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1.  “A  aprovação  de  loteamento  pela  Administração  Pública  transfere,
automaticamente,  os  bens  destinados  ao  uso  comum  ou  ao  uso  especial  da
municipalidade para o domínio público, independente de registro. Precedentes do
STF e do STJ.”  (STJ,  REsp 1137710/PR,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda
Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 21/06/2013).

2. Não importa em desafetação do imóvel destinado à construção de uma escola
municipal o fato de não haver sido dada a ele a finalidade a que se destina, ante a
necessidade, para tanto, considerada a regra de paralelismo das formas, da edição de
lei, da prática de ato ou da ocorrência de fato administrativos específicos.

3.  Ainda  que  a  existência  das  entidades  classistas  disponha  de  relevância
constitucional, posto que a liberdade de sindicalização foi garantida expressamente
pelo legislador constituinte originário, o exercício das atribuições sindicais se dá em
benefício,  exclusivamente,  da categoria  representada,  e não da integralidade dos
cidadãos indistintamente, de modo que sua natureza é eminentemente privada.

4. Não é razoável concluir-se, para fins de justificar a doação de bem público, que a
edificação e a instalação da sede social de associação sindical acarretam benesses
aos munícipes considerados enquanto coletividade, notadamente quando importam



em preterimento da construção de uma escola municipal, razão pela qual o ato de
alienação é inquinado por vício de finalidade, devendo haver sua anulação.

5. Considerando a boa-fé do donatário e a confiança legítima dos administrados, a
nulidade da alienação não elide o ente estatal do dever de ressarcimento dos gastos
despendidos no imóvel,  assegurado o direito de regresso em desfavor do agente
responsável  pela  conduta  viciada,  nos  termos  do  art.  37,  §6º.,  da  Constituição
Federal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e Apelações n. 0026836-03.2011.8.15.0011, na Ação Civil Pública em
que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Paraíba, o Município
de  Campina  Grande e  o Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  e  Serviço  de
Combustível  e  Derivados  de  Petróleo  no  Compartimento  da  Borborema  –
SINDECPETRO.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do Tribunal  de Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em  conhecer da Remessa Necessária e  das
Apelações e negar-lhes provimento.

VOTO.

 Contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª. Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande, f. 180/184, nos autos da Ação Civil Pública, proposta
pelo  Ministério Público do Estado da Paraíba  em desfavor  do  Município de
Campina Grande  e do  Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de
Combustível  e  Derivados  de  Petróleo  no  Compartimento  da  Borborema  –
SINDECPETRO,  em  que,  em  julgamento  antecipado  da  lide,  foi  julgado
procedente o pedido, declarando a nulidade do ato de doação, praticado pelo Ente
Municipal em benefício da Entidade Sindical, do terreno de 5.360 m2  (cinco mil,
trezentos e  sessenta metros quadrados),  localizado na Rua Lara Amaral,  n.  385,
Quadra A, Loteamento Rocha Cavalcante IV, Bairro Dinamérica, no Município de
Campina  Grande,  Paraíba,  ao  fundamento  de  que  a  alienação  do bem violou o
princípio da moralidade administrativa,  ante  o fato de que a  edificação da sede
social da organização classista se deu em detrimento da construção de uma escola
pública no imóvel doado, interpuseram  Apelações  os Réus, havendo, também, a
submissão da Decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas Razões, f. 194/200, o  Sindicato dos Empregados no Comércio e
Serviço de Combustível e Derivados de Petróleo no Compartimento da Borborema
– SINDECPETRO afirmou que o ato de doação do terreno foi legal, ao argumento
de que é do interesse exclusivo do Município de Campina Grande a forma como
serão utilizados e eventualmente alienados seus bens móveis ou imóveis, segundo a
sua conveniência administrativa e as necessidades da coletividade, e que sua forma
de  constituição,  assemelhada  com  a  dos  conselhos  de  classe,  garante-lhe
legitimidade para receber doações dos Entes Públicos, pugnando pela reforma da
Sentença e pelo provimento do Apelo, para que o pedido seja julgado improcedente,
entretanto, caso não seja esse o entendimento, requereu que lhe fosse assegurado o
direito de permanecer exercendo a posse do bem até que haja o percebimento dos
valores indenizatórios decorrentes da demolição de sua sede social.



