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AÇÃO POPULAR (66) 0800467-92.2015.8.15.0141 

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos] 

AUTOR: RONALDO JOSE DE AZEVEDO, THEMISTOCLYS MARINHO BARRETO, GERALDO AMELIO DE LIMA 

REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA, LEOMAR BENÍCIO MAIA 

 
SENTENÇA

 
 

I. RELATÓRIO

 

Trata-se de Ação Popular proposta por RONALDO JOSÉ DE AZEVEDO, THEMISTOCLYS

MARINHO BARRETO e GERALDO AMÉLIO DE LIMA em face do MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO

ROCHA/PB.

Os autores insurgem-se contra a doação de terrenos feito pela Edilidade, argumentando que não

houve aprovação da Câmara Municipal de Vereadores e ausentes critérios objetivos de escolha

dos donatários.

Alega que, a Lei Municipal n. 008/2014 exige que as doações sejam autorizadas pelo Legislativo

Mirim, conforme prevê o art. 17, I, da Lei 8.666/93.

Instado a manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência, o promovido alegou que as

doações ocorreram em 2015 e os donatários já detinham a posse dos imóveis há vários anos.

Acostou aos autos a Lei n. 008/2014 (ID 2992140).

O Município apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, o indeferimento da inicial. E,

no mérito, sustentou a legalidade dos atos de doação e pugnou pela improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica a contestação.

Em manifestação, o Ministério Público requereu a citação dos donatários.

Antônio Carlos da Silva apresentou contestação (ID 17504130).

Genésio Pereira da Silva apresentou contestação (ID 17504156).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação (ID 19640432).

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

O art. 1º da Lei 4.717/65 confere a qualquer cidadão legitimidade para pleitear a anulação ou a

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e

Municípios, através da competente ação popular.

No caso em apreciação os autores se insurgem contra doação de imóveis feita pelo Município de

Catolé do Rocha, argumentando que tais transações não obedeceram aos ditames legais

insculpidos na legislação pertinente.

Poder Judiciário da Paraíba
2ª Vara Mista de Catolé do Rocha
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Inicialmente, é sabido que a Administração Pública rege-se por princípios de índole constitucional,

tais quais os da legalidade, que obriga o ente público a pautar-se conforme a lei, sendo vedado

aos seus gestores a prática de atos que desbordem ou afrontem o que previsto na legislação,

pois, ao contrário dos particulares, os atos administrativos exigem respaldo legal.

Devem também os atos administrativos obediência ao princípio da impessoalidade,

estabelecendo-se o dever de imparcialidade da defesa do interesse público, impedindo, assim,

discriminações e privilégios indevidos dispensados a particulares.

Apenas por estes dois princípios constitucionais citados pode-se concluir pela vedação da prática

de doação pelos entes públicos, sem que sejam preenchidos os requisitos legais e que

beneficiem indevidamente alguns particulares.

Dessa forma, no caso em apreço, faz-se necessária a análise pormenorizada dos argumentos

das partes e das provas produzidas, a fim de verificar se as doações contestadas pela parte

autora desbordaram dos preceitos legais insculpidos na lei de regência.

A doação de bens imóveis é regulada pela Lei 8.666/93, art. 17, que exige para tanto a existência

de interesse público devidamente justificado, avaliação do imóvel, autorização legislativa, licitação

na modalidade concorrência e doação modal (com encargos ou obrigações) e condicional

resolutiva (com cláusula de reversão).

A lei restringe a dispensa de licitação para a doação a casos de interesse social.

É importante pontuar que a doação pura e simples somente pode ocorrer quando o donatário for

outro órgão ou entidade da Administração (Art. 17, I, b, Lei nº. 8666/93).

Em manifestação apresentada nos autos, o promovido argumentou que foi instaurado

procedimento administrativo para análise das doações que culminou com a invalidação das

doações dos terrenos onde ainda não tinham sido realizadas construções, materializado no

Decreto n. 25 de 12 de agosto de 2015 (ID 3121577).

Juntou aos autos os termos de doação em favor de Antônio Carlos da Silva, Genésio Pereira da

Silva, Joelma Pereira dos Santos e José Soares Dantas, realizadas em 30 de junho de 2015.

Dessa forma, o que se pode concluir é que os atos de doação de imóveis ora questionados,

flagrantemente não preencheram os requisitos legais exigidos pela Lei 8.666/93, uma vez que

não se comprovou a edição de lei autorizativa, a realização de procedimento licitatório e

tampouco a demonstração de interesse público, tendo sido praticados por mero alvedrio do gestor

público, beneficiando particulares indevidamente e desfalcando patrimônio público.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, resta a declaração da nulidade das doações

ora questionadas, retornando os imóveis ao seu status quo.

 

III. DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, de modo a resolver o feito com

resolução do mérito, ao fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, c.c art. 11 da Lei

nº 4717/65, com o fito de declarar a nulidade/invalidade dos atos administrativos que importaram

nas doações dos lotes localizados no entorno do antigo mercado público.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Sentença publicada eletronicamente.
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Registre-se conforme determina o Código de Normas.

Intimem-se as partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Caso seja interposta apelação, intime-se o apelado para, no prazo de 15 dias, apresentar

contrarrazões, remetendo-se, em seguida, os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba.

Remetam-se cópias desta ação ao Ministério Público para apurar possível ato de

improbidade atribuído ao gestor público.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para providências

pertinentes.

Catolé do Rocha, 10 de julho de 2020.

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] 

Fernanda de Araujo Paz – Juíza de Direito
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