
APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JORGE ALBERTO ANDERS

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara

da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (fls. 597-623) que,

nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao

erário, excluiu a responsabilidade do réu MAURO DA SILVA

RONDON e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em relação ao

apelante e à empresa ré SELG ENGENHARIA LTDA. para:

I) declarar nula e de nenhum efeito a desafetação

da área destinada à implantação dos equipamentos

comunitários e, consequentemente, nula e de

nenhum efeito a doação do lote nº 14 da quadra

11, do Loteamento do Pólo Empresarial de Vila

Velha, no lugar denominado Vale Encantado,

aprovado pelo Decreto Municipal 167/98, efetivada

pelo Município de Vila Velha em favor da ré SELG

ENGENHARIA LTDA., doação essa que consta da

matrícula nº 63.305, no Livro nº 2, do Cartório

Paulo Vianna, 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha;

II) determinar à ré SELG ENGENHARIA LTDA. que

retorne o bem para a posse do Município de Vila

Velha, devendo ser este imitido na posse

compulsoriamente, por mandado, se não houver

cumprimento voluntário em 24 horas; e

III) condenar o apelante JORGE ALBERTO ANDERS e a

empresa ré SELG ENGENHARIA LTDA. a custear toda e
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qualquer despesa necessária aos fins acima

determinados e ao pagamento das custas

processuais.

Em razões recursais (fls. 646-675), o apelante pugna pela

nulidade da sentença, alegando ter sido cerceado em seu

direito de defesa porque o Juízo de 1º grau julgou

antecipadamente a lide sem oportunizar-lhe a produção das

provas requeridas. Quanto ao mérito propriamente dito,

sustenta, em síntese, que: I) não há qualquer ilegalidade na

doação declarada nula pela sentença recorrida; II) o § 1º, do

art. 4º, da Lei nº 6.766/79 prevê que, nos loteamentos

destinados ao uso industrial, cujos lotes sejam maiores do que

15.000 m², o percentual de 35% destinado às áreas de uso

público pode ser reduzido; III) grande parte das áreas doadas

possuem área maior do que 15.000 m², autorizando a redução do

percentual de terra destinada ao uso público; IV) não houve

desvio de finalidade ou de destinação da área pública

transferida ao Município de Vila Velha, pois a área desafetada

e doada não possuía qualquer destinação legal; V) as doações

respeitaram as normas ditadas pela Lei nº 8.666/93; VI) o

Decreto nº 119/99 criou uma Comissão Técnica para avaliar as

empresas interessadas nas áreas desafetadas; VII) a doação

narrada nestes autos dispensa procedimento licitatório,

conforme art. 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93; e VIII) a referida

doação foi realizada para atender ao interesse público.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fl. 680).

As outras partes não interpuseram recurso.

Em suas contrarrazões (fls. 682-694), o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL rechaça todas as alegações devolvidas no apelo.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões às fls.

704-706, nas quais requer a manutenção da sentença recorrida.
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A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se às fls.

709-714 pela rejeição da preliminar de nulidade de sentença e

pelo improvimento da apelação.

É o relatório. À revisão.

Vitória (ES), 10 de janeiro de 2012.

Des. Subst. HELIMAR PINTO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO

V O T O 

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do

recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito,

cumpre apreciar a questão aventada preliminarmente pelo

apelante.

NULIDADE DA SENTENÇA:

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante pugna pela nulidade da sentença, alegando ter sido

cerceado em seu direito de defesa porque o Juízo de 1º grau

julgou antecipadamente a lide sem oportunizar-lhe a produção

das provas requeridas (testemuhal e pericial).

Ao proferir a sentença o eminente magistrado concluiu que a

lide comportava julgamento antecipado, explicitando as razões

de seu convencimento nos seguintes termos:

[...]
Constato que não há irregularidades que impeçam o
exame do mérito da presente relação processual, sendo
cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que a
matéria nela aduzida é de fato e de direito, mas não
depende da produção de provas em audiência, a teor do
que dispõe o art. 330, I, do CPC.
Sobre o tema ensina Fredie Didier Jr.:

O julgamento antecipado da lide é uma decisão de
mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após
a fase de saneamento do processo, em que o magistrado
reconhece a desnecessidade de produção de mais provas
em audiência de instrução e julgamento (provas orais,
perícia e inspeção judicial).

A lei 7347/85 é omissa quanto ao julgamento antecipado
da lide, contudo, estabelece, expressamente, em seu
art. 19 que se aplica à lei de ação civil pública o
Código de Processo Civil naquilo em que não contrarie
as suas disposições.
Sendo assim, constato ser o caso da aplicação
supletiva do art. 330, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença:
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I - Quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência;

Isto porque, a presente ação versa sobre questão de
fato e de direito, estando a questão de fato
corroborada por vasta prova dcumental produzida pelas
partes, sendo bastante para a solução da lide a
análise das mesmas.
Mister salientar que, em homenagem ao princípio da
economia processual (art. 125, I, CPC), quando for o
caso, o julgamento antecipado da lide não é faculdade,
mas dever que a lei impõe ao magistrado.
[..]

O entendimento do magistrado sentenciante não merece qualquer

reparo, estando em total consonância com a realidade dos autos

e com a jurisprudência sobre o assunto, motivo pelo qual o

adoto em sua integralidade, acrescentando-lhe apenas algumas

considerações.

O contraditório e a ampla defesa constituem prerrogativas

processuais de ambas as partes, no entanto tais princípios

podem ser relativizados ao prudente arbítrio do magistrado

quando entender pela inutilidade da dilação probatória, isso

porque a análise acerca da necessidade ou não da produção das

provas requeridas compete exclusivamente a ele, que é o

condutor do processo e o destinatário final de todas as provas

produzidas, valendo acrescentar que a ele também é reservado o

dever de fiscalizar e disciplinar a marcha processual, de modo

a impedir que atos desnecessários abalem a economia e a

celeridade do processo.

Nesse sentido, inclusive, é o teor do art. 130 do CPC, que

segue transcrito:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias à instrução
do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Seguindo esse raciocínio, cito o julgamento da apelação nº

047.070.069.019, no qual o eminente Des. Carlos Simões Fonseca

foi integralmente acompanhado pelos eminentes Desembargadores
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Annibal de Rezende Lima e Fábio Clem de Oliveira, ficando o

acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INUTILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR - MÉRITO - COBRANÇA DE CRÉDITO RELATIVO A
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ÔNUS DE COMPROVAR O FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO ATRIBUÍDO AO CREDOR - ART.
333, I, DO CPC - ENCARGOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS PELO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. 1. O
magistrado está autorizado a desprezar a dilação
probatória quando entender que o acervo documental
existente nos autos é suficiente ao julgamento da
ação, tendo em vista que a análise da necessidade ou
não da produção das provas requeridas pelas partes
compete exclusivamente a ele, que é o condutor do
processo e o destinatário final das provas. Preliminar
de cerceamento de defesa rejeitada. [...] (TJES, AC nº
47070069019, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2010, Data da
Publicação no Diário: 03/09/2010)

A jurisprudência do c. STJ serve para corroborar tal tese,

senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO.
PERSUASÃO RACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REFORMA DO DECISUM. SÚMULA 7/STJ. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. ART. 5º, § 6º, DA LEI 7.347/85.
VIGÊNCIA. ART. 9º DA LEI 7.347/85. HOMOLOGAÇÃO PELO
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESNECESSIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. "O art. 131 do Código de Processo
Civil consagra o princípio da persuasão racional.
Destarte, inexiste cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova técnica" (REsp
879.046/DF). [...] (AgRg no REsp 1175494/PR, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 07/04/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CARACTERIZADA – TIPIFICAÇÃO DOS ATOS – ART. 11
DA LEI 8.429/1992 – COMINAÇÃO DAS SANÇÕES – ART. 12 DA
LIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SÚMULA 7/STJ – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 17,
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§ 7º, DA LEI 8.429/1992 – PRESCINDIBILIDADE – NULIDADE
ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO-CONFIGURADO. [...] 7.
Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento
antecipado da lide, quando o julgador ordinário
considera suficiente a instrução do processo. [...]
(REsp 1134461/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. [...] 4. Na hipótese em que o
Tribunal de origem entende que o feito está
substancialmente instruído e determina o julgamento da
causa sem a produção de prova pericial, não há
cerceamento de defesa. Precedentes. [...] (REsp
736.308/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DANO AO ERÁRIO.
LICITAÇÃO. ECONOMIA MISTA. RESPONSABILIDADE.[...] 7.
Inexistência, no caso, de cerceamento de defesa. Causa
madura para que recebesse julgamento antecipado, haja
vista que todos os fatos necessários ao seu julgamento
estavam, por via documental, depositados nos autos.
[...] (REsp 403.153/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 20/10/2003,
p. 181)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.  AUSÊNCIA.[...] 7.
O STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a
instrução probatória. [...] (REsp 406.545/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2002, DJ 09/12/2002, p. 292)

No caso específico destes autos, como bem destacou o

magistrado de 1º grau, a matéria versada é de fato e de

direito, mas a questão fática foi exaustivamente comprovada

pelas provas documentais apresentadas pelas partes,

revelando-se desnecessária e até mesmo contrária à celeridade

a produção de provas em audiência.

Neste ponto, vale destacar que a quaestio em julgamento

cinge-se a se aferir se a doação de uma área pública
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correspondente a 1.862,02 m², situada no Loteamento do Pólo

Industrial de Vila Velha, em Vale Encantado, feita pelo

Município de Vila Velha, na pessoa de seu ex Prefeito JORGE

ALBERTO ANDERS, em favor da empresa SELG ENGENHARIA LTDA.,

deve ser anulada, porque, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL, a área doada se encontrava dentro da extensão de

334.554,55 m² destinados à implantação de equipamentos

públicos e, ainda, porque tal doação foi realizada sem prévio

procedimento licitatório.

Ora, desnecessária a dilação probatória para comprovar a

irregularidade ou a regularidade da referida doação, já que,

compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados

revelam todo o trâmite administrativo, desde a desafetação da

área até a sua doação à empresa SELG ENGENHARIA LTDA., não

existindo, a meu ver, nenhuma circunstância ou peculiaridade

que a produção de provas testemunhal ou pericial possa

acrescentar ao deslinde da controvérsia, até porque, repito, o

magistrado fez questão de destacar que as provas colacionadas

eram suficientes ao seu convencimento.

Acrescente-se, ainda, que o próprio apelante, logo após

requerer a produção de prova testemunhal e pericial (fl. 549),

apresentou memoriais sem qualquer manifestação sobre o assunto

(fls. 554-571), donde se pode inferir que, naquele momento,

estava satisfeito com a instrução processual realizada nos

autos até então, apenas se insurgindo neste particular por ter

sucumbindo em suas alegações.

Com essas considerações, REJEITO esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO
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Como já ressaltado, a quaestio em julgamento cinge-se a se

aferir se a doação de uma área pública correspondente a

1.862,02 m², situada no Loteamento do Pólo Industrial de Vila

Velha, em Vale Encantado, feita pelo Município de Vila Velha,

na pessoa de seu ex Prefeito JORGE ALBERTO ANDERS, em favor da

empresa SELG ENGENHARIA LTDA., está eivada de irregularidades

a ensejar a anulação do ato ou não.

Para melhor compreensão, necessário breve relato dos fatos

descritos nos autos.

Em 1990, o Governo do Estado do Espírito Santo, visando

fomentar o desenvolvimento do Município de Vila Velha,

desapropriou em favor da Superintendência dos Projetos de

Polarização Industrial (SUPPIN), por meio do Decreto Estadual

nº 4.411/90, uma área situada à margem da Rodovia Darly

Santos, medindo 3.176.356,50 m², a qual destinou à implantação

do Pólo Industrial de Vila Velha (fls. 28-30).

