
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001539-51.2016.815.0000 – 3ª Vara da Fazenda Pública
da Capital.
Relator           : João Batista Barbosa – juiz convocado para substituir o Des. Saulo

Henriques de Sá e Benevides.
Apelante        : Arquidiocese da Paraíba (Paróquia São Francisco de Assis)
Advogado       : Newton Marcelo Paulino de Lima (OAB/PB 9.403).
O1 Apelado    :Ministério Público do Estado da Paraíba.
02 Apelado      : Município de João Pessoa, representado por seu procurador Adelmar 

Azevedo Regis. 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMÓVEL  PÚBLICO
MUNICIPAL. CONCESSÃO DE USO. ÁREA RESERVADA
A  EQUIPAMENTO  COMUNITÁRIO.  CONCESSAO
INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO MESMO
APÓS  ESCOADO  O  PRAZO  FIXADO  NA  LEI
MUNICIPAL.  LESIVIDADE  AO  PATRIMÔNIO
PÚBLICO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

— Ao contrário do que afirma o apelante, havia destinação específica
do imóvel objeto da concessão, que seria a construção de obra social
para atender à comunidade, no entanto, findo o prazo, nada havia
sido construído no imóvel.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Arquidiocese  da
Paraíba em face de sentença proferida às fls. 140/143 que julgou procedente o pedido
anulando  o  ato  administrativo  incorporado  na  Lei  Municipal  nº  10.415,  de  30  de
dezembro de 2004, em todos os seus efeitos,  devolvendo o uso da área descrita na
inicial,  ao  Município,  para  os  fins  previstos  no  loteamento  aprovado  à  fl.19
(equipamento  comunitário),  devendo  o  Município  se  abster  de  praticar  outros  atos



concessivos quanto ao espaço público referido, preservando o patrimônio público e a
ordem urbanística.

Alega o apelante, às fls. 159/166, que a Ação Civil Pública não
se presta ao controle de constitucionalidade de leis. No mérito, afirma que a utilização
pública vem sendo feita para assistência social, e que a construção do Centro Social não
ocorreu exclusivamente porque o Município não liberou o alvará. Aduz a precariedade
de provas por parte do Ministério Público e pleiteia, por fim, a reforma da sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 170/172, pugnando
pela manutenção da sentença.

Contrarrazões  do  Município  de  João Pessoa,  também pugnou
pelo desprovimento da apelação (fls. 176/183).

O Ministério Público,  no parecer de fls. 190/197, opinou pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Da preliminar

Suscita  o  apelante que a  pretensão do Ministério  Público com o
ajuizamento  da  presente  Ação  Civil  Pública  seria  a  anulação  da  Lei  Municipal  nº
10.415/2004,  no entanto,  a  via  eleita  estaria  inadequada porquanto deveria  ser  ajuizada
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ocorre que a questão já foi decidida pela Terceira Câmara Cível
desta Corte de Justiça no acórdão de fls. 66/71, afastando a necessidade de interposição da
ADI,  por  entender  que,  na  verdade,  o  Ministério  Público  pretende  a  anulação  do  ato
administrativo  de  concessão  por  ofensa  ao  princípio  da  legalidade,  de  modo  que  uma
eventual análise a respeito da constitucionalidade da lei seria questão prejudicial ao pedido
principal e não o objeto exclusivo da Ação Civil Pública.

Com efeito, é vedado ao apelante retomar o debate em relação ao
qual já houve pronunciamento judicial transitado em julgado.

Assim, rejeito a preliminar. 

Do mérito

A Lei Municipal nº 10.415/2004, às fls.21/22,  instituiu a concessão
de uso de imóvel em favor da Arquidiocese da Paraíba Mitra Arquidiocesana da Paraíba, na
quadra 213 do Loteamento Conjunto Benjamin Maranhão. A norma estabelece, ainda, que a
concessão está condicionada a uma obra social para atender à comunidade católica local e
fixa o prazo de dois anos para a construção, findo o qual a posse do imóvel retornaria ao
patrimônio do Município. 



