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Protocolo nº:  201401743085
Natureza: Ação Popular
Requerente: Elias Vaz de Andrade e outros
Requerido: Município de Goiânia e outro

SENTENÇA

                Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO POPULAR proposta por ELIAS VAZ DE

ANDRADE,  GEOVANI  ANTÔNIO  BARBOSA,  CRISTINA  LOPES

AFONSO,  DJALMA  COTIGUIBA  ARAÚJO,  THIAGO  ALBERNAZ

PEREIRA,  VIRMONDES  BORGES  CRUVINEL  FILHO,  LAURA

FERREIRA  RODRIGUES  E  JOSÉ  PEREIRA  FILHO  em face do

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, todos devidamente qualificados e representados

nos autos.

Expõem os requerentes que o Prefeito Municipal encaminhou

para a Câmara Municipal,  em 11/12/2013, projeto de lei complementar cujo

escopo é autorizar a alienação de áreas públicas municipais, tendo o aludido

projeto sido aprovado e convertido na Lei Complementar nº. 259/2014.

Sustentam que a Lei Complementar em comento afronta o Plano

Diretor, o Estatuto da  Cidade e demais normas que tratam do ordenamento

urbano da cidade e atenta, principalmente, contra o patrimônio público

municipal.

Verberam que as áreas desafetadas que se pretende alienar não

são adensáveis, não são eixos de desenvolvimento e não estão apoiadas pela rede

estrutural de transporte coletivo, o que impede a verticalização de imóveis em

80% das áreas, bem assim que, além de a proposta não considerar os estudos

realizados pelo próprio corpo técnico municipal e não representar os anseios dos



ESTADO DE GOIÁS - PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GOIÂNIA

2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos

_________________________________________________________________

munícipes, as condições ambientais e geomorfológicas do local não aconselham

seu adensamento, podendo vir a ser causados sérios riscos e danos ambientais 

Asseveram que as áreas desafetadas que estão sendo

disponibilizadas para alienação, localizadas a leste da BR-153, não obedecem a

nenhuma das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e que não houve

participação popular ampla e nem discussão na elaboração das alterações do

ordenamento territorial conforme apregoa a legislação, pontuando não haver

estrutura suficiente para receber um adensamento de prédios verticais na região.

Ressaltam que as áreas desafetadas somente poderiam ser

adensadas se elas fossem vazios urbanos e admitissem o Plano Diferenciado de

Urbanização (PDU), o que não é o caso porquanto além de não serem lotes vagos

ou vazios urbanos, o PDU Grau I somente é admitido em áreas que se localizam

nas faixas bilaterais contíguas aos Eixos de Desenvolvimento Preferenciais e

Exclusivos, certo que as áreas do Park Lozandes não se encaixam nessa situação e

foram definidas pelo Plano Diretor como áreas verdes, além de terem finalidade

específica prevista no Plano de Loteamento, o que impede que o Município altere

sua destinação institucional e as aliene com único intuito de especulação

imobiliária.

Pontuam que a Lei Complementar nº. 259/2014, ao não se

submeter à apreciação popular e ainda que tenha sido aprovada em função de

Termo de Ajustamento de Conduta entabulado com o Ministério Público, violou o

Estatuto da Cidade que possui, dentre seus princípios fundamentais, a democracia

deliberativa e a gestão democrática da cidade.

Vociferam, ainda, que a aprovação do normativo municipal

glosado afrontou o art. 1º da LC 078/99, segundo o qual as áreas públicas

municipais somente podem ser desafetadas para a implantação de projetos de

infraestrutura e quando se tratar de habitação de interesse social, o que não é o

caso aventado.
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Sustentam, por fim, ser evidente que o ato de desafetação e

alienação das áreas em comento é lesivo ao patrimônio público, sendo, portanto,

cabível a presente ação, bem assim que se não for imediatamente suspensa a

autorização do adensamento na modalidade PDU-I das áreas desafetadas, todo o

ordenamento territorial restará comprometido e prejuízos incalculáveis serão

causados à coletividades, a investidores e  à própria ordem urbanística.

Pedem, assim, sejam liminarmente suspensos os efeitos do art.

8º da Lei Complementar Municipal nº. 259/2014, proibindo-se qualquer ato de

alienação dos imóveis descritos no art. 1º e a desafetação das áreas públicas

destinadas a praças, escolas, postos de saúde, hospitais, áreas verdes, creches e

centros de convivência que contrariavam o §único do art. 1º da LC 078/99 à época

da aprovação do projeto.

No mérito, requerem sejam definitivamente suspensos os

dispositivos impugnados e seus efeitos, em face da flagrante ilegalidade e

inconstitucionalidade que vicia as desafetações.

Instruem a inicial os documentos de fls. 42/198.

Concedida a liminar e determinada a citação do requerido,

compareceu ele aos autos através de Contestação hospedada às fls. 209/238, em

cuja sede alega que as áreas abrangidas pela Lei Complementar nº. 259/2014 já se

encontravam desafetadas antes de sua edição pois não estavam sendo utilizadas

para nenhuma finalidade, tendo a norma regulamentado a alteração da

destinação, ponderando, ainda, que por se tratarem de fatos administrativos, a

afetação e desafetação independem de forma ou ato específico, sendo relevante

apenas a alteração da finalidade do bem.

Pontua que foi realizado um levantamento das áreas inservíveis e

passíveis de alienação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
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Sustentável e foram consultados, ainda, os órgãos da Administração Pública

Municipal sobre possíveis interesses nas áreas e a existência de algum

comprometimento com as mesmas, bem assim que as alienações serão feitas em

prol do interesse público e que a motivação apresentada pela lei para a utilização

das receitas advindas com a alienação vinculará o administrador público.