Em 29.12.1998, o Município de Vila Velha, a requerimento da

SUPPIN, desmembrou, por meio do Decreto Municipal nº 167/98

(fls. 39-41), daquele total de terra uma área de 907.498,20

m², que passou a ser denominada de Loteamento do Pólo

Empresarial de Vila Velha.

Desses 907.498,20 m² que foram desmembrados, 334.554,55 m²

foram destinados, pelo art. 3º do Decreto Municipal nº 167/98,

a áreas de ruas, calçadas, rótulas, equipamentos comunitários,

áreas verdes, entre outros, os quais foram incorporados ao

Patrimônio Público Municipal, seguindo orientação ditada pelo

art. 4º da Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei nº

6.766/79), que na época previa o seguinte:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos,
aos seguintes requisitos:
I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como a espaços livres de uso público, serão
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proporcionais à densidade de ocupação prevista para a
gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;
[...]
§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no
inciso I deste artigo não poderá ser inferior a 35%
(trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos
loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes
forem maiores do que 15.000 m² (quinze mil metros
quadrados), caso em que a percentagem poderá ser
reduzida.
§ 2º - Consideram-se comunitários os equipamentos
públicos de educação, cultura, saúde, lazer e
similares.

[...]

Neste ponto, importante destacar que a despeito do § 1º, do

art. 4º autorizar a redução da porcentagem mínima de 35%

destinado a áreas públicas, o que, inclusive, foi alegado pelo

apelante em sua defesa, não há provas nos autos capazes de

demonstrar que os lotes doados eram maiores do que 15.000 m²,

mas, ao contrário, os documentos apresentados com a inicial

dão conta de que a maioria deles possui medição menor,

impedindo o acolhimento de tal alegação.

Em 15.12.1998, o Município de Vila Velha, representado pelo

ora apelante JORGE ALBERTO ANDERS, publicou a Lei nº 3.513/98,

que concedeu anistia de IPTU e taxas de serviços públicos para

a área da SUPPIN destinada ao Pólo Industrial de Vila Velha;

desafetou as áreas públicas destinadas à implantação de

atividades empresariais; e autorizou o Poder Executivo a doar

tais áreas a empresas que quisessem implantar suas atividades

no Município (fl. 58-59).

Em 29.12.1998, a Prefeitura Municipal de Vila Velha e a SUPPIN

firmaram um termo de compromisso, no qual esta transferiu

àquela o domínio das áreas públicas contidas no loteamento, no

total de 334.554,55 m² (fls. 64-69).

Após, foram sancionadas algumas normas municipais para

parcelamento da área desafetada em vários lotes, que foram
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doados pelo Município de Vila Velha a várias empresas, dentre

as quais a SELG ENGENHARIA LTDA.

Diante deste quadro, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL defende que

a área doada à empresa SELG ENGENHARIA LTDA. se encontrava

dentro da extensão de 334.554,55 m² destinados à implantação

de equipamentos públicos e, ainda, que tal doação foi

realizada sem prévio procedimento licitatório.

Com efeito, após analisar os autos, chega-se à conclusão de

que o Município de Vila Velha, depois de destinar 334.554,55

m² do Loteamento do Pólo Empresarial de Vila Velha a áreas de

uso comum, por meio do Decreto Municipal nº 167/98, cumprindo

a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, deu nova destinação

àquela extensão de terra, desafetando, parcelando e doando-a a

várias empresas, o que, por si só, configura uma

irregularidade, valendo transcrever, neste particular, o que

destacou o eminente magistrado sentenciante:

[...] conforme preceitua art. 17 da referida Lei
Federal 6.766/79, que após aprovado o loteamento,
inclusive com a descrição das áreas que serão
destinadas ao uso comum, é vedada qualquer alteração
da destinação dessas áreas, in verbis:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e
praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e
outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação
alterada pelo loteador, desde a aprovação do
loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença
ou desistência do loteador, sendo, neste caso,
observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

Percebe-se, portanto, que as áreas especificadas no
projeto de loteamento que passam a integrar o
patrimônio público, após o registro, possuem uma
afetação especial (prédios públicos) e comum (praças,
ruas) que devem ser, impreterivelmente, observadas,
não podendo o loteador alterar suas destinações (art.
17) porque integradas ao domínio público.
A afetação do bem público para uso comum ou especial
por expressa determinação da lei federal, lei
6.766/79, não aniquila a autonomia municipal para
legislar sobre o assunto, já que aquele ente detém
regular legitimidade conferida pela Carta da
República, segundo se aufere do art. 182 c/c art. 24,
I, § 1º e art. 30, II, da CF/88 [...]
Desta feita, é de meridiana clareza que os bens
públicos recebidos a título de implementação de
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equipamentos urbanos em processo de loteamento,
regulado por lei federal, servem a uma política de
desenvolvimento urbano sustentável, restando vedado ao
administrador municipal, ao seu livre arbítrio,
proceder a modificações das destinações legais das
referidas áreas públicas.
A desafetação de bem de uso especial (aquele destinado
a um determinado serviço ou estabelecimento),
trespassando-o para a classe dos dominicais, depende
de lei ou de ato do próprio executivo, contudo, é
óbvio que não se pode cogitar da aprovação de lei
municipal que contrarie texto expresso de norma de
hierarquia superior, como é o caso da Lei Federal
6.766/79, lei esta que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e que restou contrariada pela legislação
municipal que declarou a desafetação do referido bem,
objeto da presente ação.
A prática de ato administrativo mediante uma análise
discricionária do administrador público encontra-se
limitada às fronteiras e escolhas previamente
estipuladas pela lei. A discricionariedade não decorre
da ausência de lei, mas, contrariamente, advém do
próprio preceito normativo.
[...]
Portanto, a destinação natural que deve ser dada ao
patrimônio público em razão de loteamento deve atender
aos fins de política urbana, sendo que a ausência da
prevalência de uma finalidade urbanística torna o ato
administrativo desprovido de fundamento de validade.
[...]
No caso, observa-se que o pressuposto de fato (motivo)
erigido pelo administrador para desafetar o bem
público e fomentar atividades industriais revela-se
desarrazoado, pois, além de se desvirtuar das
finalidade da lei de loteamento (desenvolvimento
urbano sustentável), procurou regular uma atividade
que já estava sendo objeto de fomento pelo próprio
Estado do Espírito Santo (SUPPIN).
As sobreditas áreas deveriam ser destinadas a
implementações urbanísticas, conforme preceituado na
lei 6.766/79, de forma a reduzir o impacto ambiental e
urbano da criação daquele pólo industrial em
desenvolvimento e não, ao revés, destinar referidas
áreas para mesma destinação do loteamento autorizado.
Ante o exposto, verificando não se tratar das
hipóteses que autorizariam a alteração da destinação
elencadas acima (caducidade da licença ou desistência
do loteador), conclui-se que a área em questão não
poderia ter sido desafetada, tendo em vista que
possuía destinação específica para a instalação de
equipamentos comunitários do loteamento aprovado pelo
Dec. Municipal 167, sendo vedada a alteração da sua
finalidade, seja pelo loteador ou mesmo pelo
administrador municipal.
[...]

Não fosse a irregularidade na desafetação da área, a doação do

lote nº 14 da quadra 11 para a empresa SELG ENGENHARIA LTDA.
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não observou os preceitos da Lei de Licitações (Lei nº

8.666/93).

Sabe-se que a Administração Pública, por conta do princípio da

legalidade previsto no caput do art. 37 da Lei Maior, somente

pode agir em conformidade absoluta com a lei, e é a própria

Constituição da República que, em seu art. 37, inciso XXI,

estabelece expressamente que “[...] as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos

os concorrentes [...]”. Além disso, é do interesse público que

a Administração escolha, dentre todas as propostas

apresentadas, aquela que seja mais benéfica à coletividade. 

Constata-se, portanto, que duas são as finalidades do certame

licitatório: I) propiciar igualdade de condições de

concorrência pública e II) encontrar a melhor proposta

negocial para o ente público.

Por tais razões é que o nosso ordenamento jurídico trata a

licitação como regra, devendo qualquer procedimento diverso

ser cabalmente motivado, e atento a isso, o legislador criou

algumas hipóteses excepcionais de dispensa e inexigibilidade

de licitação. 

Sobre este particular e de interesse ao caso concreto, vale

transcrever o § 4º, do art. 17, do mencionado diploma

normativo:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação 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; [redação original, vigente à época
dos fatos narrados nos autos; destaque-se que a
expressão “permitida exclusivamente para outro órgão
ou entidade da administração pública, de qualquer
esfera de governo” teve sua eficácia suspensa por
força da medida liminar concedida na ADI nº 927-3]
[...]
§ 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;
[destaquei]

Verifica-se, portanto, que o fato de a Lei de Licitações

permitir a doação com encargo de bens públicos imóveis para

particulares não afasta a obrigatoriedade do procedimento

licitatório, cuja exigibilidade é a regra, devendo a

Administração, caso repute “do interesse público” dispensar o

certame, justificar suficientemente por que razões a sua

realização vai contra o interesse da coletividade, providência

que não foi tomada na hipótese dos autos.

Deve-se ter em mente que a dispensa de licitação nas doações

com encargo deve ser cabalmente justificada em todos os seus

termos pela autoridade pública, pois o dispositivo transcrito

acima não representa uma “carta branca” para a livre

disposição do patrimônio público, até porque a publicidade é

um dos princípios norteadores da Administração.

A motivação é fundamental. É por meio dela que se pode

controlar a atividade administrativa e verificar se está

dentro das margens que a Constituição e as leis lhe impõem,

posto que a Administração é mero instrumento para que o Estado

possa atingir seus fins, em especial a garantia do interesse

(inclusive o patrimônio) do povo, que é titular único do poder

(art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República).

E não se perca de vista que a motivação do ato administrativo

deve ser feita de forma consistente e não com a mera indicação

de conceitos vagos e indeterminados. Não é suficiente a mera
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alegação de interesse público a dispensar a licitação, mas, ao

contrário, é imprescindível a presença dos motivos de fato e

de direito que conduzem, in concreto, ao atendimento daquele

interesse.

No caso dos autos, inexistiu justificado interesse público,

pois, ao contrário do afirmado pelo apelante, o incentivo ao

desenvolvimento empresarial do Município de Vila Velha com

vistas à geração de empregos e receitas descrito na cláusula

primeira do termo de compromisso de doação de fls. 212-215

constitui fim institucional da própria municipalidade, que, a

meu ver, não enseja doação, sem licitação, de propriedade

pública para empresa privada.

Na verdade, muitas seriam as empresas interessadas em ganhar

um imóvel gratuitamente, onde pudessem edificar suas

instalações. 

Nesse passo, a instalação da empresa SELG ENGENHARIA LTDA. com

a possível geração de empregos e receitas, por si só, não pode

ser considerada como interesse público capaz de afastar a

regra do procedimento licitatório.

Aliás, tal desiderato seria melhor alcançado com a realização

do certame, já que se escolheria entre as sociedades

empresariais interessadas aquela com maior potencial de

geração de empregos e rendas.

Pelo exposto, tem-se que a violação à norma inserta no § 4º,

do art. 17, da lei de regência, já seria suficiente para

reconhecer a total irregularidade do negócio jurídico firmado

entre o Município de Vila Velha, na época representado pelo

ora apelante, e a SELG ENGENHARIA LTDA. Sucede que o art. 26,

caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal, reforça os

seus vícios, como se vê de sua redação:
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2.º e 4.º do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8.º desta
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,
à autoridade superior, para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão alocados.

