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AÇÃO POPULAR (66) 0001911-96.2015.8.15.0141
[Liminar]
AUTOR: PAULO CESAR DE ARAUJO, FRANCISCO CARLOS CAETANO DA SILVA
REU: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, ALCIDES EVANGELISTA DE SA, ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA,
AUGUSTA SUASSUNA DE SA, CLEVERLANDO DA SILVA BARRETO, ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO,
FABIANA DINIZ SOARES, FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA, FRANCISCO FLAVIO CAVALCANTE DE
SOUSA, FRANCISCO JILNEY BEZERRA, FRANCISCO MARTINS DE SOUSA FILHO, GILMARA GONCALVES DINIZ
MAIA, HUGO INOCENCIO WANDERLEY MAIA, HUMBERTO VITAL DE MELO, INACIA DUTRA DE MENEZES,
IRENE PEREIRA DE MELO, JOSE FERREIRA, KENIO MAX VIEIRA MAIA, MANOEL MESSIAS DA SILVA, MANOEL
PEREIRA DA SILVA FILHO, MARIA BATISTA DE ARAUJO REIS, MARIA HELENA ABRANTES PAZ, MARIA ELENA
DE AZEVEDO, NAYANE DE SOUSA MAIA, NEY ROBSON MAIA DE FIGUEIREDO, RITA VIEIRA CARNEIRO,
RIVALDO ARAUJO DE QUEIROZ, ROBERVAL LUCENA DA COSTA, STTELA MARIA FERNANDES DANTAS,
THALISSON PEREIRA DE SOUSA, WILSON PAIVA DA SILVA, LEOMAR BENÍCIO MAIA 

 

 

SENTENÇA

 

 

Vistos, etc. 

 

I- RELATÓRIO   

Trata-se de AÇÃO POPULAR ajuizada por Francisco Carlos Caetano da Silva e Paulo

César de Araújo, em face do Município de Catolé do Rocha e outros, todos devidamente qualificados.

Os autores alegam, em síntese, que o prefeito Leomar Benício Maia procedeu à doação de

diversos imóveis públicos aos litisconsortes passivos, de forma irregular e ilegal, visto que a Lei

Municipal 008/2014 condiciona as doações à expressa autorização do poder legislativo municipal, o que,

supostamente, não foi cumprido. Por fim, pugna pela anulação das referidas doações.

19464366 – Pág. 2), determinando o bloqueio eA liminar foi parcialmente deferida (ID 

indisponibilidade dos bens imóveis indicados na inicial.

Devidamente citados, os litisconsortes passivos apresentaram contestações:
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 (ID 19464383 - Pág. 32),  (IDa)   Stella Maria Fernandes Dantas Alexandro da Costa Bezerra

19464383 - Pág. 42),  (ID 19464383 - Pág. 53),  (IDManoel Messias da Silva Thalisson Pereira de Sousa

19464383 - Pág. 64),  (ID 19464383 - Pág. 82), Francisco Flávio Cavalcante de Sousa Alcides Evangelista

 (ID 19464383 - Pág. 93),  (ID 19464466 - Pág. 2), de Sá Francisco Jilney Bezerra Gilmara Gonçalves

 (ID 19464466 - Pág. 22),  (ID 19464466 - Pág. 63), Diniz Maia Cleverlando da Silva Barreto Augusta

 (ID 19464405 - Pág. 78),  (ID 19464442 - Pág. 78), Suassuna de Sá Humberto Vital de Melo Irene Pereira

 (ID 19464425 - Pág. 54),  (ID 19464466 - Pág. 12), de Melo Kenio Max Vieira Maia Manoel Pereira da

 (ID 19464442 - Pág. 87),  (ID 19464383 - Pág. 72), Silva Filho Rita Vieira Carneiro Roberval Lucena da

 (ID 19464405 - Pág. 86),  (ID 19464425 - Pág. 5) sustentaram aCosta Ney Robson Maia de Figueiredo

mesma matéria de defesa, suscitando, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir.

