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EXMO(ª). SR(ª). DR(ª). JUIZ(a) DE DIREITO DA 5ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE JOÃO PESSOA – PB

URGENTE!

ACP nº 0820358-77.2017.8.15.2001
Autor: Ministério Público da Paraíba
Réu: JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JÚNIOR, TWS BRASIL IMOBILIÁRIA INVESTIMENTOS e PARTICIPAÇÕESS 
SOCIETÁRIAS LTDA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por seu órgão de

execução já identificado, VEM, perante Vossa Excelência, nestes autos da Ação Civil Pública

epigrafada, expor e ao final requerer o seguinte:

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  de  Responsabilização  por  Ato  Improbidade

Administrativa c/c  Obrigação  de  Fazer  e  Pedido  de  Tutela  de  Urgência  proposta  por  esta

promotoria  especializada contra  JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JÚNIOR e  TWS BRASIL

IMOBILIÁRIA  INVESTIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  SOCIETÁRIAS  LTDA.,  requerendo  a

procedência da ação para condenar os réus por ato de improbidade administrativa na forma do

art. 11 da Lei nº 8.429/92, sendo aplicadas as sanções previstas no inciso III do art. 12, bem

como  a  concessão  da  tutela de urgência,  para  que  se  declarasse  nulo  o  Termo  de

Renovação da Permissão de Uso de Área Pública assinado pelo primeiro demandado, tornando

sem  efeito  todas  as  suas  disposições,  e,  por  via  consequencial,  buscando  a  imediata

desocupação  da  área  pública  ocupada  pela  construtora  TWS,  retornando  o  bem  para  o

patrimônio público do Município de João Pessoa.

Pois bem. 

MMINISTÉRIOINISTÉRIO  P PÚBLICOÚBLICO  DADA P PARAÍBAARAÍBA
PROMOTORIA  DE  D IREIT OS  D IF USOS  DE  JOÃO  PE SSOA
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Perlustrando os autos, percebe-se que este juízo  proferiu,  em 31/05/2017, a

decisão disposta no Id nº 8098099,  suspendendo os efeitos do Termo de Permissão de Uso

055/2010 e a sua renovação e, em consequência,  determinou a desocupação do imóvel no

prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimada  da  decisão  supracitada,  a  TWS  BRASIL  IMOBILIÁRIA

INVESTIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  SOCIETÁRIAS  LTDA apresentou  defesa  prévia  (ID

11181195)  alegando  que  realizou  a  devolução  da  área  pública  ao  Município  de  João

Pessoa/PB, fazendo juntada aos autos do documento denominado de “Termo de Devolução de

Área Pública”, datado de 06 de novembro de 2017 e assinado pelo Secretário Municipal de

Desenvolvimento Urbano. 

Acontece, Excelência, que, durante o mês de janeiro do corrente ano (2018), A

POPULAÇÃO PESSOENSE FOI  SURPREENDIDA COM A NOTÍCIA DE QUE A

PREFEITURA MUNICIPAL,  EM VEZ DE COBRAR DA CONSTRUTORA TWS O

CUMPRIMENTO INTEGRAL DO QUE RESTOU “PACTUADO” NO ITEM 2.1 DO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA Nº 055/2010  (ID 7478588),

ou  seja,  a  tão  esperada  construção  da  Praça  das  Nações, INEXPLICAVELMENTE,

RESOLVEU INSTALAR NO LOCAL UM ESPAÇO DENOMINADO DE “CELEIRO  –

ESPAÇO CRIATIVO”, DEIXANDO, PORTANTO, DE COBRAR ADMINISTRATIVAMENTE

A  CONSTRUÇÃO  DOS  ITENS  DE  LAZER  QUE  INTEGRAM  O  PROJETO  DA

PRAÇA DAS NAÇÕES.

Isto é, mesmo tendo ciência de que área pública se encontra  sub judice em

razão da presente demanda, que busca, sobretudo, a condenação dos réus na obrigação de

fazer consistente na construção da praça e aplicação das sanções civis pela prática da ato de

improbidade administrativa,  a administração municipal  resolveu “instalar”  no local  o referido

“celeiro – espaço criativo”, sem sequer comunicar formalmente tal providência a este juízo ou

mesmo a esta promotoria especializada. 

Ora, nesse contexto, não há dúvida de que o ato praticado pelo Município, ou

seja,  a  instalação  do  “Celeiro  –  Espaço  Criativo”  no  local  destinado  à

construção  da  Praça  das  Nações,  contrapõe-se  ao  interesse  público,  à

medida que, apesar de voltado ao público, o aludido “espaço criativo” não

apresenta  as  construções  consignadas nos  itens  2.2  e  4.1  do  Termo  de

Permissão  de  Uso nº  055/2010,  bem  como  no  projeto  apresentado  pela

SEDURB,  assinado  em  março/2017  pela  equipe  técnica  composta  pelos
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arquitetos SAULO LEAL, ARTEMIS COQUEIJO e VERUSKA GRIGORIO (anexo da

inicial),  tais  como:  DOIS  PONTOS  COMERCIAIS  na  forma  de  BANCA  DE  REVISTA  e

CAFETERIA,  implementação  de  VEGETAÇÕES  NATIVAS,  PAVIMENTAÇÕES,  ESPELHO

D'ÁGUA e POÇO ARTESIANO.