As legislações que desafetaram a área doada à SELG ENGENHARIA

LTDA. e o Termo de Compromisso de Doação de fls. 212-215 não

fazem qualquer menção acerca (I) da situação emergencial que

justificasse a dispensa da licitação, (II) da razão da escolha

do donatário (SELG ENGENHARIA LTDA.) e (III) dos projetos que

discriminem as obrigações assumidas por aquele.

Quanto à situação de emergência, que seria, segundo alegação

do apelante, a premente necessidade de instalação do Pólo

Industrial de Vila Velha, verifica-se que, até meados de 2007,

consoante se extrai do relatório técnico nº 034/07 feito pelo

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de

Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico,

Turístico, Paisagístico e Urbanístico (CAOA) do Ministério

Público do Estado do Espírito Santo (fls. 152-208), a

estrutura física do loteamento ainda era precária, com algumas

ruas não identificadas e a presença de galpões também sem

identificação, donde se conclui que, mesmo depois de muitos

anos, o Pólo Industrial não começou sequer a funcionar, o que

afasta qualquer afirmativa de situação emergencial para a sua

instalação na época em que aconteceu a doação descrita na

inicial. 
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No que tange à necessidade de justificação para a escolha do

donatário (art. 26, parágrafo único, inciso II), não se infere

dos autos as razões que levaram o Município de Vila Velha a

escolher a SELG ENGENHARIA LTDA. para receber o terreno,

providência que nos termos do art. 333, inciso II, do Código

de Processo Civil incumbia ao apelante e àquela empresa.

Assim, não havendo procedimento anterior que prestigie a

escolha da SELG ENGENHARIA LTDA., não se pode falar em

discricionariedade, mas, sim, em arbitrariedade por parte do

agente público municipal, pois, é consabido, que na gestão da

coisa pública não se podem admitir atos secretos.

Acrescente-se, por fim, que o fato de a Administração ter

realizado uma audiência pública para que empresas

manifestassem interesse em adquirir as áreas e criado uma

Comissão Técnica para seleção das empresas favorecidas não

substitui a exigência de licitação nem justifica a dispensa de

tal ato, valendo transcrever, neste particular, o seguinte

trecho da sentença recorrida:

[...] depreende-se do documento de fls. 313 a criação
de uma comissão técnica de seleção de empresas para o
plano de desenvolvimento de Vila Velha, para avaliarem
os cadastros das empresas que tiverem protocolado seus
pedidos dentro do prazo estipulado pelo Decreto n.
119/99, o que deixa patente a inexistência de
critérios objetivos para o referido "processo de
seleção" restando, por conseguinte, violado a máxima
da igualdade na administração pública. Destaca-se,
ainda, que os demandados deixaram de trazer qualquer
comprovação da regularidade lícita da adjudicação da
referida área.
[...]

Apenas para corroborar a tese que ora defendo, cito alguns

julgados do c. STJ e deste e. TJES proferidos em casos

análogos ao destes autos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - DOAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO SEM PRÉVIA
LICITAÇÃO - ART. 53 DA LEI 9.784/99 - ATO NULO DE
PLENO DIREITO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO DONATÁRIO. 1. A Lei
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8.666/93 exige, nos casos doação de bens públicos a
particular, prévia licitação. 2. Ato de ex-governador
do Estado que, mediante decreto autônomo, doa a amigo
particular veículo público é nulo de pleno direito. 3.
A Administração, com amparo no art. 53 da Lei
9.784/99, deve anular seus próprios atos, quando
eivados de nulidade, sendo desnecessária a instauração
de processo administrativo, oportunizando a defesa ao
donatário na hipótese dos autos, porque o ato não
poderia ser convalidado, à míngua de licitação. 4.
Registro de propriedade do veículo em nome do
donatário que deve ser cancelado. 5. Recurso especial
provido. (REsp 685.551/AP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ
18/04/2005, p. 277)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DOAÇÃO COM ENCARGOS DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO. LICITAÇÃO. ART. 17, §4º DA LEI 8.666/93.
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SEM A PRÉVIA
JUSTIFICAÇÃO DA DISPENSA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ATO
NULO DE PLENO DIREITO. DOAÇÃO QUE DEVE SER ANULADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. [...] 3. Prevendo a
Lei nº 8.666/93, em seu art. 17, §4º, que "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", deverá
a administração justificar previamente a sua dispensa.
4. Não havendo a justificativa prévia para fundamentar
a dispensa da realização da licitação para a doação de
bem público com encargo, que é regra, como visto, deve
esta ser anulada porque não respeitou a forma que deve
se revestir o ato administrativo, ainda que tenha sido
realizada previamente uma audiência pública, já que
esta não assegura "a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos" (art. 3º da Lei nº 8.666/93), que é o
que se busca com a realização da licitação. 5. Recurso
conhecido mas não provido. Sentença mantida. (TJES, AC
nº 35030132944, Rel. CARLOS ROBERTO MIGNONE, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2010, Data da
Publicação no Diário: 22/11/2010)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DESDE QUE
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PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO DO RESPECTIVO ENTE FEDERADO. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 17, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 8.666/1993,
INCLUSIVE DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADI Nº 927,
PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS, PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, PARA DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A
EMPRESA PARTICULAR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONFIGURADO. I. A doação de bem público, via de regra,
impõe a observância ao princípio constitucional
licitatório, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal. No entanto, o próprio texto
constitucional faculta à legislação
infraconstitucional a possibilidade de excepcionar
situações específicas, nas quais a exigência do prévio
procedimento licitatório poderá ser dispensada. [...]
Seja por total ausência de interesse público a
justificar o ato administrativo de doação, seja por
inexistência de encargo relevante a possibilitar a
doação, sem licitação, de bem imóvel público, há de
ser reconhecida a nulidade da doação dos terrenos de
números 1, 2, 3, e 4, da quadra 34, do Loteamento do
Bairro Jardins, do Município de Aracruz. [...] (TJES,
Remessa Ex-officio nº 6060057566, Rel. NAMYR CARLOS DE
SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
23/03/2010, Data da Publicação no Diário: 14/05/2010)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO DE ORDEM: ESCOLHA DE NOVO REVISOR, QUE
ASSISTIU À PRIMEIRA SESSÃO, DEPOIS DE INICIADO
JULGAMENTO - NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL - IMPOSSIBILIDADE.
DOAÇÃO COM ENCARGO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO -
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO À DISPENSA E À ESCOLHA DO
DONATÁRIO - CONSEQUÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA - EXAME
DA ADI/STF 927-3. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO E IMPROVIDOS O APELO DA DONATÁRIA E A
REEMESSA. [...] 2. É absolutamente inválida a doação
de imóvel público, ainda que com encargos, sem que
haja prévia exposição pela Administração Pública das
razões que justificam a dispensa da licitação e a
escolha do donatário. [...] 4. A realização de
licitação é a regra, de modo que para que seja válida
sua dispensa ou inexigibilidade, é imprescindível que
haja prévio processo de justificação que aponte a
razão pela qual a realização do certame vai contra o
interesse público. [...] (TJES, Remessa Ex-officio nº
6020006919, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 08/12/2009, Data da
Publicação no Diário: 29/06/2010)

Por tais considerações, entendo pela inviabilidade de

permanência do negócio jurídico de doação com encargo do

imóvel descrito na inicial e, por conseguinte, pela manutenção

da nulidade reconhecida na sentença recorrida.
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Ante o exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de

Justiça Cível, NEGO PROVIMENTO ao apelo e mantenho a sentença

objurgada nos termos em que foi publicada. 

É como voto.

Vitória/ES,   de                de 2012.

Des. Subst. HELIMAR PINTO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JORGE ALBERTO ANDERS

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara

da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (fls. 597-623) que,

nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao

erário, excluiu a responsabilidade do réu MAURO DA SILVA

RONDON e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em relação ao

apelante e à empresa ré SELG ENGENHARIA LTDA. para:

I) declarar nula e de nenhum efeito a desafetação

da área destinada à implantação dos equipamentos

comunitários e, consequentemente, nula e de

nenhum efeito a doação do lote nº 14 da quadra

11, do Loteamento do Pólo Empresarial de Vila

Velha, no lugar denominado Vale Encantado,

aprovado pelo Decreto Municipal 167/98, efetivada

pelo Município de Vila Velha em favor da ré SELG

ENGENHARIA LTDA., doação essa que consta da

matrícula nº 63.305, no Livro nº 2, do Cartório

Paulo Vianna, 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha;

II) determinar à ré SELG ENGENHARIA LTDA. que

retorne o bem para a posse do Município de Vila

Velha, devendo ser este imitido na posse

compulsoriamente, por mandado, se não houver

cumprimento voluntário em 24 horas; e

III) condenar o apelante JORGE ALBERTO ANDERS e a

empresa ré SELG ENGENHARIA LTDA. a custear toda e
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qualquer despesa necessária aos fins acima

determinados e ao pagamento das custas

processuais.

Em razões recursais (fls. 646-675), o apelante pugna pela

nulidade da sentença, alegando ter sido cerceado em seu

direito de defesa porque o Juízo de 1º grau julgou

antecipadamente a lide sem oportunizar-lhe a produção das

provas requeridas. Quanto ao mérito propriamente dito,

sustenta, em síntese, que: I) não há qualquer ilegalidade na

doação declarada nula pela sentença recorrida; II) o § 1º, do

art. 4º, da Lei nº 6.766/79 prevê que, nos loteamentos

destinados ao uso industrial, cujos lotes sejam maiores do que

15.000 m², o percentual de 35% destinado às áreas de uso

público pode ser reduzido; III) grande parte das áreas doadas

possuem área maior do que 15.000 m², autorizando a redução do

percentual de terra destinada ao uso público; IV) não houve

desvio de finalidade ou de destinação da área pública

transferida ao Município de Vila Velha, pois a área desafetada

e doada não possuía qualquer destinação legal; V) as doações

respeitaram as normas ditadas pela Lei nº 8.666/93; VI) o

Decreto nº 119/99 criou uma Comissão Técnica para avaliar as

empresas interessadas nas áreas desafetadas; VII) a doação

narrada nestes autos dispensa procedimento licitatório,

conforme art. 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93; e VIII) a referida

doação foi realizada para atender ao interesse público.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fl. 680).

As outras partes não interpuseram recurso.

Em suas contrarrazões (fls. 682-694), o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL rechaça todas as alegações devolvidas no apelo.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões às fls.

704-706, nas quais requer a manutenção da sentença recorrida.
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A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se às fls.

709-714 pela rejeição da preliminar de nulidade de sentença e

pelo improvimento da apelação.

É o relatório. À revisão.

Vitória (ES), 10 de janeiro de 2012.

Des. Subst. HELIMAR PINTO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO

V O T O 

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do

recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito,

cumpre apreciar a questão aventada preliminarmente pelo

apelante.

NULIDADE DA SENTENÇA:

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante pugna pela nulidade da sentença, alegando ter sido

cerceado em seu direito de defesa porque o Juízo de 1º grau

julgou antecipadamente a lide sem oportunizar-lhe a produção

das provas requeridas (testemuhal e pericial).

Ao proferir a sentença o eminente magistrado concluiu que a

lide comportava julgamento antecipado, explicitando as razões

de seu convencimento nos seguintes termos:

[...]
Constato que não há irregularidades que impeçam o
exame do mérito da presente relação processual, sendo
cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que a
matéria nela aduzida é de fato e de direito, mas não
depende da produção de provas em audiência, a teor do
que dispõe o art. 330, I, do CPC.
Sobre o tema ensina Fredie Didier Jr.:

O julgamento antecipado da lide é uma decisão de
mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após
a fase de saneamento do processo, em que o magistrado
reconhece a desnecessidade de produção de mais provas
em audiência de instrução e julgamento (provas orais,
perícia e inspeção judicial).

