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Art. 8º, §12 - Ficam suspensos o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções judiciais e os respectivos prazos
processuais referentes às operações enquadráveis neste artigo até o dia 31 de dezembro de 2014.
Assim sendo, suspendo o feito até 31 de dezembro de 2014, conforme determinação legal.
Após o decurso do aludido prazo, intime-se o Exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, requerendo
o que entender de direito.
P.R.I.
Dê-se baixa.
Medeiros Neto, 12 de novembro de 2013.

Lívia de Oliveira Figueiredo
Juíza Substituta

0000848-79.2011.805.0165 - Monitória
Autor(s): Banco Do Nordeste Do Brasil S/A
Advogado(s): Jean Marcell de Miranda Vieira, Antonio Tavares Rogerio
Reu(s): Joaquim Rezenda Da Costa
Despacho:
Vistos, etc.
Defiro o pleito formulado no dia 22/08/2013, para a suspensão do presente feito, tendo em vista o art. 8º, §12, Lei 12.844/13:
Art. 8º, §12 - Ficam suspensos o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções judiciais e os respectivos prazos
processuais referentes às operações enquadráveis neste artigo até o dia 31 de dezembro de 2014.
Assim sendo, suspendo o feito até 31 de dezembro de 2014, conforme determinação legal.
Após o decurso do aludido prazo, intime-se o Exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, requerendo
o que entender de direito.
P.R.I.
Dê-se baixa.
Medeiros Neto, 12 de novembro de 2013.

Lívia de Oliveira Figueiredo
Juíza Substituta

MARAÚ
 VARA CÍVEL

JUIZO DE DIREITO DA VARA CIVEL E COMERCIAL
DA COMARCA DE MARAÚ
JUIZ DE DIREITO - DR. MURILO LUIZ STAUT BARRETO

Expediente do dia 28 de abril de 2014

0000109-18.2011.805.0162 - Ação Popular
Autor(s): Josue Roque De Oliveira, Maria Das Gracas Conceicao Oliveira, Helayne De Faria Rodoarte e outros
Advogado(s): Moises de Sales Santos
Reu(s): Municipio De Maraú, Antonio Calumby Filho
Advogado(s): Sterphson Alves Fernandes, Wanderley Rodrigues Porto Filho
Sentença: PARTE II.
...41.Pois bem, existem até possibilidades previstas no referido diploma que torna despicienda a concorrência pública, que
não é o caso dos autos, tratando-se de alienação de bens imóveis.
42.Mas o que chama a atenção é que os bens a serem permutados entre o município e o particular tem, incrivelmente,
preços de "mercado" muito próximos, mesmo com a gritante desvalorização do bem do particular (Fazenda Prodigiosa) pela
existência de depósito de lixo no local desde antes do ano 2000. A prova disso está na folha 298, no item II, num documento
elaborado pela própria prefeitura de Maraú ao realizar o laudo de avaliação das propriedades permutadas, conforme se
pode ver na integralidade nas folhas 287 a 298. Ora, como uma área de lixão (a do particular), distante do povoado, e
afastada de loteamentos e propriedades particulares com empreendimentos turísticos, sendo utilizada desde o ano 2.000
como depósito de lixo, pôde ter sido avaliada por R$4,80 o metro quadrado, e uma parcela da área publica loteada (lote 10
da quadra W-1, por exemplo) ter sido avaliado pelo valor mínimo de R$2,40 o metro quadrado?
43.Pior. Conforme dito pelo requerido Antônio, folha 173, §5º, a área já vinha sendo utilizada para depósito de lixo por
aproximadamente 15 anos, ou seja, desde 1996 (quem, em sã consciência, adquiriria um terreno nessas condições? Qual
seria o seu preço? Qual poderia ser a sua destinação? Qual o custo para a despoluição?).
44.Outro ponto interessante a salientar é que nessa época a área a ser permutada ainda pertencia ao Estado da Bahia,
conforme se depreende da certidão do registro de imóveis, folha 73. Ainda: o motivo da permuta era o interesse do Conder,
órgão do Estado da Bahia, o que tornaria desnecessária toda a "manobra" para se viabilizar o empreendimento.
45.Quanto ao preço do negócio, nota-se que a referida área, conforme a certidão já mencionada foi adquirida em 31-08-
2004, pelos "simbólicos" (palavras do requerido folha 173, §3º) R$28,59, ou seja, quase R$1,00 por hectares(!). Mas, numa
verdadeira "bolha imobiliária", após um mês, o terreno, no qual funcionava um aterro clandestino, foi avaliado em lotéricos
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R$1.300.000,00 (folha 53, item II), numa escalada de 45.470,44% de valorização.
46.Por outro lado, o bem público "desafetado" a ser dado em troca é uma área de praça e de preservação ambiental de um
dos loteamentos mais valorizados e bem localizados da península de Maraú. E ainda assim essa área alcançou o valor de
R$1.299.384,00.
47.Pelo encontro de contas a municipalidade, ao abrir mão de uma área pública, em região valorizadíssima, ainda teria de
voltar ao particular R$616,00, e tudo por uma "troca" por um terreno baldio no qual funciona um lixão irregular, e que até antes
de 31-08-2004 era de propriedade do Estado da Bahia.