Logo,  é  de  clareza  inconteste  que  o  ato  administrativo  em  questão  não

privilegiou  a  supremacia  do  interesse  público,  haja  vista  que  o  Município  deixou  de  exigir

administrativamente  que  a  TWS  promovesse  a  construção  da  praça,  conforme  projeto

apresentado  pela  SEDURB,  beneficiando,  portanto,  tão  somente,  a  própria  construtora

demandada, a qual, apesar de ter se utitilzado irregularmente, durante anos, do uso de terreno

público em local privilegiado para promover seus negócios imobiliários, deixou tal propriedade,

somente  após  intimação  judicial  e  sem  devolver  ao  Município  de  João  Pessoa  qualquer

contraprestação condizente  com o lucro  advindo  de tal  usufruto.  Ao contrário,  entregou as

instalações da maneira como satisfaziam aos seus fins comerciais, sem qualquer adaptação ao

uso público.

Nesse contexto, é preciso que este juízo intervenha para o fim de que sejam

garantidas as condições necessárias ao cumprimento integral do Termo de Permissão de Uso

nº  055/2010,  já  que,  repita-se,  o  Município  de  João  Pessoa,  em  vez  de  cobrar

administrativamente da TWS a contrapartida  necessária,  resolveu simplesmente  instalar  no

local o referido “celeiro – espaço criativo”.

Ante ao exposto, requer o Ministério Público do Estado da Paraíba, através da

Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos da Comarca da Capital: 

1  – Considerando  o  interesse  público  envolvendo  o  objeto  da  demanda,

conforme  já  requerido  em  manifestação  precedente,  que  seja

designada  a  audiência  de  instrução na  data  mais  próxima  possível,

devendo as PARTES e TESTEMUNHAS indicadas na exordial serem intimadas

para comparecimento, para o fim de que se esclareça quais os benefícios que o

“celeiro – espaço criativo” efetivamente traz à população, haja vista que esta não

é a destinação  pública  da área prevista  no Termo de Permissão  de  Uso nº

055/2010;

2 – Seja determinada a expedição de ofício ao Município de João Pessoa/PB,

através  de  sua  Procuradoria,  para,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  apresentar

esclarecimentos  circunstanciados  sobre  a  instalação  do  “Celeiro  –  Espaço

Criativo” na área pública destinada à construção da Praça das Nações pela TWS

BRASIL  IMOBILIÁRIA  INVESTIMENTOS  e  PARTICIPAÇÕES  SOCIETÁRIAS
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LTDA, conforme restou pactuado no Termo de Permissão de Uso nº 055/2010,

respondendo, de forma CLARA e OBJETIVA, o seguinte:

a) Houve procedimento administrativo prévio para viabilizar a mudança de
destinação dada à área pública que foi indicada pelo próprio Município no
Termo de Permissão de Uso nº 055/2010 para construção da Praça das
Nações  pela  construtora  TWS,  conforme  projeto  apresentado  pela
SEDURB? Em caso positivo, apresentar cópia.

b) Caso não tenha havido procedimento administrativo prévio, qual foi a
autoridade responsável pela implementação do referido “Celeiro – Espaço
Criativo” na área pública onde deve ser construída a Praça das Nações
pela  Construtora  TWS?  Apresentar  qualificação  completa  e  endereço
residencial; 

c) A administração pública municipal comunicou ao juízo da 5ª Vara da
Fazenda  Pública  ou  ao Ministério  Público  Estadual,  autor  da presente
demanda,  sobre  a  implementação  do  “Celeiro  –  Espaço  Criativo”  na
mesma área pública destinada à construção da Praça das Nações pela
Construtora TWS, conforme estabelece o Termo de Permissão de Uso nº
055/2010? Em caso positivo, apresentar comprovação documental.

d) A  construtora  TWS  apresentou  proposta  de  alguma  outra
contraprestação ao Município de João Pessoa em decorrência da longeva
utilização do espaço público para seus fins comerciais, haja vista que, até
o presente momento, a Praça das Nações não foi construída na forma do
projeto  apresentado  pela  SEDURB?  Em  caso  positivo,  apresentar
comprovação  documental  que  indique  qual  o  valor  monetário  de  tal
contraprestação,  bem  como  o  prazo  temporal  aplicado  para  sua
efetivação e o local eventual de construção/instalação de tal benfeitoria ao
Munípio. 

Nestes termos, pede deferimento.

João Pessoa/PB, em 17 de janeiro de 2018.

RICARDO ALEX ALMEIDA LINS
2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Capital