A lei 7347/85 é omissa quanto ao julgamento antecipado
da lide, contudo, estabelece, expressamente, em seu
art. 19 que se aplica à lei de ação civil pública o
Código de Processo Civil naquilo em que não contrarie
as suas disposições.
Sendo assim, constato ser o caso da aplicação
supletiva do art. 330, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença:
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I - Quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência;

Isto porque, a presente ação versa sobre questão de
fato e de direito, estando a questão de fato
corroborada por vasta prova dcumental produzida pelas
partes, sendo bastante para a solução da lide a
análise das mesmas.
Mister salientar que, em homenagem ao princípio da
economia processual (art. 125, I, CPC), quando for o
caso, o julgamento antecipado da lide não é faculdade,
mas dever que a lei impõe ao magistrado.
[..]

O entendimento do magistrado sentenciante não merece qualquer

reparo, estando em total consonância com a realidade dos autos

e com a jurisprudência sobre o assunto, motivo pelo qual o

adoto em sua integralidade, acrescentando-lhe apenas algumas

considerações.

O contraditório e a ampla defesa constituem prerrogativas

processuais de ambas as partes, no entanto tais princípios

podem ser relativizados ao prudente arbítrio do magistrado

quando entender pela inutilidade da dilação probatória, isso

porque a análise acerca da necessidade ou não da produção das

provas requeridas compete exclusivamente a ele, que é o

condutor do processo e o destinatário final de todas as provas

produzidas, valendo acrescentar que a ele também é reservado o

dever de fiscalizar e disciplinar a marcha processual, de modo

a impedir que atos desnecessários abalem a economia e a

celeridade do processo.

Nesse sentido, inclusive, é o teor do art. 130 do CPC, que

segue transcrito:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias à instrução
do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Seguindo esse raciocínio, cito o julgamento da apelação nº

047.070.069.019, no qual o eminente Des. Carlos Simões Fonseca

foi integralmente acompanhado pelos eminentes Desembargadores
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Annibal de Rezende Lima e Fábio Clem de Oliveira, ficando o

acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INUTILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR - MÉRITO - COBRANÇA DE CRÉDITO RELATIVO A
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ÔNUS DE COMPROVAR O FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO ATRIBUÍDO AO CREDOR - ART.
333, I, DO CPC - ENCARGOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS PELO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. 1. O
magistrado está autorizado a desprezar a dilação
probatória quando entender que o acervo documental
existente nos autos é suficiente ao julgamento da
ação, tendo em vista que a análise da necessidade ou
não da produção das provas requeridas pelas partes
compete exclusivamente a ele, que é o condutor do
processo e o destinatário final das provas. Preliminar
de cerceamento de defesa rejeitada. [...] (TJES, AC nº
47070069019, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2010, Data da
Publicação no Diário: 03/09/2010)

A jurisprudência do c. STJ serve para corroborar tal tese,

senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO.
PERSUASÃO RACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REFORMA DO DECISUM. SÚMULA 7/STJ. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. ART. 5º, § 6º, DA LEI 7.347/85.
VIGÊNCIA. ART. 9º DA LEI 7.347/85. HOMOLOGAÇÃO PELO
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESNECESSIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. "O art. 131 do Código de Processo
Civil consagra o princípio da persuasão racional.
Destarte, inexiste cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova técnica" (REsp
879.046/DF). [...] (AgRg no REsp 1175494/PR, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 07/04/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CARACTERIZADA – TIPIFICAÇÃO DOS ATOS – ART. 11
DA LEI 8.429/1992 – COMINAÇÃO DAS SANÇÕES – ART. 12 DA
LIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SÚMULA 7/STJ – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 17,
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§ 7º, DA LEI 8.429/1992 – PRESCINDIBILIDADE – NULIDADE
ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO-CONFIGURADO. [...] 7.
Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento
antecipado da lide, quando o julgador ordinário
considera suficiente a instrução do processo. [...]
(REsp 1134461/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. [...] 4. Na hipótese em que o
Tribunal de origem entende que o feito está
substancialmente instruído e determina o julgamento da
causa sem a produção de prova pericial, não há
cerceamento de defesa. Precedentes. [...] (REsp
736.308/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DANO AO ERÁRIO.
LICITAÇÃO. ECONOMIA MISTA. RESPONSABILIDADE.[...] 7.
Inexistência, no caso, de cerceamento de defesa. Causa
madura para que recebesse julgamento antecipado, haja
vista que todos os fatos necessários ao seu julgamento
estavam, por via documental, depositados nos autos.
[...] (REsp 403.153/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 20/10/2003,
p. 181)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.  AUSÊNCIA.[...] 7.
O STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a
instrução probatória. [...] (REsp 406.545/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2002, DJ 09/12/2002, p. 292)

No caso específico destes autos, como bem destacou o

magistrado de 1º grau, a matéria versada é de fato e de

direito, mas a questão fática foi exaustivamente comprovada

pelas provas documentais apresentadas pelas partes,

revelando-se desnecessária e até mesmo contrária à celeridade

a produção de provas em audiência.

Neste ponto, vale destacar que a quaestio em julgamento

cinge-se a se aferir se a doação de uma área pública
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correspondente a 1.862,02 m², situada no Loteamento do Pólo

Industrial de Vila Velha, em Vale Encantado, feita pelo

Município de Vila Velha, na pessoa de seu ex Prefeito JORGE

ALBERTO ANDERS, em favor da empresa SELG ENGENHARIA LTDA.,

deve ser anulada, porque, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL, a área doada se encontrava dentro da extensão de

334.554,55 m² destinados à implantação de equipamentos

públicos e, ainda, porque tal doação foi realizada sem prévio

procedimento licitatório.

Ora, desnecessária a dilação probatória para comprovar a

irregularidade ou a regularidade da referida doação, já que,

compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados

revelam todo o trâmite administrativo, desde a desafetação da

área até a sua doação à empresa SELG ENGENHARIA LTDA., não

existindo, a meu ver, nenhuma circunstância ou peculiaridade

que a produção de provas testemunhal ou pericial possa

acrescentar ao deslinde da controvérsia, até porque, repito, o

magistrado fez questão de destacar que as provas colacionadas

eram suficientes ao seu convencimento.

Acrescente-se, ainda, que o próprio apelante, logo após

requerer a produção de prova testemunhal e pericial (fl. 549),

apresentou memoriais sem qualquer manifestação sobre o assunto

(fls. 554-571), donde se pode inferir que, naquele momento,

estava satisfeito com a instrução processual realizada nos

autos até então, apenas se insurgindo neste particular por ter

sucumbindo em suas alegações.

Com essas considerações, REJEITO esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO
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Como já ressaltado, a quaestio em julgamento cinge-se a se

aferir se a doação de uma área pública correspondente a

1.862,02 m², situada no Loteamento do Pólo Industrial de Vila

Velha, em Vale Encantado, feita pelo Município de Vila Velha,

na pessoa de seu ex Prefeito JORGE ALBERTO ANDERS, em favor da

empresa SELG ENGENHARIA LTDA., está eivada de irregularidades

a ensejar a anulação do ato ou não.

Para melhor compreensão, necessário breve relato dos fatos

descritos nos autos.

Em 1990, o Governo do Estado do Espírito Santo, visando

fomentar o desenvolvimento do Município de Vila Velha,

desapropriou em favor da Superintendência dos Projetos de

Polarização Industrial (SUPPIN), por meio do Decreto Estadual

nº 4.411/90, uma área situada à margem da Rodovia Darly

Santos, medindo 3.176.356,50 m², a qual destinou à implantação

do Pólo Industrial de Vila Velha (fls. 28-30).

Em 29.12.1998, o Município de Vila Velha, a requerimento da

SUPPIN, desmembrou, por meio do Decreto Municipal nº 167/98

(fls. 39-41), daquele total de terra uma área de 907.498,20

m², que passou a ser denominada de Loteamento do Pólo

Empresarial de Vila Velha.

Desses 907.498,20 m² que foram desmembrados, 334.554,55 m²

foram destinados, pelo art. 3º do Decreto Municipal nº 167/98,

a áreas de ruas, calçadas, rótulas, equipamentos comunitários,

áreas verdes, entre outros, os quais foram incorporados ao

Patrimônio Público Municipal, seguindo orientação ditada pelo

art. 4º da Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei nº

6.766/79), que na época previa o seguinte:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos,
aos seguintes requisitos:
I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como a espaços livres de uso público, serão
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proporcionais à densidade de ocupação prevista para a
gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;
[...]
§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no
inciso I deste artigo não poderá ser inferior a 35%
(trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos
loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes
forem maiores do que 15.000 m² (quinze mil metros
quadrados), caso em que a percentagem poderá ser
reduzida.
§ 2º - Consideram-se comunitários os equipamentos
públicos de educação, cultura, saúde, lazer e
similares.

[...]

Neste ponto, importante destacar que a despeito do § 1º, do

art. 4º autorizar a redução da porcentagem mínima de 35%

destinado a áreas públicas, o que, inclusive, foi alegado pelo

apelante em sua defesa, não há provas nos autos capazes de

demonstrar que os lotes doados eram maiores do que 15.000 m²,

mas, ao contrário, os documentos apresentados com a inicial

dão conta de que a maioria deles possui medição menor,

impedindo o acolhimento de tal alegação.

Em 15.12.1998, o Município de Vila Velha, representado pelo

ora apelante JORGE ALBERTO ANDERS, publicou a Lei nº 3.513/98,

que concedeu anistia de IPTU e taxas de serviços públicos para

a área da SUPPIN destinada ao Pólo Industrial de Vila Velha;

desafetou as áreas públicas destinadas à implantação de

atividades empresariais; e autorizou o Poder Executivo a doar

tais áreas a empresas que quisessem implantar suas atividades

no Município (fl. 58-59).

Em 29.12.1998, a Prefeitura Municipal de Vila Velha e a SUPPIN

firmaram um termo de compromisso, no qual esta transferiu

àquela o domínio das áreas públicas contidas no loteamento, no

total de 334.554,55 m² (fls. 64-69).

Após, foram sancionadas algumas normas municipais para

parcelamento da área desafetada em vários lotes, que foram
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doados pelo Município de Vila Velha a várias empresas, dentre

as quais a SELG ENGENHARIA LTDA.

Diante deste quadro, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL defende que

a área doada à empresa SELG ENGENHARIA LTDA. se encontrava

dentro da extensão de 334.554,55 m² destinados à implantação

de equipamentos públicos e, ainda, que tal doação foi

realizada sem prévio procedimento licitatório.