48.Acrescente-se que, como muito bem frisado pelo membro do Ministério Público, folha 255, item f, no caso de interesse do
município na área, poder-se-ia ter realizada a desapropriação dela, indenizando-se o proprietário, gastando-se muito menos.
49.Não só pelo patente e notório prejuízo ao erário, também é o caso de procedência da Ação Popular, declarando-se nulos
os atos praticados, conforme preceituado no artigo 4º, V, alíneas "a" e "b", da Lei 4.717/1965.
50.E não se diga que o município terá prejuízo com a anulação dos atos combatidos, seja porque a área desafetada voltará
ao domínio público, valorizando o local, não havendo direito a ser amparado para quem "adquiriu" indevidamente, e sob sua
conta e risco, os lotes não registráveis da área desmembrada; seja porque a Fazenda Prodigiosa voltará ao domínio público
do Estado da Bahia, haja vista o desrespeito a cláusula contratual que vedava alienação em menos de cinco anos, sendo
certo que o município também teria direito à área, se de particular fosse, pelo usucapião, tendo em vista a sua utilização
como lixão há muitos anos, não estando mais o alegado proprietário na sua posse e administração; seja porque, quando do
início do presente feito, e mesmo antes, com a suscitação de dúvida, foi concedida liminar, que posteriormente foi confirmada
pela instância superior, para paralisar toda e qualquer ação em relação aos imóveis envolvidos (registros, averbações,
alienações etc.) - repita-se: se alguma das partes, ou mesmo terceiro, não cumpriu a decisão liminar, quer seja no aterro, ou
vendendo, comprando ou construindo nos lotes, poderá responder cível, criminal e administrativamente por seus atos, seja
o particular, seja o agente público envolvido, seja o terceiro beneficiado; e seja porque, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei
4.717/65, caberão às partes envolvidas e aos beneficiários o dever de indenização de todos os prejuízos causados, com
possibilidade de ação regressiva contra os causadores de eventual dano, tais como os servidores diretamente envolvidos,
o administrador municipal da época e os particulares beneficiados.
51.Quanto ao dano ambiental.
52.Conforme consta no relatório final confeccionado pela Bahiatursa e o Instituto Ecotema, em fevereiro de 2000, toda a
península de Maraú constitui uma Área de Proteção Ambiental - APA, "criada pelo Governo Municipal pela Lei nº 15/97, em 9
de setembro de 1997. A APA da Península de Maraú está contida em um trecho substancial de ecossistemas costeiros,
compreendendo águas interiores, estuarinas e oceânicas, bem como ecossistemas fluviomarinhos e terrestres, abrangendo
praias, restingas, recifes, manguezais, campos naturais e tipos florestais da Mata Atlântica"(p.06).
53.Esta área protegida (APA) é formada por "terras do Município de Maraú, englobando ao Sul as terras florestais da Mata
Grande, do Quitungo e Tremembé, a sede municipal e toda a Península ao Norte do rio Piracanga, incluindo águas marinhas
e ilhas estuarinas do Município, com uma área de 423,0271 km2 (idem, p. 7)."
54. A Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, art. 8 diz: "Havendo relevante interesse público, os poderes executivos
Federal, Estadual ou Municipal poderão declarar determinadas áreas dos seus territórios de interesse para a proteção
ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos
recursos naturais".
55.De acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, a APA é classificada na categoria de uso direto dos recursos naturais, assim como as Florestas Nacionais,
Reservas Extrativistas e as Reservas de Fauna, onde são permitidas a ocupação e exploração dos recursos naturais,
conforme normas específicas que assegurem a proteção da unidade.
56.Entretanto, o artigo 9º da Lei 6.902/81 diz: "Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que
regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: a) a implantação
e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água (...)". Ou seja, em
apertada síntese, a presença humana e sua atividade socioeconômica são permissíveis em uma APA, desde que minorada
a sua lesividade ao meio ambiente. Neste diapasão tem-se a lei complementar municipal marauense nº 030/2006, que em
seu artigo 5º diz: "O Município protegerá o meio ambiente, em acordo com a legislação vigente (…)". O mesmo diploma
enumera várias ações a serem implementadas, as quais têm como principal relevância a proteção da APA da Península de
Maraú.
57.Feita esta pequena digressão sobre a existência de uma APA em Maraú, bem como sobre a obrigação de preservação,
voltamos ao cerne do feito, qual seja, a malfadada permuta.
58.Na exposição de motivos do Decreto Municipal nº 421/2004, folha 55, o município tencionava fazer da área da Fazenda
Prodigiosa, de propriedade do requerido Antônio, um aterro sanitário, sobre a alegação de (sic) "descontaminar e evitar
danos ao meio ambiente do Distrito de Barra Grande"!
59.O que não se entende é que a Fazenda Prodigiosa, delimitada por um braço de rio, também fica na Península de Maraú,
estando inserida na mesma APA, e, tal qual Barra Grande, não pode ser contaminada nem ser vítima de danos ambientais.
