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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER N.º 8.798 -AJ 
(Ref.: Bens públicos) 
Proc. n.º 14080/2019 
PL n.º 410/2019 
Poder Executivo 
 

“Desafeta as áreas de domínio público 
municipal que especifica e suas 
respectivas benfeitorias, autoriza o 
Município a doá-las aos seus ocupantes 
e dá outras providências.” 
 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que objetiva obter 
autorização para desafetar áreas de domínio público municipal, situadas no Conjunto 
Habitacional Putim - Área 04 (Santa Luzia), bem como suas respectivas benfeitorias, 
classificá-las como bens dominicais, e transmiti-las, mediante doação, aos seus ocupantes.  
 
   O autor, na mensagem que encaminha a propositura à Casa, assevera que o 
projeto tem por escopo “autorizar a doação de doze unidades habitacionais remanescentes do Conjunto 
Habitacional Putim - Área 04, aos seus ocupantes, cujas famílias são oriundas de projetos de desfavelização, 
retirada de áreas de risco e atendimento à população de baixa renda, sendo que os beneficiários são 
integrantes da demanda cadastrada no Município”. 
 
   Aduz ainda o autor que o projeto visa atender “interesse público e social, em 
completo cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, resultando em 
benefícios para as famílias de baixa renda no Município com a regularização dos respectivos imóveis”. 
 
   Depreende-se com a análise do texto normativo da proposta que os 
elementos atinentes à área objeto da desafetação, dentre os quais a titularidade da 
propriedade, localização, situação, características, medidas, confrontações, área total, e valor 
da avaliação, conforme indicado no art. 1º do projeto, estão especificadas na Matrícula, 
Planta e Laudo de Avaliação, documentos que constam nos Anexos que integram a presente 
proposta. 
 
   O art. 2º deixa claro que apenas 12 (doze) unidades, existentes na área 4 do 
Conjunto Habitacional Putim, será objeto da doação aos ocupantes indicados no art. 1º e 
relacionados nos Anexos da norma, e indica que os imóveis em questão estão situados nos 
Blocos 54, 64 e 74, que contém “pavimento térreo com 02 (dois) apartamentos e pavimento superior 
com 02 (dois) apartamentos, estando os de números 01 e 02, localizados no pavimento térreo e os de números 
11 e 12 no pavimento superior”. 
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   O art. 3º ressalta que a doação objetiva conceder moradia às famílias de baixa 
renda, oriundas do processo de desfavelização e que se encontram em áreas de risco, que 
foram devidamente cadastradas pelo Município. 
   
   O art. 4º estabelece ao Município os encargos decorrentes da lavratura da 
escritura de doação, bem como do registro no cartório competente, e prevê que serão 
utilizados recursos do Fundo Municipal de Habitação, criado pela Lei n. 8.036, de 30 de 
dezembro de 2009, nos termos do seu inciso IV do artigo 32, para fazer frente a despesa 
pretendida. 
 
   Já o art. 5º trata unicamente da cláusula de vigência da norma.  
 
   Observa-se que a proposta se faz acompanhada de mensagem contendo a 
motivação e a justificativa (item 1.2, fls. 1/3), relação dos ocupantes do Conjunto Santa 
Luzia que serão beneficiados com a doação (item 1.2, fl. 5), certidão de matrículas das 
unidades do Conjunto Habitacional Putim – área 4 (item 1.2, fls. 6/11), matrículas dos 
imóveis que serão doados (item 1.2, fls. 12/24); planta do Conjunto Habitacional Putim 
(item 1.2, fl. 25), e laudo técnico de avaliação (item 1.2, fls. 26/56). 
 
   A matéria tratada no projeto de lei em epígrafe, conforme se nota, é de 
interesse local, nos termos do que dispõe o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, e art. 
21, incisos I e V, da Lei Orgânica do Município, uma vez que compete ao Município 
“administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças, e dispor sobre a sua 
aplicação”.  
 
   A Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -  Código Civil Brasileiro – 
elenca a classificação dos bens públicos e destaca os bens que estão afetados ao interesse 
público: 
  

“Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
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; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito 
privado.” 
 
“Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 
enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.” 
 
“Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da 
lei.” 
 
“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.” 
 
“Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for 
estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.” 
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   Os dispositivos acima destacados indicam que os bens de uso comum do 
povo e os de uso especial, em razão de sua destinação, não podem ser alienados enquanto 
permanecerem afetados ao interesse público. 
 
   Já os bens dominicais, segundo a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro1, por 
não estarem afetados a finalidade pública específica, podem ser alienados “...por meio de 
institutos de direito privado (compra e venda, doação, permuta) ou de direito público (investidura, legitimação 
de posse e retrocessão...)”, desde que a alienação esteja subordinada ao interesse público. 
 
  Nesse sentido, o caput do art. 155 da Lei Orgânica do Município estabelece 
que a alienação de bens municipais está “subordinada à existência de interesse público” e à 
observância das normas constantes em seus incisos. 
  
   Os bens públicos estão sujeitos ao regime administrativo atinente ao seu uso, 
conservação e alienação, devendo o Poder Público Municipal, notadamente, em razão de sua 
destinação e afetação a fins públicos, assegurar sempre sua proteção. Nesse ínterim, por 
tratarem-se de áreas de domínio do Município de São José Campos que estão afetadas a 
determinadas finalidades, mostra-se necessária a desafetação para a formalização a 
formalização do procedimento atinente a alienação. 
 