Com efeito, após analisar os autos, chega-se à conclusão de

que o Município de Vila Velha, depois de destinar 334.554,55

m² do Loteamento do Pólo Empresarial de Vila Velha a áreas de

uso comum, por meio do Decreto Municipal nº 167/98, cumprindo

a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, deu nova destinação

àquela extensão de terra, desafetando, parcelando e doando-a a

várias empresas, o que, por si só, configura uma

irregularidade, valendo transcrever, neste particular, o que

destacou o eminente magistrado sentenciante:

[...] conforme preceitua art. 17 da referida Lei
Federal 6.766/79, que após aprovado o loteamento,
inclusive com a descrição das áreas que serão
destinadas ao uso comum, é vedada qualquer alteração
da destinação dessas áreas, in verbis:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e
praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e
outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação
alterada pelo loteador, desde a aprovação do
loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença
ou desistência do loteador, sendo, neste caso,
observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

Percebe-se, portanto, que as áreas especificadas no
projeto de loteamento que passam a integrar o
patrimônio público, após o registro, possuem uma
afetação especial (prédios públicos) e comum (praças,
ruas) que devem ser, impreterivelmente, observadas,
não podendo o loteador alterar suas destinações (art.
17) porque integradas ao domínio público.
A afetação do bem público para uso comum ou especial
por expressa determinação da lei federal, lei
6.766/79, não aniquila a autonomia municipal para
legislar sobre o assunto, já que aquele ente detém
regular legitimidade conferida pela Carta da
República, segundo se aufere do art. 182 c/c art. 24,
I, § 1º e art. 30, II, da CF/88 [...]
Desta feita, é de meridiana clareza que os bens
públicos recebidos a título de implementação de
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equipamentos urbanos em processo de loteamento,
regulado por lei federal, servem a uma política de
desenvolvimento urbano sustentável, restando vedado ao
administrador municipal, ao seu livre arbítrio,
proceder a modificações das destinações legais das
referidas áreas públicas.
A desafetação de bem de uso especial (aquele destinado
a um determinado serviço ou estabelecimento),
trespassando-o para a classe dos dominicais, depende
de lei ou de ato do próprio executivo, contudo, é
óbvio que não se pode cogitar da aprovação de lei
municipal que contrarie texto expresso de norma de
hierarquia superior, como é o caso da Lei Federal
6.766/79, lei esta que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e que restou contrariada pela legislação
municipal que declarou a desafetação do referido bem,
objeto da presente ação.
A prática de ato administrativo mediante uma análise
discricionária do administrador público encontra-se
limitada às fronteiras e escolhas previamente
estipuladas pela lei. A discricionariedade não decorre
da ausência de lei, mas, contrariamente, advém do
próprio preceito normativo.
[...]
Portanto, a destinação natural que deve ser dada ao
patrimônio público em razão de loteamento deve atender
aos fins de política urbana, sendo que a ausência da
prevalência de uma finalidade urbanística torna o ato
administrativo desprovido de fundamento de validade.
[...]
No caso, observa-se que o pressuposto de fato (motivo)
erigido pelo administrador para desafetar o bem
público e fomentar atividades industriais revela-se
desarrazoado, pois, além de se desvirtuar das
finalidade da lei de loteamento (desenvolvimento
urbano sustentável), procurou regular uma atividade
que já estava sendo objeto de fomento pelo próprio
Estado do Espírito Santo (SUPPIN).
As sobreditas áreas deveriam ser destinadas a
implementações urbanísticas, conforme preceituado na
lei 6.766/79, de forma a reduzir o impacto ambiental e
urbano da criação daquele pólo industrial em
desenvolvimento e não, ao revés, destinar referidas
áreas para mesma destinação do loteamento autorizado.
Ante o exposto, verificando não se tratar das
hipóteses que autorizariam a alteração da destinação
elencadas acima (caducidade da licença ou desistência
do loteador), conclui-se que a área em questão não
poderia ter sido desafetada, tendo em vista que
possuía destinação específica para a instalação de
equipamentos comunitários do loteamento aprovado pelo
Dec. Municipal 167, sendo vedada a alteração da sua
finalidade, seja pelo loteador ou mesmo pelo
administrador municipal.
[...]

Não fosse a irregularidade na desafetação da área, a doação do

lote nº 14 da quadra 11 para a empresa SELG ENGENHARIA LTDA.
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não observou os preceitos da Lei de Licitações (Lei nº

8.666/93).

Sabe-se que a Administração Pública, por conta do princípio da

legalidade previsto no caput do art. 37 da Lei Maior, somente

pode agir em conformidade absoluta com a lei, e é a própria

Constituição da República que, em seu art. 37, inciso XXI,

estabelece expressamente que “[...] as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos

os concorrentes [...]”. Além disso, é do interesse público que

a Administração escolha, dentre todas as propostas

apresentadas, aquela que seja mais benéfica à coletividade. 

Constata-se, portanto, que duas são as finalidades do certame

licitatório: I) propiciar igualdade de condições de

concorrência pública e II) encontrar a melhor proposta

negocial para o ente público.

Por tais razões é que o nosso ordenamento jurídico trata a

licitação como regra, devendo qualquer procedimento diverso

ser cabalmente motivado, e atento a isso, o legislador criou

algumas hipóteses excepcionais de dispensa e inexigibilidade

de licitação. 

Sobre este particular e de interesse ao caso concreto, vale

transcrever o § 4º, do art. 17, do mencionado diploma

normativo:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação 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; [redação original, vigente à época
dos fatos narrados nos autos; destaque-se que a
expressão “permitida exclusivamente para outro órgão
ou entidade da administração pública, de qualquer
esfera de governo” teve sua eficácia suspensa por
força da medida liminar concedida na ADI nº 927-3]
[...]
§ 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;
[destaquei]

Verifica-se, portanto, que o fato de a Lei de Licitações

permitir a doação com encargo de bens públicos imóveis para

particulares não afasta a obrigatoriedade do procedimento

licitatório, cuja exigibilidade é a regra, devendo a

Administração, caso repute “do interesse público” dispensar o

certame, justificar suficientemente por que razões a sua

realização vai contra o interesse da coletividade, providência

que não foi tomada na hipótese dos autos.

Deve-se ter em mente que a dispensa de licitação nas doações

com encargo deve ser cabalmente justificada em todos os seus

termos pela autoridade pública, pois o dispositivo transcrito

acima não representa uma “carta branca” para a livre

disposição do patrimônio público, até porque a publicidade é

um dos princípios norteadores da Administração.

A motivação é fundamental. É por meio dela que se pode

controlar a atividade administrativa e verificar se está

dentro das margens que a Constituição e as leis lhe impõem,

posto que a Administração é mero instrumento para que o Estado

possa atingir seus fins, em especial a garantia do interesse

(inclusive o patrimônio) do povo, que é titular único do poder

(art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República).

E não se perca de vista que a motivação do ato administrativo

deve ser feita de forma consistente e não com a mera indicação

de conceitos vagos e indeterminados. Não é suficiente a mera

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Carlos Simões Fonseca

Proc. 035070182924
05                                                                        14



alegação de interesse público a dispensar a licitação, mas, ao

contrário, é imprescindível a presença dos motivos de fato e

de direito que conduzem, in concreto, ao atendimento daquele

interesse.

No caso dos autos, inexistiu justificado interesse público,

pois, ao contrário do afirmado pelo apelante, o incentivo ao

desenvolvimento empresarial do Município de Vila Velha com

vistas à geração de empregos e receitas descrito na cláusula

primeira do termo de compromisso de doação de fls. 212-215

constitui fim institucional da própria municipalidade, que, a

meu ver, não enseja doação, sem licitação, de propriedade

pública para empresa privada.

Na verdade, muitas seriam as empresas interessadas em ganhar

um imóvel gratuitamente, onde pudessem edificar suas

instalações. 

Nesse passo, a instalação da empresa SELG ENGENHARIA LTDA. com

a possível geração de empregos e receitas, por si só, não pode

ser considerada como interesse público capaz de afastar a

regra do procedimento licitatório.

Aliás, tal desiderato seria melhor alcançado com a realização

do certame, já que se escolheria entre as sociedades

empresariais interessadas aquela com maior potencial de

geração de empregos e rendas.

Pelo exposto, tem-se que a violação à norma inserta no § 4º,

do art. 17, da lei de regência, já seria suficiente para

reconhecer a total irregularidade do negócio jurídico firmado

entre o Município de Vila Velha, na época representado pelo

ora apelante, e a SELG ENGENHARIA LTDA. Sucede que o art. 26,

caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal, reforça os

seus vícios, como se vê de sua redação:
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2.º e 4.º do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8.º desta
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,
à autoridade superior, para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão alocados.

As legislações que desafetaram a área doada à SELG ENGENHARIA

LTDA. e o Termo de Compromisso de Doação de fls. 212-215 não

fazem qualquer menção acerca (I) da situação emergencial que

justificasse a dispensa da licitação, (II) da razão da escolha

do donatário (SELG ENGENHARIA LTDA.) e (III) dos projetos que

discriminem as obrigações assumidas por aquele.

Quanto à situação de emergência, que seria, segundo alegação

do apelante, a premente necessidade de instalação do Pólo

Industrial de Vila Velha, verifica-se que, até meados de 2007,

consoante se extrai do relatório técnico nº 034/07 feito pelo

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de

Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico,

Turístico, Paisagístico e Urbanístico (CAOA) do Ministério

Público do Estado do Espírito Santo (fls. 152-208), a

estrutura física do loteamento ainda era precária, com algumas

ruas não identificadas e a presença de galpões também sem

identificação, donde se conclui que, mesmo depois de muitos

anos, o Pólo Industrial não começou sequer a funcionar, o que

afasta qualquer afirmativa de situação emergencial para a sua

instalação na época em que aconteceu a doação descrita na

inicial. 
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No que tange à necessidade de justificação para a escolha do

donatário (art. 26, parágrafo único, inciso II), não se infere

dos autos as razões que levaram o Município de Vila Velha a

escolher a SELG ENGENHARIA LTDA. para receber o terreno,

providência que nos termos do art. 333, inciso II, do Código

de Processo Civil incumbia ao apelante e àquela empresa.

Assim, não havendo procedimento anterior que prestigie a

escolha da SELG ENGENHARIA LTDA., não se pode falar em

discricionariedade, mas, sim, em arbitrariedade por parte do

agente público municipal, pois, é consabido, que na gestão da

coisa pública não se podem admitir atos secretos.

Acrescente-se, por fim, que o fato de a Administração ter

realizado uma audiência pública para que empresas

manifestassem interesse em adquirir as áreas e criado uma

Comissão Técnica para seleção das empresas favorecidas não

substitui a exigência de licitação nem justifica a dispensa de

tal ato, valendo transcrever, neste particular, o seguinte

trecho da sentença recorrida:

[...] depreende-se do documento de fls. 313 a criação
de uma comissão técnica de seleção de empresas para o
plano de desenvolvimento de Vila Velha, para avaliarem
os cadastros das empresas que tiverem protocolado seus
pedidos dentro do prazo estipulado pelo Decreto n.
119/99, o que deixa patente a inexistência de
critérios objetivos para o referido "processo de
seleção" restando, por conseguinte, violado a máxima
da igualdade na administração pública. Destaca-se,
ainda, que os demandados deixaram de trazer qualquer
comprovação da regularidade lícita da adjudicação da
referida área.
[...]