No mérito, alegam que as doações, direcionadas a eles, foram invalidadas por meio de Decreto Municipal,

visto que a Lei Municipal nº 1.274/2011 condicionava a efetividade da doação à construção, pelo

donatário, de uma casa. Por fim, pugnam pela improcedência total dos pedidos postulados na inicial;

 (ID 19464442 - Pág. 19),  (ID 19464425 - Pág.b)  José Ferreira Maria Batista de Araújo Reis

71),  (ID 19464425 - Pág. 94),  (ID 19464405 -Maria Helena de Abrantes Paz Inácia Dutra de Menezes

Pág. 35),  (ID 19464466 - Pág. 30), sustentaram a mesma matéria deHugo Inocêncio Wanderley Maia

defesa, suscitando, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir e a inépcia da

petição inicial. No mérito, sustentam a legalidade da doação, e a má-fé dos promoventes, visto que

ingressaram com a ação após as doações terem se tornado “sem efeito”, ante a ausência de construção nos

imóveis, por parte dos donatários.  (ID 28699131) e Rivaildo Araújo de Queiroz Espedito Antônio da

 (ID 28123406) acrescentaram que assinaram termo de acordo de reversão, para que a doaçãoSilva Filho

do bem fosse invalidada. Por fim, pugnam pela improcedência total dos pedidos postulados na inicial;

 (ID 19464366 - Pág. 76) suscitou, preliminarmente, a inépcia dac)   Maria Elena de Azevedo

petição inicial. No mérito, sustenta a legalidade da doação, pugnando pela improcedência total dos

pedidos postulados na inicial;

,  e d)  Francisco Antônio Viana Suassuna Wilson Paiva da Silva Francisco Martins de Sousa

 (ID 19464405 - Pág. 3), sustentaram a mesma matéria de defesa, suscitando, preliminarmente, aFilho

inépcia da petição inicial. No mérito, sustentam a legalidade das doações, visto que as doações feitas a

eles, não são objetos da presente ação, uma vez que foram realizadas sob égide da Lei Municipal nº

1086/2007. Por fim, pugnam pela improcedência total dos pedidos postulados na inicial;

 (ID 19464442 - Pág. 41) e  (ID 19464425 -e)   Fabiana Diniz Soares Nayane de Sousa Maia

Pág. 27), sustentaram a mesma matéria de defesa, suscitando, preliminarmente, a carência da ação por

falta de interesse de agir e a inépcia da petição inicial. No mérito, alegam que as doações feitas à elas são

legais, pois cumpridas as determinações da legislação municipal, visto que iniciaram as construções de

suas respectivas casas dentro do prazo de 2 anos. Por fim, pugnam pela improcedência total dos pedidos

postulados na inicial;

 e  (ID 19464366 - Pág. 94),f)       O Município de Catolé do Rocha Leomar Benício Maia

suscitaram, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, alegam que, em 12 de agosto de
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2015 o Poder Executivo Municipal invalidou, por meio do Decreto Municipal de nº 025/2015, as doações

dos imóveis que ainda não tivessem iniciado as construções, sendo que, dos 30 (trinta) beneficiários dos

imóveis alegados, apenas 2 (dois) já haviam iniciado a construção, quais sejam: Fabiana Diniz Soares e

Nayane de Sousa Maia, observando que os demais imóveis foram reincorporados ao patrimônio

municipal.

O Ministério Público emitiu parecer (ID 19464466 – Pág. 79).

Em petição de ID 19464466 - Pág. 81, os autores juntaram aos autos o parecer do Ministério

Público e o acórdão do Tribunal de Contas do Estado que determinou ao Prefeito Leomar Benício, que

compõe o litisconsórcio passivo, que procedesse com a reversão das doações dos terrenos (ID 19464466 -

Pág. 89).

O Município de Catolé do Rocha juntou aos autos os termos de reversões dos imóveis (ID

34754462), de , , , Alcides Evangelista de Sá Irene Pereira de Melo Maria Batista de Araújo Reis Hugo

, , , Inocêncio Wanderley Maia Gilmara Gonçalves Diniz Maia Roberval Lucena da Costa Inácia Dutra de

, , , , Meneses Francisco Flávio Cavalcante de Sousa Alexandro da Costa Bezerra Maria Elena de Azevedo

, , , Wilson Paiva da Silva Thalisson Pereira de Sousa Rivaildo Araújo de Queiroz Manoel Pereira da Silva

, , , , Filho Cleverlando da Silva Barreto Augusta Suassuna de Sá Espedito Antônio da Silva Filho Francisco

, , , , Jilney Bezerra Alves Humberto Vital de Melo Kenio Max Vieira Maia Manoel Messias da Silva Ney

, , , Robson Maia de Figueiredo Maria Helena Abrantes Paz Rita Vieira Carneiro Stella Maria Fernandes

, , bem como cópia da promoção de arquivamento do Procedimento InvestigatórioDantas José Ferreira

Criminal nº 002.2015.002179.

Ante a ausência de novas provas a serem produzidas, foi o feito concluso para julgamento.

É o relatório, decido.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE

DE AGIR 

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito, não há que se falar em ausência de interesse processual no caso destes autos pois

os fatos narrados na inicial são suficientes para justificar a pretensão autoral deduzida no presente feito,

prevalecendo o respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, da Constituição

Federal).

Assim sendo,  a preliminar.rejeito
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II.2 – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 

A preliminar não merece acolhimento.

Nesse sentido, ao contrário do alegado, a petição inicial cumpre todos os requisitos para sua

propositura, conforme determina o art. 330, 1º do CPC, que regula as hipóteses em que a petição será

considerada inepta:

 

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

 

Assim sendo,  a preliminar.rejeito

 

II.3 – DO MÉRITO

Consoante os preceitos estabelecidos por meio da Constituição Federal de 1988, em seu art.

37, observa-se que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros.

A moralidade administrativa deve ser entendida como um conjunto de valores éticos que

fixam um padrão de conduta que deve ser necessariamente observado pelos agentes públicos como

condição para uma honesta, proba e íntegra gestão da coisa pública, de modo a impor que estes agentes

atuem no desempenho de suas funções com retidão de caráter, decência, lealdade, decoro e boa-fé.  Não

por outra razão, o art. 1º da lei 4.717/65 prevê que:

 

Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a
União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços
sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o
tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas
jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
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Assim, a fim de preservar o patrimônio público, a moralidade e a legalidade, prevê o art. 2º da 

mesma lei a nulidade do ato administrativo quando houver desvio de finalidade.

Nesse passo, necessário se faz esclarecer o lapso temporal das legislações municipais

atinentes ao caso, e sua influência nas doações impugnadas nos autos:  a Lei nº 1.086/2007 dispõe sobrea)

autorização do legislativo para que o executivo efetuasse doações de lotes urbanos localizados no Bairro

Noel Veras (ID 19464405 - Pág. 22);  a Lei nº 1.274/2011 dispõe sobre autorização legislativa para queb)

o executivo faça doações de terrenos (ID 19464316 - Pág. 27); a Lei nº 008/2014 convalida as doaçõesc) 

feitas nos anos anteriores, desde que o Poder Executivo Municipal encaminhe uma lista ao Legislativo

Municipal das pessoas beneficiadas (ID 19464316 - Pág. 29);  o Decreto nº 25/2015 anula parcialmented)

as doações feitas em 2013, haja vista que os donatários não cumpriram o prazo de 2 (dois) anos para a

construção no local (ID 19464383 - Pág. 14).

Os termos de doação, constantes nos autos, estão datados em:   (IDa) 06 de maio de 2013

19464316 - Pág. 92);   (ID 19464316 - Pág. 37 / 19464316 - Pág. 42 / 19464316 -b) 06 de agosto de 2013

Pág. 47 / 19464316 - Pág. 57 / 19464316 - Pág. 62 / 19464316 - Pág. 72 / 19464316 - Pág. 77 / 19464316

- Pág. 87 / 19464316 - Pág. 97 / 19464357 - Pág. 2 / 19464357 - Pág. 8 / 19464357 - Pág. 12 / 19464357 -

Pág. 17 / 19464357 - Pág. 22 / 19464357 - Pág. 32 / 19464357 - Pág. 37 / 19464357 - Pág. 42 / 19464357

- Pág. 47 / 19464357 - Pág. 52 / 19464357 - Pág. 62 / 19464357 - Pág. 72 / 19464357 - Pág. 77); c) 14 de

 (ID 19464357 - Pág. 57);  (ID 19464357 - Pág. 27);  agosto de 2013 d) 20 de agosto de 2013 e) 17 de

 (ID 19464316 - Pág. 52);   (ID 19464316 - Pág. 67 /setembro de 2013 f) 12 de novembro de 2013

19464316 - Pág. 82 / 19464357 - Pág. 67 / 19464357 - Pág. 82).

E todas as escrituras públicas decorrentes da doação, estão datadas em:  a) 31 de dezembro de

 (ID 19464316 - Pág. 36 / 19464316 - Pág. 39 / 19464316 - Pág. 44 / 19464316 - Pág. 49 / 194643162014

- Pág. 54 / 19464316 - Pág. 59 / 19464316 - Pág. 64 / 19464316 - Pág. 69 / 19464316 - Pág. 74 /

19464316 - Pág. 79 / 19464316 - Pág. 84 / 19464316 - Pág. 99 / 19464357 - Pág. 9 / 19464357 - Pág. 14 /

19464357 - Pág. 19 / 19464357 - Pág. 29 / 19464357 - Pág. 34 / 19464357 - Pág. 39 / 19464357 - Pág. 54

/ 19464357 - Pág. 59 / 19464357 - Pág. 64 / 19464357 - Pág. 74 / 19464357 - Pág. 79);  b) 30 de dezembro

 (ID 19464316 - Pág. 89 / 19464316 - Pág. 94 / 19464357 - Pág. 4 / 19464357 - Pág. 24 /de 2014

19464357 - Pág. 44 / 19464357 - Pág. 49 / 19464357 - Pág. 69).

Acerca da doação de bens imóveis da Administração Pública, a Lei 8.666/93 prescreve, em

seu inciso I do art. 17 que:

 

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à   existência
,  ede interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação

obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis,  para órgãos dadependerá de autorização legislativa
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive as entidades paraestatais,  e de licitaçãodependerá de avaliação prévia
na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
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[...]

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas
alíneas f, h e i;

[...]

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos,
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais
ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou

;entidades da administração pública

 

Assim, a doação só será considerada legal, se atender os seguintes requisitos: for justificada

pela existência de interesse público; precedida de avaliação; precedida de autorização legislativa. Nesse

passo, o primeiro requisito, qual seja, o interesse público, restou parcialmente demonstrado, visto que a

Lei Municipal que prevê a doação destina os bens imóveis às pessoas carentes, mas o poder executivo

municipal  comprovou a carência dos donatários. Ato contínuo, a avaliação prévia não foinão

demonstrada nos presentes autos, motivo pelo qual, considero como descumprido, e, por fim, a

autorização legislativa, que será tratada a seguir.

Compulsando os autos, percebo que os donatários só buscaram a efetividade da doação – com

o registro em cartório – após quase dois anos da assinatura dos termos de doação. Entretanto, o fizeram de

forma tardia, visto que a Lei Municipal nº 008/2014 de 29 de maio de 2014, estabeleceu, como condição

para que o poder executivo municipal pudesse fazer as doações, em seu art. 1º que:

 

Art. 1º. Ficam convalidados os atos de doação de fato de bens imóveis localizados
em todos os bairros da cidade, até a aprovação da presente lei, desde que
encaminhada pelo Poder Executivo Municipal de uma lista ao Poder

.Legislativo Municipal das pessoas beneficiadas

 

Ocorre que o Poder Executivo Municipal não comprovou, nos presentes autos, a referida lista

de que trata o art. 1º do dispositivo legal supramencionado. Nesse passo, ainda que o poder executivo

municipal houvesse comprovado que enviou a lista, de igual modo as doações deveriam ser efetivadas por

meio da expedição de termo de doação e consequente registro dos imóveis, visto que o art. 3º da mesma

lei descreve que:

 

Art. 3º. As doações previstas nesta Lei se efetivarão com a expedição de termo de
doação e o consequente registro dos imóveis nos nomes dos respectivos
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, com simples requerimento ao Prefeito Municipal, que,Donatários
obrigatoriamente, deverá expedir o termo de doação, regularizando o lote, no
prazo máximo de 30 dias, após protocolo do requerimento.