A princípio, a Lei Municipal nº 10.415/2004 (fls. 21/22) efetivou
concessão de uso do imóvel público na quadra 213 do Loteamento que, segundo documento
de  fl.  19,  estava  reservado  a  equipamento  comunitário1,  e  essa  área  não  deve  ser
disponibilizada a entidade privada porquanto não pode haver limitação ou restrição de seu
uso,  de  modo que,  originalmente,  a  concessão desse  imóvel  em favor  da Arquidiocese
ocorreu de forma indevida, maculando, pois, o ato administrativo. 

Além  disso,  sobre  o  objeto  da  concessão,  a  Lei  Municipal  em
comento estabelece o seguinte:

Art.3º O imóvel constante desta Lei será destinado à construção de
obras sociais para atender a comunidade católica daquela área, não
podendo  ser-lhe  dada  destinação  diferente,  sob  pena  de  ser  a
concessão  revogada,  sem  que  a  entidade  perceba  qualquer
indenização por edificação ou benfeitoria nele realizadas.

Art.4º  Fica  concedido  o  prazo  de  02  (dois)  anos,  a  contar  da
publicação desta lei, para a construção da obra de que trata o artigo
anterior,  findo  o  qual  será  a  concessão  cancelada,  retornando  a
posse do imóvel ao Patrimônio do Município.

Conforme se observa dos documentos de fls. 15/19, a quadra 213
do Loteamento encontra-se sem qualquer edificação, mesmo há muito ultrapassado o prazo
fixado na lei. Ou seja, não foi dado ao imóvel a destinação devida, ao revés, encontra-se
abandonado pela promovida.

Saliente-se que a apelante argumenta que não construiu o Centro
Social apenas porque não houve liberação do alvará por parte do Município de João Pessoa,
contudo, não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstrasse essa alegação.

Ao contrário do que afirma o apelante, havia destinação específica
do  imóvel  objeto  da  concessão,  que  seria  a  construção  de  obra  social  para  atender  à
comunidade, no entanto, findo o prazo, nada havia sido construído no imóvel.

Com efeito, a própria lei prevê a restituição do imóvel em favor do
Patrimônio do Município de João Pessoa no caso de não edificação no prazo de dois anos,
de  modo  que  é  irrelevante,  em  sede  de  apelação,  a  promovida  pretender  justificar  a
importância da construção de um centro social na área, quando, há muito, restou escoado o
prazo para a edificação, bem como o prazo da própria concessão.

Ex positis, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

1 Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: I -  as áreas destinadas a
sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços
livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou
aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 
      Art.22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias,
praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros  equipamentos urbanos,
constantes  do  projeto  e  do  memorial  descritivo.  (Lei  Federal  nº   6.766/79,  que  dispõe  sobre
Parcelamento do Solo Urbano) 



Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

   João Batista Barbosa 
Juiz convocado/RELATOR.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001539-51.2016.815.0000 – 3ª Vara da Fazenda Pública
da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Arquidiocese  da
Paraíba em face de sentença proferida às fls. 140/143 que julgou procedente o pedido
anulando  o  ato  administrativo  incorporado  na  Lei  Municipal  nº  10.415,  de  30  de
dezembro de 2004, em todos os seus efeitos,  devolvendo o uso da área descrita na
inicial,  ao  Município,  para  os  fins  previstos  no  loteamento  aprovado  à  fl.19
(equipamento  comunitário),  devendo  o  Município  se  abster  de  praticar  outros  atos
concessivos quanto ao espaço público referido, preservando o patrimônio público e a
ordem urbanística.

Alega o apelante, às fls. 159/166, que a Ação Civil Pública não
se presta ao controle de constitucionalidade de leis. No mérito, afirma que a utilização
pública vem sendo feita para assistência social, e que a construção do Centro Social não
ocorreu exclusivamente porque o Município não liberou o alvará. Aduz a precariedade
de provas por parte do Ministério Público e pleiteia, por fim, a reforma da sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 170/172, pugnando
pela manutenção da sentença.

Contrarrazões  do  Município  de  João Pessoa,  também pugnou
pelo desprovimento da apelação (fls. 176/183).

O Ministério Público,  no parecer de fls. 190/197, opinou pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                       Relator
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