Apenas para corroborar a tese que ora defendo, cito alguns

julgados do c. STJ e deste e. TJES proferidos em casos

análogos ao destes autos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - DOAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO SEM PRÉVIA
LICITAÇÃO - ART. 53 DA LEI 9.784/99 - ATO NULO DE
PLENO DIREITO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO DONATÁRIO. 1. A Lei
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8.666/93 exige, nos casos doação de bens públicos a
particular, prévia licitação. 2. Ato de ex-governador
do Estado que, mediante decreto autônomo, doa a amigo
particular veículo público é nulo de pleno direito. 3.
A Administração, com amparo no art. 53 da Lei
9.784/99, deve anular seus próprios atos, quando
eivados de nulidade, sendo desnecessária a instauração
de processo administrativo, oportunizando a defesa ao
donatário na hipótese dos autos, porque o ato não
poderia ser convalidado, à míngua de licitação. 4.
Registro de propriedade do veículo em nome do
donatário que deve ser cancelado. 5. Recurso especial
provido. (REsp 685.551/AP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ
18/04/2005, p. 277)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DOAÇÃO COM ENCARGOS DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO. LICITAÇÃO. ART. 17, §4º DA LEI 8.666/93.
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SEM A PRÉVIA
JUSTIFICAÇÃO DA DISPENSA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ATO
NULO DE PLENO DIREITO. DOAÇÃO QUE DEVE SER ANULADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. [...] 3. Prevendo a
Lei nº 8.666/93, em seu art. 17, §4º, que "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", deverá
a administração justificar previamente a sua dispensa.
4. Não havendo a justificativa prévia para fundamentar
a dispensa da realização da licitação para a doação de
bem público com encargo, que é regra, como visto, deve
esta ser anulada porque não respeitou a forma que deve
se revestir o ato administrativo, ainda que tenha sido
realizada previamente uma audiência pública, já que
esta não assegura "a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos" (art. 3º da Lei nº 8.666/93), que é o
que se busca com a realização da licitação. 5. Recurso
conhecido mas não provido. Sentença mantida. (TJES, AC
nº 35030132944, Rel. CARLOS ROBERTO MIGNONE, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2010, Data da
Publicação no Diário: 22/11/2010)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DESDE QUE
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PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO DO RESPECTIVO ENTE FEDERADO. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 17, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 8.666/1993,
INCLUSIVE DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADI Nº 927,
PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS, PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, PARA DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A
EMPRESA PARTICULAR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONFIGURADO. I. A doação de bem público, via de regra,
impõe a observância ao princípio constitucional
licitatório, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal. No entanto, o próprio texto
constitucional faculta à legislação
infraconstitucional a possibilidade de excepcionar
situações específicas, nas quais a exigência do prévio
procedimento licitatório poderá ser dispensada. [...]
Seja por total ausência de interesse público a
justificar o ato administrativo de doação, seja por
inexistência de encargo relevante a possibilitar a
doação, sem licitação, de bem imóvel público, há de
ser reconhecida a nulidade da doação dos terrenos de
números 1, 2, 3, e 4, da quadra 34, do Loteamento do
Bairro Jardins, do Município de Aracruz. [...] (TJES,
Remessa Ex-officio nº 6060057566, Rel. NAMYR CARLOS DE
SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
23/03/2010, Data da Publicação no Diário: 14/05/2010)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO DE ORDEM: ESCOLHA DE NOVO REVISOR, QUE
ASSISTIU À PRIMEIRA SESSÃO, DEPOIS DE INICIADO
JULGAMENTO - NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL - IMPOSSIBILIDADE.
DOAÇÃO COM ENCARGO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO -
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO À DISPENSA E À ESCOLHA DO
DONATÁRIO - CONSEQUÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA - EXAME
DA ADI/STF 927-3. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO E IMPROVIDOS O APELO DA DONATÁRIA E A
REEMESSA. [...] 2. É absolutamente inválida a doação
de imóvel público, ainda que com encargos, sem que
haja prévia exposição pela Administração Pública das
razões que justificam a dispensa da licitação e a
escolha do donatário. [...] 4. A realização de
licitação é a regra, de modo que para que seja válida
sua dispensa ou inexigibilidade, é imprescindível que
haja prévio processo de justificação que aponte a
razão pela qual a realização do certame vai contra o
interesse público. [...] (TJES, Remessa Ex-officio nº
6020006919, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 08/12/2009, Data da
Publicação no Diário: 29/06/2010)

Por tais considerações, entendo pela inviabilidade de

permanência do negócio jurídico de doação com encargo do

imóvel descrito na inicial e, por conseguinte, pela manutenção

da nulidade reconhecida na sentença recorrida.
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Ante o exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de

Justiça Cível, NEGO PROVIMENTO ao apelo e mantenho a sentença

objurgada nos termos em que foi publicada. 

É como voto.

Vitória/ES,   de                de 2012.

Des. Subst. HELIMAR PINTO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JORGE ALBERTO ANDERS

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara

da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (fls. 597-623) que,

nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao

erário, excluiu a responsabilidade do réu MAURO DA SILVA

RONDON e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em relação ao

apelante e à empresa ré SELG ENGENHARIA LTDA. para:

I) declarar nula e de nenhum efeito a desafetação

da área destinada à implantação dos equipamentos

comunitários e, consequentemente, nula e de

nenhum efeito a doação do lote nº 14 da quadra

11, do Loteamento do Pólo Empresarial de Vila

Velha, no lugar denominado Vale Encantado,

aprovado pelo Decreto Municipal 167/98, efetivada

pelo Município de Vila Velha em favor da ré SELG

ENGENHARIA LTDA., doação essa que consta da

matrícula nº 63.305, no Livro nº 2, do Cartório

Paulo Vianna, 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha;

II) determinar à ré SELG ENGENHARIA LTDA. que

retorne o bem para a posse do Município de Vila

Velha, devendo ser este imitido na posse

compulsoriamente, por mandado, se não houver

cumprimento voluntário em 24 horas; e

III) condenar o apelante JORGE ALBERTO ANDERS e a

empresa ré SELG ENGENHARIA LTDA. a custear toda e

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Carlos Simões Fonseca

Proc. 035070182924
05                                                                        1



qualquer despesa necessária aos fins acima

determinados e ao pagamento das custas

processuais.

Em razões recursais (fls. 646-675), o apelante pugna pela

nulidade da sentença, alegando ter sido cerceado em seu

direito de defesa porque o Juízo de 1º grau julgou

antecipadamente a lide sem oportunizar-lhe a produção das

provas requeridas. Quanto ao mérito propriamente dito,

sustenta, em síntese, que: I) não há qualquer ilegalidade na

doação declarada nula pela sentença recorrida; II) o § 1º, do

art. 4º, da Lei nº 6.766/79 prevê que, nos loteamentos

destinados ao uso industrial, cujos lotes sejam maiores do que

15.000 m², o percentual de 35% destinado às áreas de uso

público pode ser reduzido; III) grande parte das áreas doadas

possuem área maior do que 15.000 m², autorizando a redução do

percentual de terra destinada ao uso público; IV) não houve

desvio de finalidade ou de destinação da área pública

transferida ao Município de Vila Velha, pois a área desafetada

e doada não possuía qualquer destinação legal; V) as doações

respeitaram as normas ditadas pela Lei nº 8.666/93; VI) o

Decreto nº 119/99 criou uma Comissão Técnica para avaliar as

empresas interessadas nas áreas desafetadas; VII) a doação

narrada nestes autos dispensa procedimento licitatório,

conforme art. 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93; e VIII) a referida

doação foi realizada para atender ao interesse público.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fl. 680).

As outras partes não interpuseram recurso.

Em suas contrarrazões (fls. 682-694), o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL rechaça todas as alegações devolvidas no apelo.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA apresentou contrarrazões às fls.

704-706, nas quais requer a manutenção da sentença recorrida.
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A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se às fls.

709-714 pela rejeição da preliminar de nulidade de sentença e

pelo improvimento da apelação.

É o relatório. À revisão.

Vitória (ES), 10 de janeiro de 2012.

Des. Subst. HELIMAR PINTO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO

V O T O 

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do

recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito,

cumpre apreciar a questão aventada preliminarmente pelo

apelante.

NULIDADE DA SENTENÇA:

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante pugna pela nulidade da sentença, alegando ter sido

cerceado em seu direito de defesa porque o Juízo de 1º grau

julgou antecipadamente a lide sem oportunizar-lhe a produção

das provas requeridas (testemuhal e pericial).

Ao proferir a sentença o eminente magistrado concluiu que a

lide comportava julgamento antecipado, explicitando as razões

de seu convencimento nos seguintes termos:

[...]
Constato que não há irregularidades que impeçam o
exame do mérito da presente relação processual, sendo
cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que a
matéria nela aduzida é de fato e de direito, mas não
depende da produção de provas em audiência, a teor do
que dispõe o art. 330, I, do CPC.
Sobre o tema ensina Fredie Didier Jr.:

O julgamento antecipado da lide é uma decisão de
mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após
a fase de saneamento do processo, em que o magistrado
reconhece a desnecessidade de produção de mais provas
em audiência de instrução e julgamento (provas orais,
perícia e inspeção judicial).

A lei 7347/85 é omissa quanto ao julgamento antecipado
da lide, contudo, estabelece, expressamente, em seu
art. 19 que se aplica à lei de ação civil pública o
Código de Processo Civil naquilo em que não contrarie
as suas disposições.
Sendo assim, constato ser o caso da aplicação
supletiva do art. 330, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença:
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I - Quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência;

Isto porque, a presente ação versa sobre questão de
fato e de direito, estando a questão de fato
corroborada por vasta prova dcumental produzida pelas
partes, sendo bastante para a solução da lide a
análise das mesmas.
Mister salientar que, em homenagem ao princípio da
economia processual (art. 125, I, CPC), quando for o
caso, o julgamento antecipado da lide não é faculdade,
mas dever que a lei impõe ao magistrado.
[..]

O entendimento do magistrado sentenciante não merece qualquer

reparo, estando em total consonância com a realidade dos autos

e com a jurisprudência sobre o assunto, motivo pelo qual o

adoto em sua integralidade, acrescentando-lhe apenas algumas

considerações.

O contraditório e a ampla defesa constituem prerrogativas

processuais de ambas as partes, no entanto tais princípios

podem ser relativizados ao prudente arbítrio do magistrado

quando entender pela inutilidade da dilação probatória, isso

porque a análise acerca da necessidade ou não da produção das

provas requeridas compete exclusivamente a ele, que é o

condutor do processo e o destinatário final de todas as provas

produzidas, valendo acrescentar que a ele também é reservado o

dever de fiscalizar e disciplinar a marcha processual, de modo

a impedir que atos desnecessários abalem a economia e a

celeridade do processo.

Nesse sentido, inclusive, é o teor do art. 130 do CPC, que

segue transcrito:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias à instrução
do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Seguindo esse raciocínio, cito o julgamento da apelação nº

047.070.069.019, no qual o eminente Des. Carlos Simões Fonseca

foi integralmente acompanhado pelos eminentes Desembargadores
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Annibal de Rezende Lima e Fábio Clem de Oliveira, ficando o

acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INUTILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR - MÉRITO - COBRANÇA DE CRÉDITO RELATIVO A
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ÔNUS DE COMPROVAR O FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO ATRIBUÍDO AO CREDOR - ART.
333, I, DO CPC - ENCARGOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS PELO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. 1. O
magistrado está autorizado a desprezar a dilação
probatória quando entender que o acervo documental
existente nos autos é suficiente ao julgamento da
ação, tendo em vista que a análise da necessidade ou
não da produção das provas requeridas pelas partes
compete exclusivamente a ele, que é o condutor do
processo e o destinatário final das provas. Preliminar
de cerceamento de defesa rejeitada. [...] (TJES, AC nº
47070069019, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2010, Data da
Publicação no Diário: 03/09/2010)

A jurisprudência do c. STJ serve para corroborar tal tese,

senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO.
PERSUASÃO RACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REFORMA DO DECISUM. SÚMULA 7/STJ. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. ART. 5º, § 6º, DA LEI 7.347/85.
VIGÊNCIA. ART. 9º DA LEI 7.347/85. HOMOLOGAÇÃO PELO
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESNECESSIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. "O art. 131 do Código de Processo
Civil consagra o princípio da persuasão racional.
Destarte, inexiste cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova técnica" (REsp
879.046/DF). [...] (AgRg no REsp 1175494/PR, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 07/04/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC NÃO CARACTERIZADA – TIPIFICAÇÃO DOS ATOS – ART. 11
DA LEI 8.429/1992 – COMINAÇÃO DAS SANÇÕES – ART. 12 DA
LIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SÚMULA 7/STJ – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 17,

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Carlos Simões Fonseca

Proc. 035070182924
05                                                                        6



§ 7º, DA LEI 8.429/1992 – PRESCINDIBILIDADE – NULIDADE
ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO-CONFIGURADO. [...] 7.
Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento
antecipado da lide, quando o julgador ordinário
considera suficiente a instrução do processo. [...]
(REsp 1134461/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. [...] 4. Na hipótese em que o
Tribunal de origem entende que o feito está
substancialmente instruído e determina o julgamento da
causa sem a produção de prova pericial, não há
cerceamento de defesa. Precedentes. [...] (REsp
736.308/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DANO AO ERÁRIO.
LICITAÇÃO. ECONOMIA MISTA. RESPONSABILIDADE.[...] 7.
Inexistência, no caso, de cerceamento de defesa. Causa
madura para que recebesse julgamento antecipado, haja
vista que todos os fatos necessários ao seu julgamento
estavam, por via documental, depositados nos autos.
[...] (REsp 403.153/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 20/10/2003,
p. 181)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.  AUSÊNCIA.[...] 7.
O STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a
instrução probatória. [...] (REsp 406.545/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2002, DJ 09/12/2002, p. 292)

No caso específico destes autos, como bem destacou o

magistrado de 1º grau, a matéria versada é de fato e de

direito, mas a questão fática foi exaustivamente comprovada

pelas provas documentais apresentadas pelas partes,

revelando-se desnecessária e até mesmo contrária à celeridade

a produção de provas em audiência.