Qual seria a diferença do dano ambiental na região da Tabatinga, local da fazenda Prodigiosa, e do distrito de Barra Grande?
60.Importante é ressaltar, também, que o município não tinha nenhum registro de estudo, programa ou licenciamento
ambiental referente a aterro sanitário no município, conforme ofício resposta na folha 187, do Diretor Geral do Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia - IMA.
61.É certo que o problema de manejamento de resíduos sólidos não é exclusividade de Maraú, devendo ser encarado com
políticas públicas sérias e repressão às infrações e abusos. Prova disso é a Lei 12.305/2010, que institui a política nacional
de resíduos sólidos, impondo comprometimento aos municípios, sendo certo que na península de Maraú, área de APA, é
vedada a criação de aterro, e, muito menos de lixão. Quanto à notoriedade desta vedação, ciência têm os órgãos ambientais
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estadual e municipal, pois a comarca já teve um processo de desapropriação de área de terra na península, promovido pelo
Estado da Bahia em face de particulares, para a implantação de um aterro sanitário, que teve de ser extinto devido a essa
vedação.
62.Outro estudo que se pode citar sobre a impossibilidade de um aterro sanitário na região da APA de Maraú é o contido nas
folhas 606 a 608, um relatório técnico de vistoria, feito pelo Escritório Regional do IBAMA em Ilhéus, na qual foi categoricamente
descartada, pois as "características naturais da península de Maraú tornam esse ambiente extremamente frágil e sensível,
às modificações antrópicas..." (folha 607, item 5).
63.Assim, a existência de um aterro sanitário na região, mais semelhante a um "lixão" clandestino, em que pese as boas
prática de particulares e do município, atualmente, para corrigir a situação, constitui, em tese, grave infração ambiental, o
que justifica a tomada de providências, entre elas, a comunicação aos órgãos competentes, nos termos do artigo 40 do
Código de Processo Penal - CPP.
64.Dessa feita, não se pode aceitar, ainda que na tentativa de criação de artifícios de legalidade, as ações para se efetivar a
instalação de lixão na área de APA de Maraú, que provocará sensível impacto ao potencial turístico e ecológico da região, o
que justifica a acolhida da ação, com base nos artigos 1º, § 1º e 2º, parágrafo único, "c" da Lei 4.717/1965.
65.Quanto à falta de interesse público.
66.A motivação basilar de toda ação da administração pública é o interesse da coletividade, seja imediato ou futuro. Quando
não observada essa motivação, via de regra, estará se cometendo uma ilegalidade por ausência de interesse público
devidamente justificado.
67.Certo que os interesses públicos são de várias naturezas, e por muitas vezes conflitantes, mas a máxima econômica diz
que as necessidades são muitas e os recursos são parcos, sendo sua arte equacioná-los.
68.Pois bem, no caso em tela existem vários interesses públicos em jogo, tais como o do manejo adequado de resíduos
sólidos, a preservação da meio ambiente, a devida ordenação, parcelamento e ocupação do solo e a incentivação e proteção
do turismo, os quais, em princípio, não são conflitantes, podendo-se dizer até harmônicos, mas que, na situação destes
autos, tornaram-se conflitantes.
69.O município de Maraú, primeiro requerido, a pedido da Conder, tentou localizar uma área para a instalação de um aterro
sanitário. Pelo carreado aos autos, já existia na península um local no qual se depositava lixo. Alegava-se que este local
pertencia a um particular, o requerido Antônio Calumby Filho. Para que o município tomasse posse da referida área, ofereceu
ao requerido outra área pública.
70.Entretanto, não houve interesse público nesta permuta, pois como já dito anteriormente, esse procedimento causou
prejuízo ao erário, dano ambiental, prejuízo ao turismo (quanto a isso, veja dois exemplos de péssimoas notícias no sítio da
rede mundial de computadores, a saber: http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/lixao-em-marau-os-residuos-
ficam-em-area-de-protecao-ambiental/ e http://www.maraunoticias.com/2013/09/marau-marau-lixoes-proximos-praias-
turisticas.html), irregularidade no parcelamento do solo e prejuízo a particulares.
71.Inda mais que, no estudo ambiental preliminar, folhas 606 a 608, encontra-se declaração do Secretário Municipal de
Obras à época, Jorge Robson, falando do novo procedimento da Conder em relação aos resíduos sólidos, no sentido de
criar-se consórcios de cidades e centralizar a destinação final dos resíduos descartados, cabendo apenas aos municípios
produtores a separação dos materiais recicláveis.
72.Conclui-se, portanto, não haver nenhum interesse público devidamente justificado a autorizar a manutenção da permuta
e de seu demais atos, pois a justificativa apresentada não se demonstrou real, válida, legal, ambientalmente adequada e
legitimada pelos proprietários e cidadãos marauenses, o que justifica o acolhimento desta ação popular para declarar
nulos os atos praticados, com base no artigo 2º, caput, "d", da Lei 4.717/1965.
