
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JOÃO CÂMARA
 
RECOMENDAÇÃO Nº 2018/0000512497
Inquérito Civil nº 114.2015.000066
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da 1ª
Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  João  Câmara/RN,  com  fulcro  no  art.  129,  II  e  III,  da
Constituição  Federal;  art.  25,  IV,  "a",  e  art.  26,  I,  da  Lei  nº  8.625/93;  e  art.  55,  III,  da  Lei
Complementar Estadual nº 141/96, e
CONSIDERANDO é atribuição institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, do patrimônio público e social, e dos direitos difusos e coletivos, cabendo ao
parquet,  ainda,  zelar  pelo  efetivo  respeito  aos  Poderes  Públicos  e  pela  defesa  dos  direitos
assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, a teor dos
artigos 127, caput, e 129, inciso ll, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, entre outras providências, receber notícias
de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis
que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;
CONSIDERANDO  que  compete  ao  Ministério  Público,  consoante  o  previsto  no  artigo  69,
parágrafo único,  alínea "d",  da Lei  Complementar  Estadual  n.°  141/96,  expedir  recomendações
visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO que compete  ao  Ministério  Público,  nos  termos  do art.  59  da  resolução nº
012/2018-CPJ,  expedir  recomendação  objetivando  o  respeito  e  a  efetividade  dos  direitos  e
interesses que lhe incumbe defender e, sendo o caso, a edição ou alteração de normas;
CONSIDERANDO a instauração do Inquérito  Civil  nº  114.2015.000066 para averiguar  suposta
doação  ilegal  de  Escola  Municipal  José  Filgueira,  ocorrida  em  2015  no  município  de  Bento
Fernandes/RN;
CONSIDERANDO o teor  da Lei  Municipal  nº  466, de 11 de agosto de 2015, que autorizou a
doação de imóvel público, situado na Rua Projetada, nº 137, Alto do Rondon, Bento Fernandes/RN,
à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Jaime Ferreira Andrade;
CONSIDERANDO que a alienação de qualquer bem público pressupõe o cumprimento de certas
formalidades,  previstas  no  art.  17  da  Lei  nº  8.666/93  (Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos),  as  quais  se  relacionam com a  verificação da  compatibilidade  do  ato  com os
interesses supra individuais e coletivos;
CONSIDERANDO que em que pese a Lei Orgânica do Município de Bento Fernandes dispensar a
licitação para doação de imóveis públicos, dispõe que a alienação de bens municipais deve sempre
ser  subordinada  ao  interesse  público,  devidamente  justificado,  precedida  de  prévia  avaliação  e
autorização legislativa (art. 98, I, “a”, LOM);
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 466/2015 foi aprovada sem avaliação prévia do imóvel
doado,  nem  justificativa  de  interesse  público  da  alienação,  descumprindo  frontalmente  o  que
estabelece o art. 17, caput e inciso I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o art. 98, I,
“a”, Lei Orgânica de Bento Fernandes/RN;
CONSIDERANDO que a doação de bens públicos deve ser tida como excepcional e atender a
interesse público devidamente demonstrado;
CONSIDERANDO que qualquer violação a tais pressupostos espelha conduta ilegal e dilapidatória
do patrimônio público;
CONSIDERANDO que as regras atinentes à alienação de bens imóveis da administração pública
exteriorizam a preocupação de evitar a destruição do Estado, sua redução a dimensões insuficientes
para  execução  de  suas  funções  e  a  transplantação  para  a  órbita  privada  de  bens  e  direitos  de
interesse comum;
CONSIDERANDO  que  a  administração  municipal  não  cuidou  de  evidenciar  previamente  o
atendimento aos requisitos contidos na legislação de regência;



CONSIDERANDO  que  a  existência  de  outras  formas  de  utilização  de  bens  públicos  por
particulares, tais como, autorização, permissão, concessão de uso e concessão de direito real de uso,
menos drásticas do que a doação, haja vista não causar perda patrimonial no domínio municipal;
CONSIDERANDO  ser  aplicável,  in  casu,  o  princípio  da  autotutela  da  administração  pública,
consubstanciado no Verbete nº 473 da Súmula de Jurisprudência do STF, de acordo com a qual “a
administração pode anular  seus  próprios atos,  quando eivados de vícios  que os  tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”;
CONSIDERANDO  que,  diante  da  invocação  do  princípio  da  autotutela,  revela-se  legítima  a
anulação do ato pela própria administração, quando viciado pela ilegalidade;
CONSIDERANDO, por fim, que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade
estrita, isto é, o administrador só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, sendo tudo o mais
vedado;
RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Bento Fernandes/RN, Sr. Paulo
Marques de Oliveira Júnior, que proceda, valendo-se do poder de autotutela da administração, à
imediata anulação da Lei Municipal nº 466/2015, que versa sobre a autorização para alienação, sob
a forma de doação, de bem imóvel integrante do patrimônio público municipal.
Desde já, fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que o prefeito manifeste-se sobre esta
recomendação,  inclusive,  se  a  acata  ou  não,  devendo,  em  caso  positivo,  demonstrar  seu  fiel
cumprimento.
Fica  a  autoridade  destinatária  expressamente  advertida  que  o  não  cumprimento  integral  desta
Recomendação poderá render ensejo à judicialização de demanda, inclusive Ação Civil Pública de
responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação ao CAOP Patrimônio Público;
Publique-se  no  Diário  Oficial,  Portal  da  Transparência  e  no  quadro  de  avisos  deste  Órgão
Ministerial.
João Câmara/RN, 06 de novembro de 2018.
Kariny Gonçalves Fonseca
Promotora de Justiça


