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 Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
Orientação Técnica IGAM nº 6.621/2019. 

 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Guaíba solicita análise e orientação 
acerca do Projeto de Lei nº 004/2020, o qual autoriza o Município de Guaíba a 
proceder a desafetação de área pública e a permutá-la com Enio Airton Silva de 
Oliveira. 
 
 

 
II. Inicialmente, destaca-se que é do Município1 a competência para a 
regulamentação do uso de seus bens, segundo a norma contida no art. 13, IV, a 
Constituição do Estado2.  
 

A Lei Orgânica do Município consulente dispõe: 
 
Art. 92. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. 
 

Desta forma, sendo competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
a gestão dos bens públicos, a ele está reservada a iniciativa para deflagrar o processo 
legislativo com esse objeto. Assim, tanto a espécie normativa quanto a iniciativa estão 
adequadas à proposição do Executivo.   

 
A realização de permuta se constitui em procedimento pelo qual as 

partes transferem e recebem bens uma da outra, simultaneamente. A permuta é, 
portanto, forma de alienação e aquisição de bens. 

 
Os bens públicos sem destinação, ou seja, aqueles que não estejam 

afetados a uma finalidade pública são passíveis de alienação. Os bens não afetados são 
chamados de bens dominicais e os bens afetados, consagrados ou destinados a uma 

                                                 
1
 Art. 18 - Compete ao município, no exercício de sua autonomia 

(...) 
XXIII - Administrar seus bens adquiri-los e aliena-los, aceitar doações, legados ou heranças e dispor de sua aplicação; 
 
2 Art. 13 É competência do Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do Estado: 
(...) 
IV – dispor sobre a autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos municipais; 
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finalidade são classificados em bens de uso comum ou de uso especial, nos termos do 
art. 99 do Código Civil.  

 
 O que se tem, portanto, é que qualquer bem público pode, em 

princípio, ser alienado desde que desafetado de sua finalidade ou de sua destinação 
especial (ou de uso comum). Nisso, tratando-se de bem que a Administração pretenda 
alienar por meio de permuta, o imóvel deverá integrar o patrimônio público como bem 
dominical. 
  

 A alienação dos bens municipais se subordina à existência de interesse 
público para o ato e, como regra geral, depende de licitação por expressa previsão 
constitucional e legal, ressalvados os casos previstos na Lei de Licitações. A respeito 
das permutas dispõe a LOM: 
 

Art. 97. A aquisição de bens imóveis, por permuta, dependerá de prévia 
avaliação e autorização legislativa. 

 
Constantes os laudos de avaliação dos imóveis, verifica-se diferença de 

valores para o município, devendo haver a devida devolução aos cofres públicos, o que 
não restou esclarecido no PL.  

 
Releva observar que a documentação acostada à consulta permite 

inferir que houve um fato administrativo, no ano de 1982, por meio do qual o 
Município utilizou-se do bem do particular para abertura de via pública, podendo 
concluir-se que houve a desapropriação indireta do bem. Neste caso, se o particular 
não reclamaou a respectiva indenização por todo este tempo, é necessário que se 
avalie a ocorrência da  prescrição do direto à indenização. Neste sentido, veja-se 
decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL  CIVIL.  DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO. RECURSO 
ESPECIAL NÃO   CONHECIDO.   RECURSO  DE  AGRAVO  INTERPOSTO  FORA  
DO  PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. 
I  -  Na  origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta 
contra a Prefeitura Municipal de Carapicuíba, objetivando a condenação do 
ente municipal réu ao pagamento da quantia equivalente ao valor apurado 
no laudo efetuado à época da expropriação. 
II - No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-se provimento ao  
recurso  de  apelação  dos  expropriados,  reformando  a decisão 
monocrática que julgou extinto o direito de ação dos particulares em 
decorrência da prescrição operada com o transcurso do lapso temporal 
superior  a  dez  anos  III - Nesta Corte não se conheceu do recurso especial.  
A  decisão  de  fls.  229  que  não  conheceu  do recurso transitou  em  
julgado  no dia 17 de setembro de 2019. Certificado o trânsito,  a  parte  
apresenta  petição avulsa, protocolada em 30 de setembro de 2019. 
IV  - Conheço da petição como agravo interno, pois a parte agravante 
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pretende a reforma da decisão. 
V  -  A  interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze 
dias   úteis   implica   o   não   conhecimento   do   recurso,  por 

                                                  intempestividade, nos termos do art. 1.021, c/c os arts. 219, 1.003, 
§ 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 
VI  -  Petição  conhecida  como  agravo  interno. Agravo interno não 
conhecido.( AREsp 1182057 / SP) 

 
De outro aspecto, ainda que o objeto do PL seja a regularização de 

situação fática que há muito perdura, o ano de 2020 se apresenta como eleitoral e 
com ele algumas consequências. Deve-se observar o conteúdo do art. 73 da Lei Federal 
nº 9.504, de 1997 (Lei das Eleições), onde é referido: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 
(...) 

 
Nota-se que as condutas vedadas são aquelas que hospedam “tendência 

a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”. O ponto 
a ser preservado é o equilíbrio da disputa eleitoral, mesmo que ela não alcance 
mandatos locais. 

 
O § 10 do mesmo dispositivo estabelece: 
 

[...]  
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 

gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Grifou-se) 
 

A vedação prevista na norma, portanto, perdura durante todo o ano da 
eleição e é dirigida à Administração Pública, sendo vedada a distribuição gratuita de 

bens, valores ou benefício. Portanto, a anistia colocada no art.º 2 afronta a lei vigente, 
não se recomendando a medida nesse ano. 
 

Por fim, quanto ao mérito do referido ajuste, cabe ao legislativo a 
devida deliberação. 
 
  
 
III.  Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de 
Lei nº 004 de 2020, nos termos em que se encontra, havendo a diferença de valores a 
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ser esclarecida, conforme acima referido, e, presente o impedimento da concessão de 
benefícios no ano eleitoral (anistia fiscal do art. 2º do PL), consoante §10 do art. 73 da 
Lei Federal nº 9.504, de 1997, além de possível ocorrência da prescrição do direito do 
particular à indenização pela desapropriação indireta do bem. 
 

O IGAM permanece à disposição. 
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