 

Imperioso se faz observar que, o fato de os termos de doação estarem datados no ano de 2013,

e a maioria no mês de agosto, é, no mínimo, curioso, visto que  escolheram as datastodos os donatários

de 30 e 31 de dezembro de 2014 para registrar os imóveis, quase dois anos após a suposta data de

assinatura do termo de doação. Quem, estando em posse de documento legítimo de doação de um bem

imóvel, que possui cláusula condicionante de que o donatário deve construir no local no prazo de

, deixaria transcorrer quase dois anos para conferir eficácia a ele? .dois anos

Todavia, como o Decreto nº 25/2015 anulou os atos de doação realizados com fulcro na Lei nº

1.274/2011, assim como o determinou o Tribunal de Contas do Estado para que procedesse com a

reversão das doações dos terrenos (ID 19464466 - Pág. 89), entendo que, em relação a esses beneficiários,

houve se faz necessária apenas a ratificação do decreto municipal, já estando todas as doações anuladas

administrativamente.

Assim, a presente demanda subsiste ainda para fins de análise de somente duas das 30

doações, sendo beneficiários apenas  Fabiana Diniz Soares e Nayane de Sousa Maia, não anuladas

administrativamente.

Por toda a fundamentação acima exposta, pelas ilegalidade e inobservâncias procedimentais, é

de reconhecer-se as nulidades das doações que tiveram como beneficiárias  Fabiana Diniz Soares e

Nayane de Sousa Maia.

 

III- DO DISPOSITIVO 

Isto posto, reconhecendo a nulidade administrativa Decreto nº 25/2015, com base no art. 11 da

lei 4.717/65 e art. 487, I do CPC, , para  JULGO PROCEDENTE O PEDIDO RATIFICAR E D

 a nulidade das doações de imóveis deECLARAR  ID 19464316 - Pág. 92 / 19464316 - Pág. 37 /

19464316 - Pág. 42 / 19464316 - Pág. 47 / 19464316 - Pág. 57 / 19464316 - Pág. 62 / 19464316 - Pág. 72

/ 19464316 - Pág. 77 / 19464316 - Pág. 87 / 19464316 - Pág. 97 / 19464357 - Pág. 2 / 19464357 - Pág. 8 /

19464357 - Pág. 12 / 19464357 - Pág. 17 / 19464357 - Pág. 22 / 19464357 - Pág. 32 / 19464357 - Pág. 37

/ 19464357 - Pág. 42 / 19464357 - Pág. 47 / 19464357 - Pág. 52 / 19464357 - Pág. 62 / 19464357 - Pág.

72 / 19464357 - Pág. 77 / 19464357 - Pág. 57 / 19464357 - Pág. 27 / 19464316 - Pág. 52 / 19464316 -

Pág. 67 / 19464316 - Pág. 82 / 19464357 - Pág. 67 / 19464357 - Pág. 82, reincorporando-os ao patrimônio

público municipal.

Altere-se o valor da causa.

Custas às expensas dos promovidos, exceto do Município de Catolé do Rocha.
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Condeno os promovidos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10%

sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art.

98, §3º do CPC, em razão da gratuidade judiciária, que defiro neste ato, aos promovidos, com exceção

Maria Elena de Azevedo, Leomar Benício Maia e do Município de Catolé do Rocha.de 

Oficie-se o Cartório de Registro Civil competente, informando sobre a nulidade do ato

administrativo de doação dos imóveis em questão.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

Interposto recurso voluntário por qualquer das partes, intime-se a parte adversa para

Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPB, sem necessidade de novacontrarrazões, no prazo legal. 

conclusão.

Com o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para requerer o cumprimento da sentença

em 15 dias, sob pena de arquivamento.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Catolé do Rocha, 23 de outubro de 2020.

 

Renato Levi Dantas Jales 

Juiz de Direito
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