Nas  Razões  Recursais,  f.  201/208,  o  Município  de  Campina  Grande
alegou que o mérito  do ato administrativo  é  insindicável  pelo  Poder  Judiciário,
razão  pela  qual  não  deve  haver  controle  dos  motivos  de  conveniência  e
oportunidade  que  justificaram a  doação  do  terreno  público  à  entidade  sindical,
notadamente porque as edificações promovidas pela Donatária atendem à finalidade
social e fomentam o bem-estar da coletividade, pugnando pela reforma da Sentença
e pelo provimento do Apelo, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 211/216, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Social
da Comarca de Campina Grande afirmou que houve desvio de finalidade no ato de
doação,  posto  que  o  interesse  da  coletividade  de  sindicalizados  se  sobrepôs  ao
interesse  de  todo  o  Município,  que  seria  atendido  com a  construção  da  escola
municipal e que ao Sindicato não deve ser facultado o direito de permanecer na
posse  do  imóvel,  ante  a  impossibilidade  de  assegurar  judicialmente  a  ocupação
irregular de um bem público por um particular.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  222/227,  opinou  pelo  desprovimento  da
Remessa Necessária e das Apelações, ao argumento de que o ato de doação dispõe
de nulidade insanável, posto que praticado em desconformidade com o interesse
público.

Incluído na Pauta da Quarta Seção Especializada Cível e iniciada a Sessão
do dia 13 de março de 2018, o julgamento do processo foi adiado, f.  260, após
haverem sido suscitadas na Sustentação Oral, como preliminar, o cerceamento de
defesa da 1ª. Apelante, ao argumento de que a lide não poderia haver sido julgada
de  forma  antecipada  e,  como  questão  de  mérito,  a  necessidade  de  submeter  a
eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.568/07, f. 41/42,
ao Pleno deste Tribunal.

É o Relatório.

Considerando que os Apelos foram interpostos contra Decisão publicizada
antes  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  184-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1, pelo que, presentes os requisitos exigidos pelas regras legais vigentes à época,
e  ante  a  necessidade  de  submissão  da  Sentença  ao  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório,  nos  termos  do  art.  475,  I,  do  CPC/19732,  conheço  da  Remessa
Necessária e das Apelações, julgando-as conjuntamente.

A controvérsia a ser dirimida nestes autos se cinge a saber, tão somente, se o
a ato de doação praticado pelo Município de Campina Grande está ou não inquinado
por vício que macule sua validade, de modo a, havendo desconformidade com o

1 STJ,  Enunciado administrativo  nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento no CPC/1973
(relativos a  decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 CPC, Art.  475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público […].



regramento  previsto  na  Lei  n.  8.666/93  e  no  Código  Civil,  ser  declarada  sua
nulidade, com a consequente integração do bem ao patrimônio público.

Por adstringir-se, exclusivamente, a um juízo de aferição da legalidade do
ato, não sendo escusável o descumprimento das leis vigentes por desconhecimento,
e ante o fato de ser incontroverso que os autos estão instruídos com os documentos
ocorresse de  forma antecipada,  nos  termos facultados  pelo art.  330,  do CPC/73,
vigente à data da Sentença.

Cabe  ao  Juiz,  enquanto  destinatário  das  provas  produzidas,  sopesar  os
valores  probantes  de  tudo  o  que  consta  nos  autos  para  a  formação  do  seu
convencimento, sendo-lhe facultado, inclusive, desconsiderar, fundamentadamente,
aquilo  que  reputar  inócuo  ao  julgamento  da  lide,  em  atenção  do  princípio  da
persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil e aplicado pelo Superior
Tribunal  de  Justiça3,  razão  pela  qual  rejeito  a  preliminar  de  cerceamento  de
defesa.

Verifica-se nos autos que o terreno medindo 5.360 m2 (cinco mil, trezentos e
sessenta  metros  quadrados),  localizado  na  Rua  Lara  Amaral,  n.  385,  Bairro
Dinamérica, no Município de Campina Grande, Paraíba, passou a ser de domínio do
Município de Campina Grande em 10 de novembro de 1987, ante a aprovação do
Loteamento  Rocha  Cavalcante  IV,  no  qual  está  inserto4,  conforme  Certificação
constante no Documento de f. 38, que instruiu a Petição Inicial.

A transferência dominial se deu em razão de a área haver sido destinada, no
Projeto de Parcelamento do Solo, f. 64, à edificação de prédios públicos e de outros
equipamentos urbanos, nos termos do art. 22, da Lei n. 6.766/795, dentre eles, de
uma  escola  municipal,  conforme  disposto  na  Certidão  de  f.  33,  exarada  pelo
Departamento de Cadastro Imobiliário do Município de Campina Grande, razão pela
qual o bem se qualifica como de uso especial, posto que afetado à prestação de um

3 “A  jurisprudência  do  Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido  de  que  o  juiz  é  o
destinatário  da  prova  e  pode,  assim,  indeferir,  fundamentadamente,  aquelas  que  considerar
desnecessárias,  a  teor  do  princípio  do  livre  convencimento  motivado.”  (STJ,  AgInt  no  AREsp
472.767/RS,  Rel.  Ministro  Gurgel  De  Faria,  Primeira  Turma,  julgado  em  13/12/2016,  DJe
10/02/2017).

“(…) o  art.  130  do CPC consagra o princípio da persuasão racional,  habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à  luz  das  provas  constantes dos autos que entender aplicáveis ao
caso   concreto.  (STJ,  AgInt  no  AREsp 880.908/SP,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

4 “A aprovação  de  loteamento  pela  Administração  Pública  transfere,  automaticamente,  os  bens
destinados  ao  uso  comum  ou  ao  uso  especial  da  municipalidade  para  o  domínio  público,
independente de registro. Precedentes do STF e do STJ.” (STJ, REsp 1137710/PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 21/06/2013).

5 Lei n. 6.766/93,  Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do
Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. 



serviço  estatal  específico,  nos  termos do art.  99,  II,  do  CC6,  não  ocorrendo sua
desafetação em razão da não utilização7.

Em desatenção à  finalidade  a  que  o  imóvel  se  destinava,  o  2º.  Apelante
promoveu sua doação, autorizada pela Lei Municipal n. 4.568, de 13 de dezembro
de 2007, f.  41/42, ao 1º. Apelante,  para que este edificasse e instalasse sua sede
social, conforme Escritura Pública de Doação constante às f. 37/38, lavrada em 30
de dezembro de 2008.

A  forma  válida  da  doação  de  imóvel  público  é  regulamentada,
conjuntamente, pelos art. 1088 e 5419 do Código Civil, em que é exigida a lavratura
de escritura pública para a doação de imóvel de valor trinta vezes maior  que o
salário mínimo vigente, como também pelo art. 17, I, da Lei 8.666/9310, que impõe
a necessidade de existência de interesse público devidamente justificado, avaliação
prévia, autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, dispensada
esta  caso seja  consignado à  alienação um encargo também de interesse público
justificado, nos termos no art. 17, §4º., da Lei n. 8.666/9311.

Assente-se, portanto, que, nos exatos termos dispostos no art. 17, I, da Lei
8.666/93, a edição Lei Municipal n. 4.568/07, f. 41/42, atendeu apenas a um dos
pressupostos  legais  da  doação,  dispondo  o  referido  Diploma  Legal  de  natureza
meramente autorizativa, não se confundindo o início de sua vigência com a prática
do ato por ela autorizada, porquanto compete ao Poder Executivo – e tão somente a
ele – emitir o último juízo acerca da concretização do negócio jurídico, ainda que
todos os antecedentes, exigidos pela Lei n. 8.666/93 e Código Civil, já estivessem
consumados.