73.Dispositivo
74.Desse modo, com base na Constituição Federal e nas leis com ela compatíveis, e nos termos dos artigos 269, I, do
Código de Processo Civil - CPC, e artigo 2º da Lei 4.717/95, Lei da Ação Popular, julgo totalmente procedentes os pedidos
das partes autoras para, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, declarar nulos a Lei municipal nº 040/2003,
de 04-12-2003; e todos os demais atos dela decorrentes, tais como a Portaria nº 143/2004, de 15-03-2004; o laudo de
avaliação das folhas 42 a 53, de 31 de agosto de 2004; e o Decreto municipal nº 421, de 06-12-2004, folhas 55 a 69,
resolvendo o mérito da lide.
75.Condeno os requeridos, o particular beneficiados, e os demais responsáveis pelas práticas dos atos ora anulados pelas
perdas e dados eventualmente ocorridos, seja ao poder publico, seja aos particulares, seja ao meio ambinte a serem
apurados, eventualmente, durante a execução da sentença, se for o caso, conforme autorizado pelos artigos 11 e 12 da Lei
4.717/1965.
76.Custas e honorários sucumbenciais pelas partes requeridas e terceiro beneficiário, estes arbitrados em 20% sob o valor
da causa, conforme disposto no artigo 20, §4º, do CPC, considerando-se o longo tramitar do feito, a dificuldade de acesso
a comarca, o bom trabalho desenvolvido pelos bacharéis da parte autora e a relevância da causa para a comarca, o meio
ambiente e o interesse público.
77.Oficie e intime pessoalmente o Ministério Público para ciência e tomada das medidas cabíveis, seja no âmbito ambiental,
no cível, no criminal e no político administrativo.
78.Oficie ao Governo do Estado da Bahia e para a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária para ciência desta
decisão e tomada das medidas cabíveis quanto a reversão do bem imóvel da matrícula 6.231 desta comarca para o Estado,
nos termos das cláusulas contratuais do processo de alienação de terras públicas nº 308.339-0.
79.Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para ciência e manutenção dos efeitos da liminar, e tomada das
medidas cabíveis após o trânsito em julgado, haja vista que esta decisão traz o efeito que a suscitação de dúvidas traria
(conforme processo nº 0001030-15.2008.805.0151, folhas 346 e 347, com decisão transitado em julgado em grau de
apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia), pois impossibilitado o registro e averbação daqueles atos consultados,
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nos termos desta sentença.
80.Publique e registre a decisão.
81.Intime as partes por meio de seus advogados e pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJE, atento às prerrogativas da
Fazenda Pública.
82.Publique edital para os terceiros interessados.
83.Nos termos do artigo 7º da Lei 4.71765, e artigo 475, I, do Código de Processo Civil - CPC, submeto a presente sentença
ao duplo grau de jurisdição. Assim, suba os autos ao Tribunal de Justiça da Bahia após o prazo recursal da partes.
84.Transitada em julgado, promovido os atos finais e pendentes, dê baixa e arquive os autos, certificando a cobrança das
custas eventualmente pendentes.
85.Autorizo a retirada de documentos originais, mediante termo e recibo, até baixa e arquivamento definitivos dos autos.
Maraú, 28 de maio de 2014.
Murilo Luiz Staut Barreto,
Juiz de Direito.

Expediente do dia 28 de maio de 2014

Fica(m) a(s) parte(s), advogado(s) e demais interessados intimados do(s) despacho(s,decisão(ões), sentença(s) e
audiência(s) designada(s) no(s) processo(s)abaixo relacionados:

0000109-18.2011.805.0162 - Ação Popular
Autor(s): Josue Roque De Oliveira, Maria Das Gracas Conceicao Oliveira, Helayne De Faria Rodoarte e outros
Advogado(s): Moises de Sales Santos
Reu(s): Municipio De Maraú, Antonio Calumby Filho
Advogado(s): Sterphson Alves Fernandes, Wanderley Rodrigues Porto Filho
Sentença: PARTE I.
Autos nº 0000109-18.2011.805.0162 - Ação Popular.

Sentença - Procedência - demais diligências.
1.Trata-se de Ação Popular intentada por Josué Roque de Oliveira, Maria das Graças Conceição Oliveira, Helayne de Faria
Rodoarte e demais cidadãos em face do Município de Maraú - BA. Relatam, em síntese, que pela Lei municipal nº 40/2003
houve desafetação de área de uso comum do povo, no denominado Loteamento Praia Bela de Taipús, com o fim de permitir
sua permuta com um bem particular denominado Prodigiosa, pertencente ao Sr. Antônio Calumby Filho; que houve publicação
da portaria 143/2004; que a intenção era deslocar o lixão de Barra Grande e Taipús, localizada no extremo da península de
Maraú, para a área chamada Prodigiosa, de propriedade particular, que receberia em troca a área do Loteamento Praia de
Belas de Taipús; que os valores dos bens foram declarados em R$1.299.384,00 e R$1.300.00,00; que houve procedimento
de suscitação de dúvida por ocasião do registro no Cartório de Imóveis; que nesse procedimento consta disparidades de
valores entre os bens permutados; que o feito encontra-se com recurso pendente de apreciação no Tribunal de Justiça da
Bahia; que o procedimento de permuta não obedeceu ao que determina a Lei de Licitações, Lei 8.666/93, artigo 17; que o ato
atacado implica agressão ao patrimônio público, além de ofensa à moralidade administrativa e ao meio ambiente; que a
área recebida como permuta está sendo usada como aterro sanitário clandestino, em desacordo com a Lei 6.938/81, artigo
10, e fica na margem da BR030, podendo ser facilmente notado; que o aterro fica em área de preservação permanente - APP,
o que contraria várias leis ambientais, tais como as Leis 11.428/2006, 4.771/65, conhecido como Código Florestal, e Lei
12.305/2010, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos; que há dano ambiental, cuja responsabilidade civil é
objetiva etc. Juntaram documentos nas folhas 17 a 149 e requereram, de início, decisão liminar.
