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Consulta n. 117/2015

Inquérito Civil n. MPPR-0068.13.000181-8 (originário)

Procedimento Administrativo n. MPPR- 0046.15.092806-0  (CAOPJ-HU)

EMENTA:  DOAÇÃO/CESSÃO  DE  BENS  IMÓVEIS  PÚBLICOS.
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  PRÉVIA  CARACTERIZAÇÃO  DO
INTERESSE  PÚBLICO,  AUTORIZAÇÃO  LEGISLATIVA,  AVALIAÇÃO  E
LICITAÇÃO.  INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  NORMAS  QUE
DISPENSAM O CERTAME. OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI 8.666/1993.
IMPRESCRITIBILIDADE.  RESPONSABILIZAÇÃO  DO  PREFEITO
MUNICIPAL  E  DOS  VEREADORES  PARTÍCIPES.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO. RETOMADA DOS TERRENOS E
REVERSÃO AO PÚBLICO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 473/STF.
MEDIDAS  REVOCATÓRIAS  E/OU  POSSESSÓRIAS  IMEDIATAS.
DIAGNÓSTICOS DOS CONTORNOS DE CADA SITUAÇÃO, EM ESPÉCIE.
MEDIAÇÃO  PARA PROTEÇÃO  DE  EVENTUAL  DIREITO  À  MORADIA
AMEAÇADA.  RECOMENDAÇÃO 01/2012 DA PGJ/PR.  SÚMULA 01 DO
TCE-PR: PREFERÊNCIA DO EMPREGO DA CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO SOBRE TRANSFERÊNCIA ABSOLUTA DE DOMÍNIO.

O ICP MPPR 0068.13.000181-8, oriundo da Promotoria de Justiça de

Iretama, foi instaurado a apurar a notícia (f.05) de ilícita doação de terreno do

Município  de  Roncador  a  Manoel  Ferreira  de  Castro.  Em  seu

desdobramento, aferiram-se as seguintes informações:

Termos de Declarações – 08, 91/92.

Esclarecimentos  por  Jair  Lemos  –  f.10;  f.46  (listando  doações  de

terrenos públicos a Osmário Bee e Valdir Seguro).

Lei Municipal 609/03 doação de próprio municipal a Odilon Dias Lima –

Borracharia Me – f.20 (erroneamente numerada como 50);
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Lei Municipal 666/04 doação de próprio municipal a MF DE CASTRO -

FUNILARIA – f.21 (erroneamente numerada como 51);

Informações CRI Iretama – f.26 (não 56),  ;

Esclarecimentos pelo Município de Roncador – f.30 (não 67 e assim

por diante), fls.73/74.

Recomendação  Ministerial  para  fins  de  reversão  dos  imóveis

municipais – fls.35/38.

Projeto de Lei propondo doação de lotes urbanos a Valdir Seguro ME

(24/11/04) – f.49.

Lei Municipal 946/11 doação de próprio municipal a a dez pessoas sob

o mote de regularização fundiária – f.50/51.

Lei Municipal 628/03 doação de próprio municipal a Albarina Camargo

& Cia Ltda. – f.52.

Lei Municipal 713/04 doação de próprio municipal a Camargo e Nayde

– Artefatos de Cimento Ltda. – f.53;

Projeto de Lei Municipal 003/04 doação de próprio municipal a Albarina

Oleans Camargo & Cia Ltda. – f.54;

Lei  Municipal  851/07 concessão real  de uso de próprio  municipal  a

duas empresas. – f.54.

Matrícula 5756 CRI Iretama – doação próprio municipal a Tadeu Heuko

Artefatos de Cimento (Lei Municipal 39) – 30/12/04 – fls.62/63.

Lei  Municipal  504/00 doação de próprio municipal  a Tadeu Heuko –

f.67.

CD,  contendo  os  resultados  da  Comissão  Especial  de  Investigação

constituída  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Municipal,  totalizando  694
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(seiscentas e noventa e quatro) folhas - (f.77).

Extrato  do  Relatório  da  Comissão  Especial  de  Investigação  de

Roncador (Executivo/Legislativo) sobre imóveis cedidos pela municipalidade

– fls.78/80.

Ofício 484/2015 da Promotoria de Justiça de Roncador a este CAOP

enviando cópia  do ICP ora reportado,  para fins de avaliação de cessões

ilícitas de próprio municipais do município de Roncador – f.120.

É o relato.