Neste ponto, vale destacar que a quaestio em julgamento

cinge-se a se aferir se a doação de uma área pública
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correspondente a 1.862,02 m², situada no Loteamento do Pólo

Industrial de Vila Velha, em Vale Encantado, feita pelo

Município de Vila Velha, na pessoa de seu ex Prefeito JORGE

ALBERTO ANDERS, em favor da empresa SELG ENGENHARIA LTDA.,

deve ser anulada, porque, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL, a área doada se encontrava dentro da extensão de

334.554,55 m² destinados à implantação de equipamentos

públicos e, ainda, porque tal doação foi realizada sem prévio

procedimento licitatório.

Ora, desnecessária a dilação probatória para comprovar a

irregularidade ou a regularidade da referida doação, já que,

compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados

revelam todo o trâmite administrativo, desde a desafetação da

área até a sua doação à empresa SELG ENGENHARIA LTDA., não

existindo, a meu ver, nenhuma circunstância ou peculiaridade

que a produção de provas testemunhal ou pericial possa

acrescentar ao deslinde da controvérsia, até porque, repito, o

magistrado fez questão de destacar que as provas colacionadas

eram suficientes ao seu convencimento.

Acrescente-se, ainda, que o próprio apelante, logo após

requerer a produção de prova testemunhal e pericial (fl. 549),

apresentou memoriais sem qualquer manifestação sobre o assunto

(fls. 554-571), donde se pode inferir que, naquele momento,

estava satisfeito com a instrução processual realizada nos

autos até então, apenas se insurgindo neste particular por ter

sucumbindo em suas alegações.

Com essas considerações, REJEITO esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO
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Como já ressaltado, a quaestio em julgamento cinge-se a se

aferir se a doação de uma área pública correspondente a

1.862,02 m², situada no Loteamento do Pólo Industrial de Vila

Velha, em Vale Encantado, feita pelo Município de Vila Velha,

na pessoa de seu ex Prefeito JORGE ALBERTO ANDERS, em favor da

empresa SELG ENGENHARIA LTDA., está eivada de irregularidades

a ensejar a anulação do ato ou não.

Para melhor compreensão, necessário breve relato dos fatos

descritos nos autos.

Em 1990, o Governo do Estado do Espírito Santo, visando

fomentar o desenvolvimento do Município de Vila Velha,

desapropriou em favor da Superintendência dos Projetos de

Polarização Industrial (SUPPIN), por meio do Decreto Estadual

nº 4.411/90, uma área situada à margem da Rodovia Darly

Santos, medindo 3.176.356,50 m², a qual destinou à implantação

do Pólo Industrial de Vila Velha (fls. 28-30).

Em 29.12.1998, o Município de Vila Velha, a requerimento da

SUPPIN, desmembrou, por meio do Decreto Municipal nº 167/98

(fls. 39-41), daquele total de terra uma área de 907.498,20

m², que passou a ser denominada de Loteamento do Pólo

Empresarial de Vila Velha.

Desses 907.498,20 m² que foram desmembrados, 334.554,55 m²

foram destinados, pelo art. 3º do Decreto Municipal nº 167/98,

a áreas de ruas, calçadas, rótulas, equipamentos comunitários,

áreas verdes, entre outros, os quais foram incorporados ao

Patrimônio Público Municipal, seguindo orientação ditada pelo

art. 4º da Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei nº

6.766/79), que na época previa o seguinte:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos,
aos seguintes requisitos:
I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como a espaços livres de uso público, serão
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proporcionais à densidade de ocupação prevista para a
gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;
[...]
§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no
inciso I deste artigo não poderá ser inferior a 35%
(trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos
loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes
forem maiores do que 15.000 m² (quinze mil metros
quadrados), caso em que a percentagem poderá ser
reduzida.
§ 2º - Consideram-se comunitários os equipamentos
públicos de educação, cultura, saúde, lazer e
similares.

[...]

Neste ponto, importante destacar que a despeito do § 1º, do

art. 4º autorizar a redução da porcentagem mínima de 35%

destinado a áreas públicas, o que, inclusive, foi alegado pelo

apelante em sua defesa, não há provas nos autos capazes de

demonstrar que os lotes doados eram maiores do que 15.000 m²,

mas, ao contrário, os documentos apresentados com a inicial

dão conta de que a maioria deles possui medição menor,

impedindo o acolhimento de tal alegação.

Em 15.12.1998, o Município de Vila Velha, representado pelo

ora apelante JORGE ALBERTO ANDERS, publicou a Lei nº 3.513/98,

que concedeu anistia de IPTU e taxas de serviços públicos para

a área da SUPPIN destinada ao Pólo Industrial de Vila Velha;

desafetou as áreas públicas destinadas à implantação de

atividades empresariais; e autorizou o Poder Executivo a doar

tais áreas a empresas que quisessem implantar suas atividades

no Município (fl. 58-59).

Em 29.12.1998, a Prefeitura Municipal de Vila Velha e a SUPPIN

firmaram um termo de compromisso, no qual esta transferiu

àquela o domínio das áreas públicas contidas no loteamento, no

total de 334.554,55 m² (fls. 64-69).

Após, foram sancionadas algumas normas municipais para

parcelamento da área desafetada em vários lotes, que foram
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doados pelo Município de Vila Velha a várias empresas, dentre

as quais a SELG ENGENHARIA LTDA.

Diante deste quadro, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL defende que

a área doada à empresa SELG ENGENHARIA LTDA. se encontrava

dentro da extensão de 334.554,55 m² destinados à implantação

de equipamentos públicos e, ainda, que tal doação foi

realizada sem prévio procedimento licitatório.

Com efeito, após analisar os autos, chega-se à conclusão de

que o Município de Vila Velha, depois de destinar 334.554,55

m² do Loteamento do Pólo Empresarial de Vila Velha a áreas de

uso comum, por meio do Decreto Municipal nº 167/98, cumprindo

a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, deu nova destinação

àquela extensão de terra, desafetando, parcelando e doando-a a

várias empresas, o que, por si só, configura uma

irregularidade, valendo transcrever, neste particular, o que

destacou o eminente magistrado sentenciante:

[...] conforme preceitua art. 17 da referida Lei
Federal 6.766/79, que após aprovado o loteamento,
inclusive com a descrição das áreas que serão
destinadas ao uso comum, é vedada qualquer alteração
da destinação dessas áreas, in verbis:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e
praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e
outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação
alterada pelo loteador, desde a aprovação do
loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença
ou desistência do loteador, sendo, neste caso,
observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

Percebe-se, portanto, que as áreas especificadas no
projeto de loteamento que passam a integrar o
patrimônio público, após o registro, possuem uma
afetação especial (prédios públicos) e comum (praças,
ruas) que devem ser, impreterivelmente, observadas,
não podendo o loteador alterar suas destinações (art.
17) porque integradas ao domínio público.
A afetação do bem público para uso comum ou especial
por expressa determinação da lei federal, lei
6.766/79, não aniquila a autonomia municipal para
legislar sobre o assunto, já que aquele ente detém
regular legitimidade conferida pela Carta da
República, segundo se aufere do art. 182 c/c art. 24,
I, § 1º e art. 30, II, da CF/88 [...]
Desta feita, é de meridiana clareza que os bens
públicos recebidos a título de implementação de
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equipamentos urbanos em processo de loteamento,
regulado por lei federal, servem a uma política de
desenvolvimento urbano sustentável, restando vedado ao
administrador municipal, ao seu livre arbítrio,
proceder a modificações das destinações legais das
referidas áreas públicas.
A desafetação de bem de uso especial (aquele destinado
a um determinado serviço ou estabelecimento),
trespassando-o para a classe dos dominicais, depende
de lei ou de ato do próprio executivo, contudo, é
óbvio que não se pode cogitar da aprovação de lei
municipal que contrarie texto expresso de norma de
hierarquia superior, como é o caso da Lei Federal
6.766/79, lei esta que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e que restou contrariada pela legislação
municipal que declarou a desafetação do referido bem,
objeto da presente ação.
A prática de ato administrativo mediante uma análise
discricionária do administrador público encontra-se
limitada às fronteiras e escolhas previamente
estipuladas pela lei. A discricionariedade não decorre
da ausência de lei, mas, contrariamente, advém do
próprio preceito normativo.
[...]
Portanto, a destinação natural que deve ser dada ao
patrimônio público em razão de loteamento deve atender
aos fins de política urbana, sendo que a ausência da
prevalência de uma finalidade urbanística torna o ato
administrativo desprovido de fundamento de validade.
[...]
No caso, observa-se que o pressuposto de fato (motivo)
erigido pelo administrador para desafetar o bem
público e fomentar atividades industriais revela-se
desarrazoado, pois, além de se desvirtuar das
finalidade da lei de loteamento (desenvolvimento
urbano sustentável), procurou regular uma atividade
que já estava sendo objeto de fomento pelo próprio
Estado do Espírito Santo (SUPPIN).
As sobreditas áreas deveriam ser destinadas a
implementações urbanísticas, conforme preceituado na
lei 6.766/79, de forma a reduzir o impacto ambiental e
urbano da criação daquele pólo industrial em
desenvolvimento e não, ao revés, destinar referidas
áreas para mesma destinação do loteamento autorizado.
Ante o exposto, verificando não se tratar das
hipóteses que autorizariam a alteração da destinação
elencadas acima (caducidade da licença ou desistência
do loteador), conclui-se que a área em questão não
poderia ter sido desafetada, tendo em vista que
possuía destinação específica para a instalação de
equipamentos comunitários do loteamento aprovado pelo
Dec. Municipal 167, sendo vedada a alteração da sua
finalidade, seja pelo loteador ou mesmo pelo
administrador municipal.
[...]

Não fosse a irregularidade na desafetação da área, a doação do

lote nº 14 da quadra 11 para a empresa SELG ENGENHARIA LTDA.
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não observou os preceitos da Lei de Licitações (Lei nº

8.666/93).

Sabe-se que a Administração Pública, por conta do princípio da

legalidade previsto no caput do art. 37 da Lei Maior, somente

pode agir em conformidade absoluta com a lei, e é a própria

Constituição da República que, em seu art. 37, inciso XXI,

estabelece expressamente que “[...] as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos

os concorrentes [...]”. Além disso, é do interesse público que

a Administração escolha, dentre todas as propostas

apresentadas, aquela que seja mais benéfica à coletividade. 