2.Decisão, folha 151 a 153, deferiu o pleito liminar, bem como determinou a citação do requerido, dos interessados e outras
diligências, tais como informação de licenciamento ambiental.
3.Foi publicado editais de citação/intimação e eventuais interessados, folhas 155 a 158, feitas as comunicações determinadas.
4.A parte requerida (município) foi citada, folha 165.
5.Nas folhas 167 a 176, vê-se manifestação do interessado Sr. Antônio Calumby Filho, que teceu as seguintes considerações,
em síntese: preliminarmente disse que o feito já está prescrito, pois passaram-se mais de cinco anos entre o ato lesivo e
a protocolização da ação; que o autor é parte ilegítima, pois apresentam interesse particular no feito atacado. Quanto ao
mérito, alegou: que impugna os documentos quanto a forma; que a suscitação de dúvida levantada pelo oficial registrador
já foi devidamente analisada pelo Juiz de registros públicos e afastada; que a referida dúvida consistiu quanto a natureza da
permuta e não quanto aos valores dos imóveis permutados; que não há irregularidades na permuta, haja vista terem sido
observadas todas as garantias legais, tendo inclusive sido aprovada pela câmara dos edis; que a área permutada será
necessária ao município, pois lá será instalado o aterro sanitário; que os autores litigam de má-fé etc. Juntou documentos
folhas 177 a 181.
6.O município requerido veio aos autos, folhas 188 e 189, requerer dilação do prazo para responder ao pedido, haja vista não
estar de posse de documentos essenciais a sua defesa.
7.Nas folhas 190 a 199, vê-se comunicação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão liminar.
8.Decisão, folha 201 e verso, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos; determinou a juntada de cópia
da apelação 0001030-15.2008.805.0151; nomeou curador especial aos citados por edital; deferiu o prazo requerido pela ré;
e determinou vista dos autos ao MP.
9.A contestação do Município veio nas folhas 205 a 210, alegando, preliminarmente, prescrição para a interposição do
presente feito. Quanto ao mérito disse, em suma: que a permuta é irretocável do ponto de vista administrativo e técnico; que
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o valores das áreas permutantes foi estabelecidos por profissionais da área; que a modalidade permuta não aceita
concorrência pública, pois se opera entre bens específicos; que a destinação do terreno permutado, aterro sanitário é
perfeitamente condizente com o interesse público, não havendo prejuízo ao seu patrimônio; que o município precisa de um
local para o depósito de seus resíduos sólidos; que a localização de tal área é por deveras dificultada, pois o município é
quase que totalmente tomado por área de proteção ambiental; que, enquanto não viabiliza um aterro sanitário adequado
com a Conder, a municipalidade necessita de um local para depositar os detritos sólidos; que o requerente Josué, a bem da
verdade, pretende legitimar interesses próprios ao manejar a presente ação. Finaliza requerendo a improcedência, e que,
quando juntadas as cópias da apelação requeridas junto ao Tribunal, lhe seja dada nova oportunidade de manifestação.
Não juntou documentos.
10.Decisão da Segunda Câmara Cível, folhas 215 a 218, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo, e determinou que fossem
prestadas informações.
11.Nas folhas 248 a 264, vê-se manifestação do Ministério Público. Quanto as preliminares disse: que não ocorreu a
prescrição, nem se iniciou seu computo, pois a escritura de permuta não fora, ainda, devidamente registrada. Quanto ao
mérito, em resumo, disse: que não foram observados os dispostos legais quanto ao interesse público; que não houve
pesquisa quanto a avaliação do bem; que não houve concorrência pública; que somente se poderia dispensar a concorrência
pública em relação à localização do imóvel para a instalação do aterro sanitário, com a prévia autorização do órgão ambiental;
que as alegações do Município, ora requerido, que o particular interessado sofre prejuízos há muito tempo pelo irregular
depósito de lixo, não deveria prosperar, pois este é corresponsável, por sua omissão, em provável delito ambiental, e sendo
assim, não pode ser agraciado com área de terra em parte nobre do município, muito menos ter suas terras avaliadas acima
do preço de mercado como "compensação", justamente porque se tratava de área de lixão, que possui notória desvalorização;
por fim, caso a área fosse a ideal, mais vantajoso ao erário seria desapropriar as terras do aterro e pagar o preço de
mercado, ou ainda alienar, se possível, com licitação, as terras limítrofes ao loteamento e adquirir valores bem maiores do
que o ora transacionado. Finaliza fazendo requerimentos aos órgãos ambientais, ao CRIH e às partes.
12.Das folhas 266 a 583, vê-se cópia integral do recurso em suscitação de dúvida administrativa.
13.Nas folhas 585 a 592, encontra-se decisão final em agravo de instrumento, que rejeitou a preliminar de prescrição do
direito de agir, e, no mérito, negou provimento.
14. Juntada a cópia da apelação dos autos de suscitação de dúvida, foram as partes interessadas intimadas para
manifestação. Os autores vieram aos autos, folha 595 a 596, dizendo que de tudo que foi posto, nota-se que a causa já está
madura para julgamento. Por sua vez, o requerido Antônio, folhas 598 a 599, requereu manifestação do juízo quanto as
preliminares levantadas em sua resposta ao pedido. Já o município deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme
deixa claro as certidões nas folhas 601 e 602.
15. Decisão, na folha 603 e verso, afastou as preliminares de prescrição, ilegitimidade de parte e carência de ação. Determinou,
também, a produção de prova emprestada de outro feito, e o posterior encerramento da instrução com abertura de prazo
para as razões derradeiras.
16.Folhas 605 a 608, vê-se o relatório de vistoria ambiental na área da Península de Maraú.
17.As alegações finais da parte autora, vieram às folhas 610 e 611, em suma reiterativas de suas anteriores colocações.
18.As alegações do requerido Antônio Calumby, folhas 620 a 622, alega que entende que o presente feito está prescrito, em
que pese o entendimento contrário do juízo e dos desembargadores da Segunda Câmara Cível. Juntou documentos folhas
623 a 628.
19.Alegações finais do requerido Município de Maraú, folhas 632 a 636, em suma reiterativas, diferenciando que, caso
entendimento procedente deste juízo geraria enriquecimento ilícito do requerido Antônio, pelas melhorias já implementadas
pelo município no local. Juntou documentos folhas 637 a 645.
20.Manifestação do "parquet", folha 647, disse não ter provas, requerendo julgamento antecipado da lide.
21.Esse é o relatório. Esta, a decisão.
22.Primeiramente, esclareça-se, deixa-se de considerar as fotografias juntadas pelo município em suas alegações
derradeiras, só as recebendo como peça meramente ilustrativa, pois a instrução já fora encerrada, conforme decisão da
folha 603, já preclusa, não cabendo, agora, a reabertura de contraditório.
23.Quanto às preliminares e prejudiciais de mérito, diga-se que já foram todas analisadas e afastadas por ocasião da
decisão na folha 603 e verso, que saneou o feito, também estando preclusa. Quanto à insistente alegação de prescrição,
frise-se, já foi refutada em dois graus de jurisdição, sendo afastada em ambas as apreciações, conforme se vê nos autos
e na decisão de agravo de instrumento, do Tribunal de Justiça da Bahia, nas folhas 588 a 592.
24.Quanto ao mérito.
25.Segundo a Constituição Federal - CF, artigo 5º, inciso LXXIII: "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência".
26.Pois bem, são pressupostos indeclináveis da Ação Popular (que fora devidamente recepcionada pela Constituição
Federal de 1988 - CF, segundo a Lei 4.717/1965: a) que o autor seja cidadão brasileiro, eleitor; b) que haja ilegalidade ou
ilegitimidade do ato a invalidar; c) que haja lesividade do ato ao patrimônio público, compreendendo-se também como lesivo
o ato que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade, bem como a
moralidade administrativa. Por atos administrativos se entende a lei, o decreto, a resolução, a portaria, o contrato e demais
manifestações gerais ou especiais, de efeitos concretos do Poder Público. Assim, sem os três requisitos citados - condição
de eleitor, ilegalidade e lesividade do ato administrativo, não se viabiliza a ação popular (cf. Helly Lopes Meirelles, em
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, Revista dos Tribunais, 12ª
edição, páginas 88/92).
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27.Em continuidade, estabelece a Constituição Federal - CF, em seu artigo 37, cabeça, que "A administração pública direta
e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência...". Como consequência ao princípio da legalidade da
administração pública, tem-se que a contratação junto ao poder público é revestida de legalidade e solenidade, exigindo-se
dos contratantes prerrequisitos e procedimentos para a sua efetivação, sob pena de cometimento de infrações penais, atos
de improbidade e ilícitos civis e infrações administrativas, seja para o gestor público, seja para o particular ou qualquer
beneficiário.