Informa ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta

junto ao Ministério Público através do qual o Prefeito se compromete a criar uma

conta de movimentação vinculada destinada ao recebimento dos valores

adquiridos, cuja aplicação restringir-se-á à desapropriações, execução,

implantação, instalação e aquisição de serviços, bens e materiais necessários para

obras públicas, devendo o Ministério Público ser notificado de qualquer

movimentação sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento.

Pondera inexistir vedação na Lei Orgânica do Município acerca

da desafetação e alienação de áreas públicas, ressaltando que no caso em apreço,

houve justificativa emitida pelo Chefe do Poder Executivo sobre a necessidade de

desafetação das áreas em questão, autorização legislativa dada pela Câmara e,

posteriormente, será efetuada avaliação para a realização de concorrência pública,

não havendo que se falar em qualquer mácula.

Assevera que a justificativa da Lei Complementar foi justamente

promover a função social do solo urbano com a ocupação dos vazios urbanos, não

se afrontando o Plano Diretor e tampouco os estudos técnicos que embasaram sua

instituição.

Ressalta que o Park Lozandes foi primitivamente destinado a

abrigar grandes empreendimentos, inclusive já contando com a instalação do

Paço Municipal, bem assim que estudos técnico da SEMDUR atestam que a região

conta com outras área públicas capazes de atender as demandas existentes e

futuras da comunidade local de forma equilibrada.
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Verbera que não há incompatibilidade com o meio ambiente

porquanto cada projeto ou edificação a ser instalada será precedida de estudos

técnicos de impacto ambiental, vizinhança, no trânsito e urbanístico por uma

equipe multidisciplinar, frisando que o próprio Ministério Público não se opôs às

desafetações e destaca, por fim, que a LC 259/2014 não ofendeu a LC 189/2009

tendo em conta que as desafetações serão necessárias para implantação de obras

de infraestrutura e habitação de interesse social.

Pugna, ao fina, pela improcedência dos pedidos, coligindo aos

autos os documentos de fls. 240/498.

Às fls. 500/532, o Município de Goiânia informa a interposição

de Agravo de Instrumento contra a decisão que concedeu a liminar e às fls.

535/546, comunica o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, aduzindo,

ainda, que a via eleita pelos autores é inadequada para o fim pretendido,

pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Em réplica de fls. 547/592, os requerentes impugnam os termos

da contestação e ratificam suas razões e pedidos iniciais.

Anexam a documentação de fls. 593/630.

Concitado, opinou o Ministério Público pela improcedência da

ação (fls. 637/638).

Às fls. 639/660, decisão proferida no Agravo de Instrumento

interposto pelo Município, negando seguimento ao recurso e mantendo a liminar

concedida.

Vieram-me os autos conclusos em seguida.

É O RELATÓRIO.
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DECIDO.

E o faço em prestígio ao regramento ínsito no art. 330, I do CPC,

porquanto a desmerecer o feito melhores elementos de convicção do que aqueles

que já se encontram nos autos, autorizando o desate antecipado da cizânia.

Inexistindo preliminares a serem dirimidas, adentro de plano no

mérito do dissenso glosado.

Hely Lopes Meirelles, define a ação popular como o “meio

constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de

atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados –  ilegais e lesivos do

patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades

paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos.”

Trata-se, inegavelmente de um instrumento de combate a atos

lesivos ao patrimônio público em sentido lato. José Afonso da Silva a caracteriza

como um “remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão fica investido de

legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política”

constituindo-se, nas palavras do doutrinador, como uma manifestação direta da

soberania popular consubstanciada no parágrafo único do art. 1o da Constituição

Federal de 1988.

Na espécie, os autores justificam o ajuizamento da ação no fato

de a Lei Complementar Municipal nº. 259/2014 atentar contra o patrimônio

municipal e afrontar o Plano Diretor de Goiânia, o Estatuto da Cidade e demais

normas municipais que tratam do ordenamento urbano do Município, não se me

afigurando, nesse contexto, ser a presente ação inadequada a tal desiderato, como

alegado pelo requerido às fls. 536.

Pois bem.  O artigo 1º, §1º, da Lei 4717/65 considera como

patrimônio público “os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético,
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histórico ou turístico”, ao passo que o artigo 2º enumera os casos em que os atos

administrativos são considerados lesivos ao patrimônio da Administração Pública,

senão vejamos:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades

mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade
observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado
do ato importa em violação de lei, regulamento ou
outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de
fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica
o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou
implicitamente, na regra de competência.

A Lei Complementar Municipal nº. 259/2014, nesse contexto,

contém, a meu ver, vício de  legalidade por ferir, notadamente, a Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Deveras. 

A Lei Complementar nº. 101/2000 veda expressamente a
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alienação de bens públicos para a finalidade pretendida pelo normativo municipal

ora questionado.

Em cores vivas e indeléveis, prevê o art. 44 da Lei de

Responsabilidade Fiscal:

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital

derivada da alienação de bens e direitos que

integram o patrimônio público para o

financiamento de despesa corrente, salvo     se

destinada     por     lei     aos     regimes     de     previdência

social,     geral     e     próprio     dos     servidores     públicos.

Ora, a Lei Municipal, para produzir eficácia e ser reconhecida

isenta de vícios de formalidade, deve obrigatoriamente se harmonizar com as

normas hierarquicamente superiores, dentre elas a Lei Complementar nº.

101/2000.

Nesse sentido, haurem-se os seguintes motes jurisprudenciais de

nossa Egrégia Corte de Justiça:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HIERARQUIA DE LEIS. LEI

MUNICIPAL ILEGAL. LOTEAMENTO. DESAFETAