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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

 

 

 

Processo: 0820358-77.2017.8.15.2001 

 

 

DECISÃO 
 

 

Vistos, etc. 

 

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público em face de João Almeida de Carvalho Júnior, EX-SECRETÁRIO de 

Desenvolvimento Urbano do Município de João Pessoa e TWS Brasil Imobiliária, 

Investimentos e Participações Societárias LTDA, ambos qualificados nos autos. 

 

Relata o Ministério Público que a empresa TWS foi autorizada a 

usar, pelo prazo de três anos, uma área pública de 5.999,23 m2, localizada no Bairro do 

Altiplano, por meio de “Termo de Permissão de Área Pública 055/2010”, firmado em 

17/02/2011.  

 

Na referida área a empresa foi autorizada a construir um stand 

de vendas e apartamento decorado de um empreendimento imobiliário, tendo como 

contrapartida em benefício da sociedade a construção e urbanização de uma praça 

pública denominada “Praça das Nações”. 

 

Ocorre que decorrido o prazo inicial a referida praça não foi 

construída, a área encontra-se cercada para uso em horários restritos e sob o controle 

da empresa privada.  

 

Segundo o Promotor de Justiça, não fosse o suficiente para 

demonstrar a desconsideração com o interesse público, a permissão de uso foi 

renovada por mais três anos, mantendo-se a mesma contrapartida. Além disso, foi 

assegurado à empresa o direito de usar por cinco anos a banca de revista e a cafeteria 

que deverão ser construídas na praça.  

 



Assim, compreende o parquet que a permissão da área pública 

em questão fere diversos princípios, especialmente a impessoalidade, moralidade 

administrativa e a supremacia do interesse público. 

 

Diante disso, requer a “concessão da tutela de urgência, com 

fulcro no art. 300 do NCPC e art. 12 da Lei nº 7.347/85, para que seja anulado do 

Termo de Renovação da Permissão de Uso de Área Pública assinado pelo primeiro 

demandado (fls. 57/59 do ICP anexo), tornando sem efeito todas as suas disposições, 

vez que foi confeccionado em total desrespeito ao interesse público, conforme restou 

acima demonstrado, determinando, por via consequencial, a imediata desocupação da 

área pública pela construtora TWS, retornando o bem para o patrimônio público do 

Município de João Pessoa, para que, a partir daí, seja viabilizada, em prazo razoável a 

ser consignado por Vossa Excelência, a construção da Praça das Nações no local em 

questão, conforme projeto apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 

Município de João Pessoa/PB – SEDURB e assinado em março/2017 pela equipe técnica 

composta pelos arquitetos Saulo Leal, Artemis Coqueijo e Veruska Grigorio, conforme 

restou pactuado no item 2.1 do supracitado ato administrativo”. 

 

É o breve relato. DECIDO. 

 

A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos 

termos do art. 300, caput, do NCPC, tem cabimento quando presentes os seguintes 

requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do 

direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova 

apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a 

prestação jurisdicional não seja concedida de imediato.  

 

Analisando os autos com atenção, vejo que área pública de 

quase 6.000 m2, localizada em um dos bairros mais valorizados da Capital, encontra-se 

sob o uso exclusivo de empresa privada, desde a distante data de 17/02/2011. 

 

A sua utilização está fundada no denominado “Termo de 

Permissão de Uso n. 055/2010/SEDURB”, originalmente válido por três anos (evento 

7478601), mas renovado por igual período (cf. termo do evento 7478853). Nota-se, 

também, que desde o ajuste original já agregava em benefício do permissionário o uso 

por cinco anos da banca de revista e cafeteria que seriam construídas, como consta na 

cláusula 2.2. 

 

De antemão, percebo que a relação jurídica estabelecida entre 

as partes não se amolda ao caso de permissão de uso, posto que nesse tipo de relação 



é preciso haver a comunhão de interesses público e privado no fim precípuo do uso do 

bem. Explica José dos Santos Carvalho Filho: 

 

 
“Permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração 

consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, 

atendendo ao mesmo tempo aos interesses público e privado” 

(Manual de Direito Administrativo. 21 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 1.107). 

 

 

No caso em análise, a utilização do terreno é puramente 

comercial, não realiza qualquer interesse público imediato, e o interesse da população 

estaria supostamente atendido apenas indiretamente por meio da contraprestação da 

construção da praça, que poderia ser qualquer outra coisa, inclusive, dinheiro. 

 

Evidencia-se, assim, que a natureza jurídica da relação firmada 

mostra-se muito mais uma concessão de uso de bem público, firmada sem as 

formalidades legais, especialmente a necessária licitação. Nesse sentido é clara a Lei de 

Licitações: 

 
Art. 2

o
  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

 

 

Aliás, principalmente quando o bem público claramente 

despertaria interesse de particulares diversos, a licitação seria necessária até mesmo 

se o caso fosse de permissão de uso.  

 

A obrigação de construção da praça, cujo valor sequer foi 

estimado, é apenas o pagamento pelo uso do bem público, detentor de alto valor 

comercial, mesmo que para eventual locação.  

 

Não obstante, apesar de todas as ilegalidades, nem mesmo o 

vantajoso acerto firmado com o Município foi cumprido, como esclarecem as imagens 

do local (eventos 7478601/7478807). Pelo que consta nas imagens, onde a essa altura 

deveria haver uma praça, encontram-se as instalações de um stand de vendas de uma 

empresa privada, totalmente cercado e com horário definido de acesso.  

 

O termo de renovação chega a consignar em sua cláusula 2.2 

que “a permissória construiu e ajardinou na respectiva área a denominada ‘praça das 



nações’”. Todavia, o que o termo chama de praça nada mais é, na prática, do que o 

jardim do suntuoso stand de vendas.  

 

Inclusive, até recentemente sequer o projeto de construção da 

praça havia sido elaborado. Foi apresentado apenas um anteprojeto datado de março 

de 2017, feito após a instauração do procedimento perante o Ministério Público.  

 

Assim, em cognição superficial, típica das tutelas de urgências, 

vejo que o “termo de permissão de uso” foi firmado sem observância dos preceitos 

legais, especialmente a necessidade de licitação, em condições notoriamente 

desfavoráveis para a Administração Pública, que ainda findaram por serem 

descumpridas.  

 

Assim, existe plausibilidade nas alegações do Ministério 

Público. Por sua vez, o risco da demora pode provocar a manutenção de prática nociva 

à sociedade.   

ANTE O EXPOSTO, tomo as seguintes decisões e providências: 

 

a) Suspendo os efeitos do “Termo de Permissão de Uso 

055/2010 e a sua renovação” e, em consequência, determino a desocupação do imóvel 

no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

 

b) Notifiquem-se os promovidos para apresentarem 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, 

bem como se intimem desta decisão; 

 

Dê-se ciência ao Ministério Público.  

 

Intime-se o Município de João Pessoa. 

Cumpra-se com urgência.  

 

João Pessoa, 31/05/2017 

         

JOSÉ GUTEMBERG GOMES LACERDA 
         Titular do 2º Juizado Auxiliar da Fazenda Pública 

 