28.Benedicto de Tolosa Filho lembra-nos, em sua obra "Contratando sem licitação: comentários teóricos e práticos" (Rio de
Janeiro: Forense, 1998, p. 28) que "o afastamento do procedimento licitatório para realizar a contratação não enseja a
dispensa de alguns passos que caracterizam a licitação e, dentre eles, a exigência de determinados documentos se torna
imprescindível, quer quanto à habilitação jurídica, quer quanto à qualificação técnica, bem como quanto à qualificação
financeira e à regularidade fiscal"
29.A supressão de alguns prerrequisitos da licitação não exclui sua fase procedimental. A eficácia da inexigibilidade depende
de ratificação da autoridade superior e de publicação em órgão oficial de imprensa como determina na Lei 8.666/93, in
verbis: "Artigo 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo
acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a
identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação,
podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação". Por sua vez, o artigo 17 da
mesma lei determina que: "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: … c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;"
Já o artigo 24, inciso X preceitua: "É dispensável a licitação: … X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;" Esse inciso teve a
redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994.
30.E assim se faz para oportunizar conhecimento amplo e geral, não só para ciência e acompanhamento da população
imediatamente interessada (marauenses), das autoridades competentes e poderes fiscalizadores, mas também para
propiciar o maior conhecimento geral e probabilidade de aquisição de bens a um preço menor e mais vantajoso para a
administração pública, e com maiores qualidades, sempre em vista o interesse público.
31.No caso vertente, quando da análise do pleito liminar segundo os argumentos e documentos juntado à petição inicial,
especialmente os das folhas 33 a 149, viu-se que já estavam presentes os pressupostos da ação popular, pois os autores
são cidadãos eleitores brasileiros, folhas 18 a 32; que havia, em tese, ilegalidade dos atos a invalidar (portarias, decretos
e leis municipais), pois, em primeira análise, houve constatação de desobediência à legislação que regulamenta o processo
de Licitação, qual seja, a Lei 8.666/93, bem como às leis ambientais 4.771/65, 11.428/2006 e 12.305/2010, e, agora, nota-
se o desrespeito à lei de Loteamento, Lei 6.766/79, o que fora ratificado pelo Código de Normas e Procedimentos dos
Serviços Notariais e de Registros dos Cartórios Extrajudiciais da Bahia - CNPSNRB, o Provimento Conjunto CGJ/CCI - 009/
2013 (vide, por exemplo, os artigos 920, 1.327 e 1.328); e que se tencionava lesar o patrimônio público e turístico, e de
terceiros particulares (com o cancelamento de praças e locais público da comunidade, bem como pela desvalorização dos
imóveis dos proprietários legítimos de lotes originais), e o meio ambiente (vedação de aterro sanitário na península de
Maraú e supressão de área verde do loteamento), mas com beneficio indevido a terceiro particular, consistente na
desproporção de valores entre os bens permutados.
32.Assim, conclui-se haver várias irregularidades a justificar provimento favorável a esta Ação Popular, sendo tamanha as
nulidades e irregularidades que bastaria somente a alegação de somente uma para o acatamento da procedência do feito.
Contudo, por dever de ofício, analisa-se todas conforme se vê a seguir.
33.Quanto às ilegalidades.
34.A primeira delas, consiste na impossibilidade de o particular alienar a sua propriedade, conforme consta no registro
imobiliário e se vê nas folhas 73 e 316, pois, tendo a Fazenda Prodigiosa sido transferida pelo Estado da Bahia (diga-se,
pelo valor total de R$28,59!) e registrada em nome de Antônio Calumby Filho (adquirente) em 31 de agosto de 2004,
matrícula R. 1-6231, ainda em vigor estava a cláusula contratual acordada entre o ente federativo baiano e Calumby, constante
do processo de alienação de terras públicas nº 308.339-0, na qual o referido imóvel não poderia ter sido alienado, a qualquer
título, antes de decorridos mais de cinco anos da data de seu registro imobiliário, salvo autorização do CDA, o que não existe
nos autos, sob pena de resolução de pleno direito da compra e venda. Assim, nula de pleno direito é a alienação (lei que
autorizou a permuta) da Fazenda Prodigiosa, pois não respeitou cláusula contratual devidamente expressa no registro
imobiliário, o que provoca a resolução da transferência anterior, devendo, ante o descumprimento do compromisso contratual,
ser os órgãos públicos competentes (Governo do Estado e a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária)
comunicados para a devida reversão da Fazendo Prodigiosa ao patrimônio público do Estado da Bahia.