1.  Ilicitude  e  inconstitucionalidade  dos  atos  de  autorização

legislativa e doação/cessão de bens imóveis públicos

De  saída,  frise-se  que  a  matéria  vertente  apresenta  aderência

fundamentalmente com a área de atuação específica de outro setor.

A nosso sentir, as doações ou concessões ilícitas afetam, num primeiro

plano,  o  campo  do  Direito  Constitucional,  Administrativo  e  Penal,  não

havendo, exatamente, impacto urbanístico, a não ser pela via indireta, de

que os imóveis poderiam estar  disponíveis  para a  realização de políticas

públicas, como por exemplo, habitação de interesse social ou, na criação de

áreas  industriais,  ainda  exemplificando,  que  alteram  zoneamento  ou

impactaram de variegadas maneiras a região onde se instalaram. É dizer: ao

dilapidar-se o estoque fundiário  municipal,  inviabilizam-se um conjunto de

ações para salvaguardar, futuramente, a moradia e ordem urbanística.

O  que,  com  efeito,  manifesta-se  a  olhos  de  ver é  o  desfalque  do
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patrimônio  público  imobiliário  do  município  de  Roncador,  situação  que

precisa  ser  revertida. Nem  por  outra  razão  é  que  se  sumarizam  e

subscrevem os entendimentos firmados pela unidade espacializada, o Centro

de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio

Público e à Ordem Tributária, na análoga Consulta n. 42/2013 (em anexo):

a) Exigência de prévia licitação para a alienação de bens públicos;

b)  Inconstitucionalidade  das  leis  que  dispensam  a  licitação  para  a

alienação de bens públicos;

c)  Possibilidade  de  responsabilização  dos  prefeitos  municipais  e

vereadores por atos de improbidade administrativa, com ressarcimento

ao Erário dos valores devidos e prejuízos à coletividade.

Acatam-se,  por  seus  próprios  fundamentos,  tais  conclusões  e

recomendações, igualmente aplicáveis ao caso em tela. 

Sobretudo,  importa  salientar,  com  base  no  item  'b',  a  necessidade

premente  de  remessa  de  representação  de  inconstitucionalidade  à  d.

Procuradoria-Geral de Justiça em face do §3o do art. 150 da Lei Orgânica do

Município de Roncador (Lei Municipal n. 01/1990), com a seguinte redação:

Artigo 150, §3o – Na alienação de bem imóvel exigir-se-ão avaliação
prévia, autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos casos
de permuta e doação.

Ora,  não  pode  sobreviver  o  dispositivo  supracitado  no  hodierno

ordenamento jurídico brasileiro, pois que angustia todo o quadro normativo
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fixado  pela  Carta  Magna  de  1988  e  contradiz  as  regras  gerais  da  Lei

8.666/1993,  devendo  ser  expurgada  para  evitar  renovadas  violações  do

patrimônio público, quais as que se evidenciaram nos autos.

Reforça tal interpretação o próprio artigo 10 da Constituição do Estado

do Paraná, significativamente mais restritiva em relação à doação de bens:

Art. 10. Os bens imóveis do Estado não podem ser objeto de doação
ou de utilização gratuita, salvo, e mediante lei,  se o beneficiário for
pessoa jurídica de direito público interno, órgão ou fundação de sua
administração  indireta  ou  entidade  de  assistência  social  sem  fins
lucrativos,  declarada  de  utilidade  pública,  ou  para  fins  de
assentamentos de caráter social. 

Ad  argumentandum  tantum,  ainda  que  se  alegue  serem  as

modalidades de doação encetadas aquelas com encargo previstas no art. 17,

§4o da Lei  8.666/19931,  inexiste,  prima facie,  nos casos identificados pela

Comissão Especial de Investigação, flagrante e justificado interesse público,

tornando absolutamente descabida a dispensa licitatória. É o que também os

tribunais pátrios assentaram, com fulcro no princípio da razoabilidade:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  RESSARCIMENTO  DE  DANOS  AO  ERÁRIO  -
PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO
PRO  JUDICATO  -  DOAÇÃO  DE  BENS  PÚBLICOS  SEM  LICITAÇÃO  A
EMPRESAS PRIVADAS -  NULIDADE -  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS PARA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
1. O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil
pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos de

1 Art.  17,  § 4o .  A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão,
obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob
pena de nulidade do ato,  sendo dispensada a licitação no caso de interesse público
devidamente justificado;
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improbidade administrativa. Precedentes do STJ. (…)
5. A dispensa de licitação nas hipóteses de doação de bens com encargo pela
Administração  Pública  em  favor  de  empresas  privadas  somente  é  possível
quando evidenciado relevante interesse público capaz de autorizar a medida,
interesse  este  que  deve  ser  expressamente  justificado  e  pautado  nos
princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.
6.  A  circunstância  da  escolha  do  encargo  ser  um  ato  discricionário  da
Administração  não  significa  que  esta  poderá,  a  seu  arbítrio,  doar  bens  sem
estabelecer qualquer critério razoável. Por isso a Lei exige que o interesse público
seja justificado, o que no presente caso não ocorreu.
7. A utilização abstrata da justificativa do interesse público com o propósito
de  legitimar  a  supressão do procedimento licitatório  vai  de  encontro  aos
preceitos  constitucionais  que  regulam  as  contratações  realizadas  pela
Administração Pública. (...) 
(TJES,  Classe:  Apelação,  35070194721,  Relator:  FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
Órgão  julgador:  PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Julgamento:  03/12/2013,
Data da Publicação no Diário: 13/12/2013). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  PARA  OUTORGA  DE  ESCRITURA
PÚBLICA.  DOAÇÃO  DE  BEM  PÚBLICO  A  PARTICULAR  SEM  PRÉVIA
LICITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ATO  NULO.  INEXISTÊNCIA  DA  ALEGADA
DOAÇÃO COM ENCARGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO
AOS  PRINCÍPIOS  DA  MORALIDADE,  IMPESSOALIDADE  E  DA
RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Consta na inicial de Ação Ordinária para Outorga de Escritura Pública, ajuizada em
16  de  abril  de  2002,  pela  Cerâmica  Itaipulândia  Ltda  contra  o  Município  de
Itaipulândia, que entre as partes teria sido convencionado um pacto, por meio do
qual a apelada realizou por escritura pública uma doação à empresa recorrente, do
imóvel contendo área de 22.000,00 m², constituída de parte da unificação dos lotes
57, 58, 60, 61 e 63, da gleba 14, do imóvel  Guairacá situado no Município de
Itaipulândia acompanhado da seguinte benfeitoria transcrita: a) um barracão em
alvenaria com 2.565,00 m²; b) uma construção de 50 metros lineares de rede de
alta  tensão,  com transformador de energia  de  115 KVA e 33.000 Volts  e,  com
padrão de 400 amperes.
Segundo a empresa apelada, com a doação pretendia fomentar atividades de
interesse social que propiciassem a geração de empregos e a arrecadação de
tributos. Teria tal ajuste sido aprovado pela Câmara Municipal de Itaipulândia e
sancionado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal em 24 de junho de 1996,
através da Lei Municipal n. 262/96, que autorizou a doação do bem à recorrente. E,
por ter a apelante cumprido as condições previstas na referida Lei Municipal, é que
pretende a outorga da escritura pública definitiva do bem imóvel doado, sobretudo
por ter transcorrido cinco anos do início de suas atividades, quando, então, a Lei
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em exame prevê que a doação, depois de cumpridas as condições nela exposta,
torna-se definitiva.
[...]
Nessa esteira,  como bem aventou o Juízo de primeiro grau, o procedimento
licitatório  deve  ser  realizado  quando  houver  doação  de  bem  público  a
particulares, só sendo admitida sua dispensa, quando destinada a órgãos ou
entidades da administração pública, naquelas hipóteses previstas no artigo
17, I, "b" da Lei de Licitações (Lei 8666/93).
[...]
Este entendimento, quanto à obrigatoriedade de licitação para particulares,
como se vê é o melhor que se coaduna a hipótese em exame , pois dispensar
a licitação nestes casos poderia ensejar a dilapidação do patrimônio público
com  o  desrespeito  a  diversos  princípios  constitucionais,  como  da
impessoalidade e da moralidade, de observância obrigatória em causas desta
espécie.
[...]
Em face,  portanto,  destes objetivos,  dos princípios supracitados e do interesse
público que envolve a doação de bens públicos, somente poderia ser admitida a
dispensa  de  licitação  nas  hipóteses  em  que  houvesse  excepcional  interesse
público,  com  o  objetivo  de  propiciar  as  pessoas  ou  entidades  beneficiadas  o
desenvolvimento de atividades que pudessem atender a toda coletividade.
Este entendimento deve nortear inclusive a doação com encargo, prevista no artigo
17, § 4º da Lei 8666/93. [...]
Como se vê, exige a doação com encargo a necessidade de licitação, somente
a dispensando no caso de  interesse público devidamente justificado.  E é
claro que este interesse não será qualquer um, mas aquele que puder dentro
de critérios discricionários da Administração ser justificado ante um juízo de
razoabilidade. A administração irá aquilatar no caso prático qual interesse público
será mais relevante: a manutenção da propriedade do bem imóvel ou sua doação a
pessoas ou entidades que realizem serviços de seu interesse. Eis a razão, porque
a doação deverá ser justificada.
[...]
Por essas razões, considerando que a doação realizada não observou os ditames
legais, relativos à exigência de prévia licitação, era mesmo inadmissível acolher a
pretensão inicial, sendo o voto no sentido de negar provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença. 
(TJPR  –  Processo  406415-3  –  Rela.  Maria  Aparecida  Blanco  de  Lima,  j.
09.10.2007)