6 CC,  Art.  99.  São  bens  públicos:  […]  II  -  os  de  uso  especial,  tais  como edifícios  ou  terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias; […].

7 “Registre-se, por derradeiro, que a afetação e a desafetação não podem decorrer da utilização ou não
de  determinado  bem  públicos  pelos  administrados.  Portanto,  a  passagem  de  veículo  por  bem
dominical não o transforma em rua (bem de uso comum do povo) e a ausência de vistantes no
museu  público  não  lhe  retira  o  caráter  de  bem  público  de  uso  especial,  transformando-o  em
dominical.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 622).

8 CC,  Art.  108.  Não dispondo a  lei  em contrário,  a  escritura  pública  é  essencial  à  validade  dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais
sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

9 CC, Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

10 Lei nº. 8.666/93, 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 está nos
seguintes casos: […].

11 Lei n. 8.666/93, art. 17. (…). […]
§ 4º.  A doação  com encargo  será  licitada  e  de  seu  instrumento  constarão,  obrigatoriamente  os
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo
dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado; […].



Importa  dizer:  a  anulação  da  doação  pretendida  nestes  autos  pode  ser
causada  pela  invalidade  da  Lei  Municipal  n.  4.568/07,  mas  não  a  pressupõe,
porquanto,  ainda que a  autorização legislativa seja  constitucional  e  formalmente
válida, a existência de vícios em outros requisitos legais pode tornar nulo o negócio
jurídico  formalizado  entre  o  Município  de  Campina  Grande  e  o  Sindicato  dos
Empregados no Comércio e Serviço de Combustível e Derivados de Petróleo no
Compartimento da Borborema – SINDECPETRO.

É  consabido  que  a  existência  das  entidades  classistas  disponha  de
relevância  constitucional,  posto  que  a  liberdade  de  sindicalização  foi  garantida
expressamente pelo legislador constituinte originário12, o exercício das atribuições
sindicais se dá em benefício, exclusivamente, da categoria representada, e não da
integralidade  dos  cidadãos  indistintamente,  de  modo  que  sua  natureza  é
eminentemente privada13, não podendo os sindicatos, as associações de classe ou de
representação  de  categoria  profissional,  inclusive,  serem  qualificados  como
organizações da sociedade civil de interesse público, nos termos do art. 2º., caput e
II, da Lei n. 9.790/99.

Incontroverso o fato de que o 1º. Apelante exerce atividade de natureza
privada,  não é  razoável  concluir-se que a  edificação e  a  instalação de sua sede
social,  enquanto  encargos  impostos  pelo  2º.  Apelante,  acarretaram benesses  aos
munícipes considerados enquanto coletividade14,  notadamente ante o fato de que
importaram em preterimento da construção de uma escola municipal,  razão pela

12 CF, Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: […].

13 PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  BEM  PÚBLICO.  DESAFETAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO. NULIDADE. [...] Conclui o Tribunal de origem que o Município
"além de privar a população do local  de  usufruir de bem público  diante  sua omissão  na
instalação dos equipamentos públicos que garantiriam aos cidadãos o exercício das funções da
cidade, promoveu o 2º  apelante  a  alienação  do bem a  particular  de  forma fraudulenta,  com o
simples intuito de angariar lucros, não obstante o dever da Administração Pública Municipal  de
gerir e velar a coisa pública." (STJ, AgRg no REsp 1320101/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).