   Sublinha-se que o processo de desafetação e alienação de bens públicos 
deverá atender as regras que estão contidas no art. 17 da Lei Federal nº 8.666/1993: 

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: 
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, 
de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;         (Redação dada 
pela Lei nº 11.952, de 2009) 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 
desta Lei;  (eficácia suspensa em medida cautelar proferida nos autos da ADI 927-3) 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de 
governo;           (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente 
utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse 
social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;           (Redação dada 
pela Lei nº 11.481, de 2007) 
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de 
dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública 
em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 

                                                 
1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.857 
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regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública;        (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais 
da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da 
Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os 
requisitos legais; e    
[...] 
 

   O art. 155 da Lei Orgânica do Município também traz supedâneos jurídicos 
para a tramitação de projetos que sejam pertinentes ao objetivo almejado pelo Chefe do 
Poder Executivo - alienação de bens municipais: 
 

 
Art. 155. A alienação de bens municipais, subordinados à existência de interesse público 
justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:  
I - quando imóveis, dependerá da concordância dos moradores do bairro onde estiver 
localizado o bem, de autorização legislativa e de concorrência, dispensada essa última se se 
tratar de doação ou permuta; (“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda à Lei 
Orgânica nº 23, de 18 de fevereiro de 1993) 
 II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensados nos seguintes casos: a) doação, 
permitida exclusivamente para fins de interesse social; b) permuta; c) ações, que serão 
vendidas na Bolsa de Valores;  
§ 1º No caso de doação, nunca permitida à pessoa física, deverão constar do contrato, 
obrigatoriamente, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de 
retrocessão, sob pena de nulidade do ato. 
(...) 
 
§ 10. O impedimento contido no § 1º do art. 155 desta Lei Orgânica, não se aplica aos casos 
em que houver comprovado interesse social, sendo permitida a doação de bem imóvel à 
pessoa física, de baixa renda, para fins exclusivos de moradia. (Parágrafo acrescido pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 83, de 29 de novembro de 2018)  

 
   Extrai-se da legislação destacada acima que o Município poderá, com fim de 
atender o interesse público, alienar seus bens imóveis, dispensada a licitação, desde que 
observadas as seguintes etapas: demonstração do interesse público; prévia avaliação; e lei 
autorizadora que estabeleça as condições para sua efetivação. 
 
   O §10 do art. 155 prevê, como exceção, a doação de bem imóvel à pessoa 
física, de baixa renda, para fins de moradia quando houver comprovado interesse social. 
 
   Hely Lopes Meirelles destaca a possibilidade de o Município realizar a doação 
de bens móveis e imóveis para particulares para incentivar construções e atividades 
particulares de interesse social: 
 

“O Município pode fazer doações de bens móveis e imóveis desafetados do uso público, e comumente 
o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse social e convenientes à 
comunidades. Essas doações podem ser com ou sem encargos, e em qualquer caso depende de lei 
autorizadora, que estabeleça as condições para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e 
de licitação (arts. 17, I, “b”, e II, “a”, da Lei 8.666/1993)”.2 

 

                                                 
22Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p.343 
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   O entendimento sedimentado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é no 
sentido de que a doação de bens públicos somente será possível se observados os princípios 
da legalidade, motivação, finalidade e do interesse público: 
 

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - Pretendida anulação de doação de imóvel público realizada 
com base nas Leis municipais nos 1.415/2011 e 1.455/2012. 1) Preliminares de cerceamento de defesa 
de incompetência do juízo “a quo” para declarar a inconstitucionalidade de leis municipais - 
Afastadas.2) Doação de bem público - Órgão Especial que reconheceu a inconstitucionalidade das Leis 
municipais nos 1.415/2011 e 1.455/2012 que autorizaram a doação de imóveis pertencentes ao 
patrimônio do Município - Reconhecida inobservância dos princípios da legalidade, motivação, 
finalidade e do interesse público - Leis genéricas que não estabeleceram os aspectos formais para que a 
doação se efetive, como a especificação do bem público objeto da doação, prévia avaliação, critérios 
para se determinar o donatário e assegurar a isonomia – Sentença mantida - Recurso improvido. 
(APELAÇÃO Nº 0000451-42.2013.8.26.0334, Rel: Eutálio Porto, j. 23/02/2016) 

 

   In casu, o autor indica na Mensagem n. 43/SAJ/DAL/2019 que a proposta 
visa atender famílias de baixa renda, oriundos projetos de desfavelização ou que foram 
retiradas de áreas de risco, e ressalta que a mesma está em conformidade com a Lei 
Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
   Foram acostados aos autos, consoante destacado alhures, a relação contendo 
a identificação dos donatários, laudo de avaliação, planta, e matrículas dos imóveis, o que 
nos possibilita afirmar que o processo legislativo, a princípio, observou os requisitos 
mínimos indicados no art. 17 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 155 da Lei Orgânica do 
Município. 
    
   Todavia, nota-se que não está expresso no texto normativo do projeto as 
cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade e de reversão dos imóveis ao patrimônio 
público, disposições que são usuais nas propostas que tem por finalidade a desafetação e 
doação de área de domínio público. 
 
  Insta pontuar, ainda, a necessidade de observar as disposições contidas no § 
10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, que “Estabelece normas para as eleições”, na hipótese 
de não ser possível a implementação da ação contida no projeto em tela no exercício 
financeiro do corrente ano.  
 
  Diante do exposto, entendemos que o projeto, atendidos os requisitos da 
legislação aplicável ao caso, estará, sob o aspecto legal, em condições de ser apreciada pelos 

Senhores Vereadores. 
 

 É o parecer. 
 

 
 São José dos Campos, 10 de dezembro de 2019.  
 
  

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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