Não soçobram dúvidas, destarte, quanto à urgência na promoção das

medidas judiciais e extrajudiciais para reversão dos imóveis à pública alçada,
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impugnando os atos de doação/cessão e  declarando-se-lhes a nulidade,

com concomitante pleito incidental de inconstitucionalidade das respectivas

leis  autorizadoras  (conquanto,  pondera-se,  bastaria  pleitear  o

reconhecimento da ilegalidade, haja vista seu caráter de efeitos concretos).

 Adicionalmente,  é  imperativo  o  ajuizamento  das  ações  de  improbidade

administrativa contra o Sr. Prefeito Municipal à época em exercício e contra

os  vereadores  que  chancelaram  tais  doações/cessões,  sem  prejuízo  da

persecução penal, inclusive a particulares, na hipótese de indícios suficientes

de prática de crimes contra a Administração Pública.

Isso  posto,  resta,  todavia,  tecer  breves  comentários  sobre  as

peculiaridades narradas no feito em testilha, relevantes para o melhor, mais

célere e mais eficaz encaminhamento das providências ministeriais.

2.  Imprescritibilidade  da  ação  de  declaração  de  nulidade  e

incidência da Súmula 473/STF

Impende observar que,  data venia os juízos divergentes, permanece

hígida  a  possibilidade  de  desfazimento  das  doações/cessões,  posto  que

abarcada pela imprescritibilidade reiterada nas Cortes Superiores:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  DOAÇÃO  DE  BEM  PÚBLICO.
JULGAMENTO  ANTECIPADO DA LIDE COM DISPENSA DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  AFASTADO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
REEXAME.  SÚMULA 7/STJ.  PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA DE  ORDEM  PÚBLICA.
PRECLUSÃO  PRO  JUDICATO.  INEXISTÊNCIA.  PRECEDENTES.  SÚMULA
83/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF.  DOAÇÃO  COM
ENCARGO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INTERESSE
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PÚBLICO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO

(...)

6.  Verifica-se  que  o  acórdão  recorrido  encontra-se  no  mesmo  sentido  do
entendimento desta Corte, qual seja, não há falar em prescrição, pois a pretensão
de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível,  "mesmo se
cumulada com a ação de improbidade administrativa (art. 37, § 5º, da CF)" (AREsp
79.268/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON).

7. Demais disso, a orientação desta Corte é no sentido de que "não há prescrição
para os bens públicos. Nos termos do art. 183, §3 º, da Constituição, ações dessa
natureza  têm  caráter  imprescritível  e  não  estão  sujeitas  a  usucapião  (Súmula
340/STF, art. 200 do DL 9.760/1946 e art. 2º do CC). Construção feita também com
base na imprescritibilidade de atos nulos, de ações destinadas ao ressarcimento
do Erário e de ações de declaração de inexistência de relação jurídica - querela
nullitatis insanabilis. Precedentes do STJ" (…)

(STJ.  AgRg no REsp 1517891 / ES. 2a Turma. Rel.: Min. Humberto Martins. DJ:
06/08/2015)

De  se  considerar,  sem  embargo,  antes  de  mais  nada,  o  dever  do

próprio ente municipal  de anular os atos que vislumbre eivados de vícios

insanáveis, como sói ocorrer no presente caso. Por força mesmo da Súmula

473 do Supremo Tribunal Federal,  pode atual  gestão revogar as doações

irregulares, sem que se fale em direito adquirido ou decadência. 