14 “O órgão ministerial promoveu a ação civil pública em defesa do patrimônio público do Município
de Osasco, visando o retorno ao seu patrimônio, e à comunidade local, de imóvel doado à entidade
recorrente em 1974, com o encargo de construir no local a sua sede. […] Evidencia-se portanto
que, a rigor, não se trata da defesa patrimonial do ente municipal, mas sim de proteger e
mesmo recompor o patrimônio público em sentido amplo, de toda a sociedade local (…). Desse
modo,  o retorno do imóvel  ao acervo municipal  significa  que toda a sociedade local  será
beneficiada, com sua utilização para condizentes com outras utilidades para a população […]
A intervenção do Ministério Público, nesse domínio, justifica-se tão somente em situações especiais,
onde identificado, no patrocínio judicial em defesa do patrimônio público, mais que um interesse
ordinário  da  pessoa  jurídica  titular  do  direito  lesado,  mas  um  interesse  superior,  da  própria
sociedade.” (STJ, REsp 1690532/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
17/10/2017, DJe 23/10/2017).



qual o fim a que se destinou o ato de doação é dissonante do interesse público15,
denotando em vício que impõe sua anulação16.

Registre-se que, mesmo havendo posteriormente a construção de áreas de
lazer e de instalações esportivas cujo uso será facultado a toda coletividade, como
alega o 1º. Apelante, tal fato não convalidará o ato de doação viciado, posto que o
bem  público  alienado  permanecerá  sendo  utilizado,  ainda  que  em  parte,  no
atendimento de interesses eminentemente privados, distintos da finalidade para o
qual foi afetado.

Verificado  o  defeito  de  legalidade  do  ato  de  doação,  ante  o  vício  de
finalidade, deverá ser declarada, com eficácia  ex tunc, sua anulação, abrangendo,
em princípio,  todos  os  efeitos  produzidos  e  obstando  a  produção  de  quaisquer
outros,  razão  pela  qual  é  inadmissível  que  seja  assegurada  a  posse,  ainda  que
precária, do bem doado, como pretende o 1º. Apelante, entretanto, considerando a
boa-fé do Donatário e a confiança legítima dos administrados17, a nulidade do ato

15 “(…) a finalidade do ato é sempre e obrigatoriamente um interesse público, donde afirmarem
os doutrinadores que existe vinculação também com respeito a este aspecto. […] Nada há de
surpreendente, então, em que o controle judicial dos atos administrativos, ainda que praticados em
nome de alguma discrição, se estenda necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da
finalidade e  da causa do ato.  Nenhum empeço existe  a  tal  proceder,  pois  é  meio -  e,  de resto
fundamental  -  pelo qual  se pode garantir  o  atendimento da lei,  a  afirmação do direito.”  (REsp
617.444/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006, p.
196).

16 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO COM
ENCARGOS  DE  BEM  PÚBLICO.  LICITAÇÃO.  ART.  17,  §  4º,  DA  LEI  8666/93.
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SEM A PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO DA DISPENSA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ATO NULO DE PLENO DIREITO. DOAÇÃO ANULADA.
[…]  Trata-se,  na  origem,  de  demanda  na  qual  o  Município  de  Vila  Velha,  nos  autos  da  Ação
Ordinária de Anulação de Doação de Bem Público contra Agência Marítima Universal, declarou "a
Nulidade  do  termo  de  compromisso  e  a  Nulidade  da  Escritura  Pública  realizada  perante  o  4º
Cartório de ofício de notas referente ao lote nº 8 de 28.594,18 m2 que confronta-se a frente com a
Rua Projetada "B", direita com a rua I, esquerda com a área pertencente ao SESI e fundos com o
lote nº 14, por entender que  a doação da área não respeitou o processo licitatório necessário
para tal mister e, sobretudo porque a área doada se encontrava inserida nos 334.554,55 m2
previamente destinados para a implantação de equipamentos públicos (art. 3º do Decreto nº
167/98) que foi  indevidamente desafetada pelo então Chefe do Poder Executivo Municipal
para ser doada.  2. A sentença acolheu o pleito do Município de Vila Velha, e o Tribunal local
manteve o entendimento. 3. Hipótese em que a Corte a quo, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, decidiu a questão sub judice à base da seguinte motivação (fls. 307-308, e-STJ): "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 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 8.666/93), o que
é o que se busca com a realização da licitação." Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula
7  do  STJ.  Precedente:  AgRg no  REsp 1517891/ES,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda
Turma, DJe 17/08/2015. […] (STJ, REsp 1421684/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