Constata-se, portanto, que duas são as finalidades do certame

licitatório: I) propiciar igualdade de condições de

concorrência pública e II) encontrar a melhor proposta

negocial para o ente público.

Por tais razões é que o nosso ordenamento jurídico trata a

licitação como regra, devendo qualquer procedimento diverso

ser cabalmente motivado, e atento a isso, o legislador criou

algumas hipóteses excepcionais de dispensa e inexigibilidade

de licitação. 

Sobre este particular e de interesse ao caso concreto, vale

transcrever o § 4º, do art. 17, do mencionado diploma

normativo:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação 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; [redação original, vigente à época
dos fatos narrados nos autos; destaque-se que a
expressão “permitida exclusivamente para outro órgão
ou entidade da administração pública, de qualquer
esfera de governo” teve sua eficácia suspensa por
força da medida liminar concedida na ADI nº 927-3]
[...]
§ 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;
[destaquei]

Verifica-se, portanto, que o fato de a Lei de Licitações

permitir a doação com encargo de bens públicos imóveis para

particulares não afasta a obrigatoriedade do procedimento

licitatório, cuja exigibilidade é a regra, devendo a

Administração, caso repute “do interesse público” dispensar o

certame, justificar suficientemente por que razões a sua

realização vai contra o interesse da coletividade, providência

que não foi tomada na hipótese dos autos.

Deve-se ter em mente que a dispensa de licitação nas doações

com encargo deve ser cabalmente justificada em todos os seus

termos pela autoridade pública, pois o dispositivo transcrito

acima não representa uma “carta branca” para a livre

disposição do patrimônio público, até porque a publicidade é

um dos princípios norteadores da Administração.

A motivação é fundamental. É por meio dela que se pode

controlar a atividade administrativa e verificar se está

dentro das margens que a Constituição e as leis lhe impõem,

posto que a Administração é mero instrumento para que o Estado

possa atingir seus fins, em especial a garantia do interesse

(inclusive o patrimônio) do povo, que é titular único do poder

(art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República).

E não se perca de vista que a motivação do ato administrativo

deve ser feita de forma consistente e não com a mera indicação

de conceitos vagos e indeterminados. Não é suficiente a mera
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alegação de interesse público a dispensar a licitação, mas, ao

contrário, é imprescindível a presença dos motivos de fato e

de direito que conduzem, in concreto, ao atendimento daquele

interesse.

No caso dos autos, inexistiu justificado interesse público,

pois, ao contrário do afirmado pelo apelante, o incentivo ao

desenvolvimento empresarial do Município de Vila Velha com

vistas à geração de empregos e receitas descrito na cláusula

primeira do termo de compromisso de doação de fls. 212-215

constitui fim institucional da própria municipalidade, que, a

meu ver, não enseja doação, sem licitação, de propriedade

pública para empresa privada.

Na verdade, muitas seriam as empresas interessadas em ganhar

um imóvel gratuitamente, onde pudessem edificar suas

instalações. 

Nesse passo, a instalação da empresa SELG ENGENHARIA LTDA. com

a possível geração de empregos e receitas, por si só, não pode

ser considerada como interesse público capaz de afastar a

regra do procedimento licitatório.

Aliás, tal desiderato seria melhor alcançado com a realização

do certame, já que se escolheria entre as sociedades

empresariais interessadas aquela com maior potencial de

geração de empregos e rendas.

Pelo exposto, tem-se que a violação à norma inserta no § 4º,

do art. 17, da lei de regência, já seria suficiente para

reconhecer a total irregularidade do negócio jurídico firmado

entre o Município de Vila Velha, na época representado pelo

ora apelante, e a SELG ENGENHARIA LTDA. Sucede que o art. 26,

caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal, reforça os

seus vícios, como se vê de sua redação:
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2.º e 4.º do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8.º desta
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,
à autoridade superior, para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço;
IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisas
aos quais os bens serão alocados.

As legislações que desafetaram a área doada à SELG ENGENHARIA

LTDA. e o Termo de Compromisso de Doação de fls. 212-215 não

fazem qualquer menção acerca (I) da situação emergencial que

justificasse a dispensa da licitação, (II) da razão da escolha

do donatário (SELG ENGENHARIA LTDA.) e (III) dos projetos que

discriminem as obrigações assumidas por aquele.

Quanto à situação de emergência, que seria, segundo alegação

do apelante, a premente necessidade de instalação do Pólo

Industrial de Vila Velha, verifica-se que, até meados de 2007,

consoante se extrai do relatório técnico nº 034/07 feito pelo

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de

Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico,

Turístico, Paisagístico e Urbanístico (CAOA) do Ministério

Público do Estado do Espírito Santo (fls. 152-208), a

estrutura física do loteamento ainda era precária, com algumas

ruas não identificadas e a presença de galpões também sem

identificação, donde se conclui que, mesmo depois de muitos

anos, o Pólo Industrial não começou sequer a funcionar, o que

afasta qualquer afirmativa de situação emergencial para a sua

instalação na época em que aconteceu a doação descrita na

inicial. 
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No que tange à necessidade de justificação para a escolha do

donatário (art. 26, parágrafo único, inciso II), não se infere

dos autos as razões que levaram o Município de Vila Velha a

escolher a SELG ENGENHARIA LTDA. para receber o terreno,

providência que nos termos do art. 333, inciso II, do Código

de Processo Civil incumbia ao apelante e àquela empresa.

Assim, não havendo procedimento anterior que prestigie a

escolha da SELG ENGENHARIA LTDA., não se pode falar em

discricionariedade, mas, sim, em arbitrariedade por parte do

agente público municipal, pois, é consabido, que na gestão da

coisa pública não se podem admitir atos secretos.

Acrescente-se, por fim, que o fato de a Administração ter

realizado uma audiência pública para que empresas

manifestassem interesse em adquirir as áreas e criado uma

Comissão Técnica para seleção das empresas favorecidas não

substitui a exigência de licitação nem justifica a dispensa de

tal ato, valendo transcrever, neste particular, o seguinte

trecho da sentença recorrida:

[...] depreende-se do documento de fls. 313 a criação
de uma comissão técnica de seleção de empresas para o
plano de desenvolvimento de Vila Velha, para avaliarem
os cadastros das empresas que tiverem protocolado seus
pedidos dentro do prazo estipulado pelo Decreto n.
119/99, o que deixa patente a inexistência de
critérios objetivos para o referido "processo de
seleção" restando, por conseguinte, violado a máxima
da igualdade na administração pública. Destaca-se,
ainda, que os demandados deixaram de trazer qualquer
comprovação da regularidade lícita da adjudicação da
referida área.
[...]

Apenas para corroborar a tese que ora defendo, cito alguns

julgados do c. STJ e deste e. TJES proferidos em casos

análogos ao destes autos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - DOAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO SEM PRÉVIA
LICITAÇÃO - ART. 53 DA LEI 9.784/99 - ATO NULO DE
PLENO DIREITO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO DONATÁRIO. 1. A Lei
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8.666/93 exige, nos casos doação de bens públicos a
particular, prévia licitação. 2. Ato de ex-governador
do Estado que, mediante decreto autônomo, doa a amigo
particular veículo público é nulo de pleno direito. 3.
A Administração, com amparo no art. 53 da Lei
9.784/99, deve anular seus próprios atos, quando
eivados de nulidade, sendo desnecessária a instauração
de processo administrativo, oportunizando a defesa ao
donatário na hipótese dos autos, porque o ato não
poderia ser convalidado, à míngua de licitação. 4.
Registro de propriedade do veículo em nome do
donatário que deve ser cancelado. 5. Recurso especial
provido. (REsp 685.551/AP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ
18/04/2005, p. 277)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DOAÇÃO COM ENCARGOS DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO. LICITAÇÃO. ART. 17, §4º DA LEI 8.666/93.
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SEM A PRÉVIA
JUSTIFICAÇÃO DA DISPENSA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ATO
NULO DE PLENO DIREITO. DOAÇÃO QUE DEVE SER ANULADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. [...] 3. Prevendo a
Lei nº 8.666/93, em seu art. 17, §4º, que "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", deverá
a administração justificar previamente a sua dispensa.
4. Não havendo a justificativa prévia para fundamentar
a dispensa da realização da licitação para a doação de
bem público com encargo, que é regra, como visto, deve
esta ser anulada porque não respeitou a forma que deve
se revestir o ato administrativo, ainda que tenha sido
realizada previamente uma audiência pública, já que
esta não assegura "a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos" (art. 3º da Lei nº 8.666/93), que é o
que se busca com a realização da licitação. 5. Recurso
conhecido mas não provido. Sentença mantida. (TJES, AC
nº 35030132944, Rel. CARLOS ROBERTO MIGNONE, QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2010, Data da
Publicação no Diário: 22/11/2010)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DESDE QUE
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PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO DO RESPECTIVO ENTE FEDERADO. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 17, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 8.666/1993,
INCLUSIVE DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADI Nº 927,
PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS, PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, PARA DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A
EMPRESA PARTICULAR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONFIGURADO. I. A doação de bem público, via de regra,
impõe a observância ao princípio constitucional
licitatório, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal. No entanto, o próprio texto
constitucional faculta à legislação
infraconstitucional a possibilidade de excepcionar
situações específicas, nas quais a exigência do prévio
procedimento licitatório poderá ser dispensada. [...]
Seja por total ausência de interesse público a
justificar o ato administrativo de doação, seja por
inexistência de encargo relevante a possibilitar a
doação, sem licitação, de bem imóvel público, há de
ser reconhecida a nulidade da doação dos terrenos de
números 1, 2, 3, e 4, da quadra 34, do Loteamento do
Bairro Jardins, do Município de Aracruz. [...] (TJES,
Remessa Ex-officio nº 6060057566, Rel. NAMYR CARLOS DE
SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
23/03/2010, Data da Publicação no Diário: 14/05/2010)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO DE ORDEM: ESCOLHA DE NOVO REVISOR, QUE
ASSISTIU À PRIMEIRA SESSÃO, DEPOIS DE INICIADO
JULGAMENTO - NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL - IMPOSSIBILIDADE.
DOAÇÃO COM ENCARGO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO -
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO À DISPENSA E À ESCOLHA DO
DONATÁRIO - CONSEQUÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA - EXAME
DA ADI/STF 927-3. HOMOLOGADA DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO E IMPROVIDOS O APELO DA DONATÁRIA E A
REEMESSA. [...] 2. É absolutamente inválida a doação
de imóvel público, ainda que com encargos, sem que
haja prévia exposição pela Administração Pública das
razões que justificam a dispensa da licitação e a
escolha do donatário. [...] 4. A realização de
licitação é a regra, de modo que para que seja válida
sua dispensa ou inexigibilidade, é imprescindível que
haja prévio processo de justificação que aponte a
razão pela qual a realização do certame vai contra o
interesse público. [...] (TJES, Remessa Ex-officio nº
6020006919, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 08/12/2009, Data da
Publicação no Diário: 29/06/2010)

Por tais considerações, entendo pela inviabilidade de

permanência do negócio jurídico de doação com encargo do

imóvel descrito na inicial e, por conseguinte, pela manutenção

da nulidade reconhecida na sentença recorrida.
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Ante o exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de

Justiça Cível, NEGO PROVIMENTO ao apelo e mantenho a sentença

objurgada nos termos em que foi publicada. 

É como voto.

Vitória/ES,   de                de 2012.

Des. Subst. HELIMAR PINTO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 035070182924

APELANTE: JORGE ALBERTO ANDERS
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