35.A segunda ilegalidade refere-se a não aplicação dos artigos 28 e 29 da Lei 6.766/79, a Lei de Parcelamento do Solo
Urbano, conhecida como Lei de Loteamento. Estabelecem esses artigos, respectivamente, que "Qualquer alteração ou
cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos
pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser
depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação.", e que "Aquele que
adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis, sucederá o transmitente em todos os
seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão,
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em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de
renunciar à herança ou ao legado." Ora, não se vê nos autos nenhuma consulta ou acordo entre o loteador do Loteamento
Praia Bela de Taipus e os compradores de lotes até então realizados. Também não se nota o depósito, no registro de
imóveis, do complemento da alteração realizada pela permuta ao projeto original do loteamento, o que autoriza dizer que a
mudança realizada no loteamento foi ilegal, pois alterou a estrutura original da divisão dos lotes, prejudicando, sensivelmente,
os adquirentes originais do loteamento, que contavam com uma área pública e de lazer (e de proteção ambiental) à
disposição, muitos deles ao fundo ou a frente de seu lotes, mas que foram surpreendidos com a subtração desse espaço
público sem consulta e autorização, o que por certo desvaloriza o local. E não se diga que esses compradores concordaram
com a alteração promovida pela administração municipal, pois, como se vê nas folhas 362 a 366, e 386 a 390, não só a
Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Praia Bela de Taipus insurgiu-se contra a malfadada permuta,
como também proprietários individuais, a exemplo de José Alberto Contreiras de Almeida, que adquiriu dois lotes na quadra
K-2 em 19-02-1991. Frise-se, por fim, que o atual Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registros
do Estado da Bahia, que não podia ter disposto de modo diferente, assim regulamentou a questão nos artigos 920, 1.326,
1.327 e 1.328, a seguir e respectivamente transcritos: "Art. 920. Além dos casos previstos em lei, o registro de incorporação
ou de loteamento só poderá ser cancelado em face de requerimento do incorporador ou loteador, enquanto nenhuma
unidade for objeto de transação averbada, ou mediante o consentimento de todos os compromissários ou cessionários. §
1º. O registro do loteamento poderá, ainda, ser alterado ou cancelado parcialmente, desde que haja acordo expresso entre
o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como aprovação do Município, quando for o caso. § 2º. O
Oficial somente procederá ao cancelamento do registro do loteamento, mediante a comprovação da "desafetação", realizada
pelo Município, das áreas destinadas a espaços livres de uso comum, vias e praças, edifícios públicos e outros equipamentos
urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo"; "Art. 1.326. Ao proceder ao registro, o Oficial do Registro de Imóveis
fará uma única matrícula das vias e praças, dos espaços livres e dos edifícios públicos e outros equipamentos urbanos
constantes do projeto e do memorial descritivo, registrando a transmissão do domínio em favor do Município, constituindo o
pedido de registro título de transmissão."; "Art. 1.327. Só poderão ser registrados os títulos de alienação ou oneração dos
imóveis adquiridos desta forma pelo Município, após a perda da sua inalienabilidade, mediante autorização legislativa
pertinente."; e "Art. 1.328. Igualmente, uma vez registrado o loteamento, não serão registradas escrituras de doação de ruas,
espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos, a não ser que a doação vise a alteração do
alinhamento das vias públicas."
36.A terceira, consiste na impossibilidade física e jurídica da Lei municipal nº 40, de 04-12-2003, pois ela dispôs sobre a
desafetação de área pública de uso comum, e autorizou o município a permutá-la por imóvel de particular, a chamada
Fazenda Prodigiosa, localizada na Lagoa do Tabatinga, de propriedade atribuída a Antônio Calumby Filho. Contudo, como se
viu, a referida fazenda, até antes 31-08-2004, era propriedade do Estado da Bahia, conforme se pode ver na multicitada folha
73, onde consta a cópia do registro imobiliário. Ora, como proceder a uma permuta de um bem público desafetado com outro
bem que ainda não pertencia a um particular, pois era do Estado? Por quê, então, não fazer um pedido de doação desse bem
do Estado ao município? Por que alienar esse bem a um particular e permitir que ele faça uma permuta com outro bem do
município, mesmo sabendo que esse bem não pode ser alienado, seja a qual titulo for? Como pode um particular permutar
um bem que ainda não lhe pertence? A dificuldade, ou impossibilidade, das respostas é a mais clara demonstração da
impossibilidade jurídica, o que acarreta a nulidade da lei municipal.
37.Quarta, e com base na mesma lei municipal (nº 40/2003), folha 37 e 38, nota-se que a avaliação dos imóveis envolvidos
não foi prévia, mas posterior à lei que efetivou a permuta, conforme se constada pela Portaria nº 143, de 15-03-2004, folhas
39 e 40, e laudo de avaliação nas folhas 42 a 53, este finalizado em 31-08-2004, o que contraria frontalmente o artigo 17, II,
da Lei de Licitações, Lei 8.666/93. Ressalte-se que a portaria e avaliação foram feitos e iniciados antes mesmo de Calumby
ser legalmente o proprietário da citada fazenda, pois a propriedade só foi registrada em 31-08-2004 (vide folha 73) e, nos
termos da lei, o artigo 1.245 do Código Civil - CC, somente com o registro do título translativo da propriedade no registro de
imóveis é que se transfere a propriedade, continuando o alienante a ser o dono do imóvel enquanto não registrado. Simples
assim.
38.Não é por outra razão (tamanhas e gritantes ilegalidades), acredita-se, tenha o Ministério Público, quando atuou nos
autos de suscitação de dúvida, determinado a extração de cópia dos autos para a abertura de investigação, conforme se vê
nas folhas 473 a 475, em especial no último parágrafo. Mas não é só.
39.Quanto ao prejuízo ao erário.
40.Conforme já dito anteriormente, todo e qualquer contrato com a administração pública deve ser regido pela Lei 8.666/93,
a Lei da Licitação e Contratos da Administração Pública. Neste diploma estão delineadas as obrigações, tanto da administração
pública quanto do particular, quando da aquisição de bens ou serviços....
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