É,  outrossim,  esta  a  firme  e  mais  contemporânea  hermenêutica  do

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO  JURÍDICO.  DOAÇÃO  COM  ENCARGOS  DE  IMÓVEL  PÚBLICO.
POSTERIOR LEI MUNICIPAL SUSPENDENDO OS EFEITOS. INDEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL
Nº 465/2014. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES.INDÍCIOS  DE  IRREGULARIDADES  DA  DOAÇÃO.
ALIENAÇÃO/LOCAÇÃO  DO  IMÓVEL  DOADO  A  TERCEIROS.
DESCUMPRIMENTO  DO  ENCARGO.  INOCORRÊNCIA  DE  DECADÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ante a ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, mantém-
se a decisão que indeferiu a tutela antecipada. Há indícios de irregularidades na
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doação do  imóvel  público  (inobservância  do  artigo  17,  parágrafo  4º,  da  Lei  nº
8.666/93), bem como de descumprimento dos encargos pactuados, haja vista que
o imóvel doado foi objeto de contrato de compra e venda e de locação. Não há
falar em decadência, pois, em tese, atos eivados de ilegalidade não geram direitos.
Além  disso,  a  Súmula  473  do  Supremo  Tribunal  Federal  orienta  que  "A
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial." 
(TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1246963-3 - Foro Regional de São José dos Pinhais da
Comarca  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba  -  Rel.:  Luiz  Mateus  de  Lima  -
Unânime -  J. 04.11.2014)

Neste  diapasão,  cogitável  a  expedição  de  recomendação

administrativa, com prazo certo, a fim de que o/a chefe do Poder Executivo

local adote as providências para regularização da situação, com revogação

dos  atos  viciados  e  reversão  dos  bens  ao  patrimônio  público  municipal,

assim como se abstenha de intentar novas transferências dessa natureza.

Nada obstante, para os imóveis que tenham sido objeto apenas de lei

autorizativa da doação/concessão, porém não hajam se desdobrado em atos

formais  de  transferência  dominical  ou  da  posse,  cabível,  incontinenti,

ajuizamento pelo Município das medidas possessórias,  pois que de mera

detenção (posse juridicamente desprotegida) do particular se trata:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE AJUIZADA PELO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA EM FACE DA
DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA
NO SENTIDO DE REINTEGRAR A MUNICIPALIDADE NA POSSE DO
IMÓVEL. ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  EVIDENCIAM,  POR
ORA, NÃO TER SIDO CONCRETIZADA A DOAÇÃO DO BEM, NEM
A TRANSFERÊNCIA FORMAL DA POSSE. EM SE TRATANDO DE
BEM PÚBLICO, É DE SER RECONHECIDA, PARA FINS DE EXAME
LIMINAR, MELHOR POSSE AO MUNICÍPIO, EM FACE DA "POSSE
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JURÍDICA"  DECORRENTE  DO  DIREITO  DE  PROPRIEDADE.
MESMO PORQUE,  CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE A
OCUPAÇÃO  DE  TERRAS  PÚBLICAS,  SEM  TÍTULO  CONCEDIDO
PELA  ADMINISTRAÇÃO,  FAZ  DOS  OCUPANTES  MEROS
DETENTORES  E  NÃO  POSSUIDORES.  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS  NECESSÁRIOS  AO  DEFERIMENTO  LIMINAR  EM
FAVOR DO ENTE PÚBLICO.  DECISÃO REFORMADA.  RECURSO
PROVIDO.
(TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1246786-6 - Toledo -  Rel.: Luis Espíndola -
Unânime -  - J. 25.02.2015)

