de 

Notas 

 Escritura de compra e venda assinada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 

março de 2013 lembrando que o pagamento ocorreu em 24/10/2012 (Doc.2). Naturalmente 

que a referida escritura (contrato de compra e venda) foi assinada transcorridos 

aproximadamente cinco meses do pagamento integral feito pela UFRGS. 

 

[...] por meio de Carta de Arrematação [...]  ainda pendente de registro no Ofício [...] 

 

[...] declaram já ter recebido, integralmente, da mesma outorgada[...] 

 



 

[...[ a outorgada compradora [...] aceitava esta escritura nos termos em que se encontra 

redigida.  

[...] , declara estar ciente de que registro dessa escritura depende de prévio registro da Carta 

de Arrematação... 

[...] e que exonera o Tabelião [...] de qualquer responsabilidade [...] 

 

 Certifico que a apresentação [...] foi expressamente dispensada pela outorgada compradora. 

 

[...] onde se verifica que, exceto a Notícia – Carta de Arrematação expressa sob Av.60/29.525 

[...] 

 

 



[...] motivo peo qual deixaram de apresentar a CND do INSS. A outurgada compradora 

dispensa, expressamente, a presentação das certidões [...] 

[...} as partes foram informadas da possbilidade de obter gratuitamente a CNDTL [...], e mesmo 

assim dispensou a sua apresentação. 

 

Doc – 7: Processo de execução fiscal sobre o imóvel em questão, na qual a UFRGS figura 

como posseira 

A UFRGS posseira em processo de execução fiscal que tramita contra um dos arrematantes. 

 

 

[...] manutenção da sua posse  nos termos[...] 

 

Pois bem, o Instituto Confúcio (Instituto de divulgação da cultura e língua chinesa que funciona 

na UFRGS), que funciona na UFRGS precariamente nos que diz respeito aos preceitos 

institucionais, esteve sempre sob a tutela da Secretaria de Relações Internacionais da UFRGS. 

Entretanto, subitamente ele foi parar nessa nova pró-reitoria de Inovação e Relações 

Institucionais do Prof. Geraldo Pereira Jotz, que tem como vice-pró-reitor o Sr Maurício 

Viegas da Silva! Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Mera coincidência? Para dar 

serventia e ocupar o prédio da Washington Luís, foi proposto que a sede do Instituto Confúcio 

saísse do campus do Vale e fosse para esse prédio! Essa proposta não é de hoje, mas com a 

mudança da gestão, um dos principais envolvidos, Sr. Maurício Viegas da Silva, parece querer 

ter um maior domínio sobre a tentativa de “resolução” do problema. Bem, como foi dito, o 



prédio foi comprado como se pronto para uso fosse, entretanto, quem nele for, vai ver 

claramente que o prédio está inabitável e não regularizado demandando forte intervenção 

construtiva e de regularização de pendências reformas. Foi feita uma proposta para o Instituto 

Confúcio fazer essa reforma, que inicialmente foi orçada em 2,5 Milhões de reais (nos anos de 

2018... 2019), mas hoje desse valor já deve passar dos 3,5 Milhões. Mas como ceder um imóvel 

público, um espaço público para uma instituição externa, Chinesa, sem observar os princípios 

da administração pública federal?  Isso, e muito mais, tramita nos meandros da Administração 

Central da UFRGS enquanto que para a CGU, a UFRGS limita-se a informar que está 

regularizando o registro no SpiuNET. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