17 “A ressalva  acima  feita,  em princípio,  serve  para  lembrar  que  a  regra  clássica,  enunciada  em
absoluto – o que é nulo não produz efeitos (quod nullum est ab initio non potest tractu temporis
convalescere) – pode sofrer temperamentos em Direito Administrativo diante de princípios a serem
ponderados, que definam superiores interesses públicos éticos, tais como o da segurança jurídica,
que compreende a boa-fé e a confiança legítima dos administrados, ou o da paz social. 



não  elide  o  Município  do  dever  de  ressarcimento  dos  gastos  despendidos  no
imóvel18, a ser calculado na fase de cumprimento da Sentença, assegurado o direito
de  regresso,  passível  de  ser  aferido  em ação autônoma,  em desfavor  do  agente
responsável  pela  conduta  viciada,  nos  termos  do  art.  37,  §6º,  da  Constituição
Federal19.

Declarada  a  nulidade  do  ato  de  doação  por  vício  de  finalidade,  resta
prejudicada a análise da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.568/07, razão
pela  qual  o  julgamento  da  lide  não  pressupõe  a  análise  de  matéria  afeta  à
competência do Órgão Plenário deste Tribunal.

Posto isso, conhecidas a Remessa Necessária e as Apelações e rejeitada a
preliminar de cerceamento de defesa, nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

[…]
Essa alternativa de ponderação reconhecida à Administração, para anular ou deixar de anular os seus
próprios atos, ou para modular a sua decisão nas circunstâncias aludidas, não infirma o princípio da
legalidade, senão que o harmoniza, equilibradamente, com os da finalidade pública e da segurança
jurídica,  na  prossecução  da  juridicidade  em seu sentido mais  amplo,  ainda  porque a  finalidade
pública que a lei  comete à Administração não esgota o gênero, bem mais extenso, do interesse
público.”  (MOREIRA  NETO,  Diogo  de  Figueiredo. Curso  de  direito  administrativo:  parte
introdutória, parte geral e parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

18 ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO
NO  MERCADO  INTERNACIONAL  DE  CAFÉ.  OPERAÇÃO  “PATRÍCIA”  OU  “LONDON
TERMINAL”.  MANOBRAS  ESPECULATIVAS.  PRETENSA  NULIDADE  DO  CONTRATO
NÃO  AFASTA  O  DEVER  DE  INDENIZAR  O  CONTRATADO  DE  BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A MÁ-FÉ. SÚMULA N.º 07/STJ. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. (…) 3. Acudindo o terceiro de boa-fé aos reclamos do Estado e
investindo  em  prol  dos  desígnios  deste, a  anulação  do  contrato  administrativo  quando  o
contratado realizou gastos  relativos à avença,  implica no dever do seu ressarcimento  pela
Administração. Princípio consagrado na novel legislação de licitação (art. 59, Parágrafo Único, da
Lei n.º 8.666/93). (…) 6. Indenizabilidade decorrente da presunção de legalidade e legitimidade
dos atos administrativos, gerando a confiabilidade em contratar com a entidade estatal. 7. O
dever de a Pessoa Jurídica de Direito Público indenizar o contratado pelas despesas advindas
do adimplemento da avença, ainda que eivada de vícios, decorre da Responsabilidade Civil do
Estado, consagrada constitucionalmente no art. 37, da CF. (…). (STJ,REsp 547.196/DF, Rel.
Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/04/2006,  DJ  04/05/2006,  p.  134,  REPDJ
19/06/2006, p. 100).

19 CF, Art. 37. (…). […] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. […].