3.  Diagnóstico  dos  contornos  de  cada  situação  concreta  e

promoção das medidas condizentes

Ulteriormente, prudente averiguar a  finalidade para a qual os imóveis

foram transferidos e  para qual,  atualmente,  estão sendo destinados.  Isso

porque, excepcionalmente, se algum deles foi alienado para  regularização

fundiária de interesse social  no âmbito de programas habitacionais, admite-

se a dispensa de licitação, na modalidade do art. 17, I 'f' da Lei 8.666/1993,

conforme balizado também pela orientação do Pretório Excelso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.3º, CAPUT E SS, DA LEI N.
9.262,  DE  12  DE  JANEIRO  DE 1996,  DO DISTRITO  FEDERAL.  VENDA DE
ÁREAS  PÚBLICAS  PASSÍVEIS  DE  SE  TORNAREM  URBANAS.  TERRENOS
LOCALIZADOS NOS LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA DA
BACIA  DO  RIO  SÃO  BARTOLOMEU.  PROCESSO  DE  PARCELAMENTO
RECONHECIDO  PELA  AUTORIDADE  PÚBLICA.  VENDAS  INDIVIDUAIS.
AFASTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS NA LEI N. 8.666, DE 21 DE
JUNHO DE 1.993.  NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.  INEXIGIBILIDADE E
DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. 
1.  A dispensa de licitação em geral  é  definida  no art.  24,  da Lei  n.  8.666/93;
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especificamente – nos casos de alienação, aforamento, concessão de direito real
de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados
ou  efetivamente  utilizados  no  âmbito  de  programas  habitacionais  ou  de
regularização  fundiária  de  interesse  social,  por  órgãos  ou  entidades  da
administração pública – no ser artigo 17, inciso I, alínea “f”.
2.  Há,  no  caso  dos  autos,  inviabilidade  de  competição,  do  que  decorre  a
inexigibilidade de licitação (art. 25 da lei). O loteamento há de ser regularizado
mediante a venda do lote àquele que o estiver ocupando. Consubstancia hipótese
de inexigibilidade, artigo 25.
3. Ação direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. 
(STF.  Ação  Direto  de  Inconstitucionalidade  n.  2.990-8/Distrito  Federal.  Tribunal
Pleno.  Relator  Originário:  Min.  Joaquim Barbosa.  Relator  para o acórdão:  Min.
Eros Grau. Data do Julgamento: 18/04/2007) 

Tão  somente  se  flagrada  essa  hipótese  (repise-se,  a  de  uso

habitacional de família de baixa renda), poder-se-ia tolerar a manutenção das

transferências já levadas a cabo, devendo-se, todavia, doravante preferir o

instituto da concessão de direito real de uso ou da concessão especial para

fins de moradia (esta regulada pela Medida Provisória 2.220/20012) sobre a

pura e simples doação, nos estritos termos de recentes pronunciamentos do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

Súmula nº 01

Enunciado: “Preferência pela utilização da Concessão de Direito Real Uso, em
substituição  a  maioria  das  alienações  de  terrenos  públicos,  em razão  de  sua
vantajosidade,  visando  fomentar  à  atividade  econômica,  observada  prévia
autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, exceto nos casos
previstos no art. 17, inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93. Caso o bem não seja
utilizado para os fins consignados no contrato pelo concessionário, deverá reverter
ao patrimônio público.”

2 Sobre a temática, editou o CAOPJ-HU a Consideração Técnica n. 10/2013, disponível 
em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/ConsideracoesTecnicasn102013CUEM
VERSAOATUALIZADA2014.pdf 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/ConsideracoesTecnicasn102013CUEMVERSAOATUALIZADA2014.pdf
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/ConsideracoesTecnicasn102013CUEMVERSAOATUALIZADA2014.pdf
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CONSULTA. DOAÇÃO COM ENCARGOS DE TERRENOS PÚBLICOS
PARA VIABILIZAR INVESTIMENTOS PRODUTIVOS. PREFERÊNCIA
PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE A DOAÇÃO
COM  ENCARGOS.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIA LICITAÇÃO  PARA
AMBAS  AS  HIPÓTESES.  IMPRESCINDIBILIDADE  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS ORIENTANDO E GARANTINDO O CUMPRIMENTO DO
FIM PRETENDIDO COM O IMÓVEL. 
(TCE-PR. Processo 99793/11. Rel.: Conselheiro NESTOR BAPTISTA.
J. 28/11/2013)

Nas hipóteses em que esteja em jogo potencial ameaça ao direito à

moradia de vulneráveis, cabe atuação ministerial de mediação nos moldes

da Recomendação 01/2012 da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná (em

anexo), resguardando-se, sempre, simultaneamente o interesse do Erário.

Em todas  as  demais,  sobretudo  quando  estejam os  imóveis  sendo

utilizados  para  fins  tão  somente  comerciais,  não  há  que  se  falar  em

convalidação  ou  permanência  dos  beneficiados,  em  face  mesmo  do

enriquecimento ilícito ou, no mínimo, sem causa que se configurou.

É a consulta.

Curitiba, 20 de novembro de 2015.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA

COORDENADOR

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
ASSESSOR JURÍDICO


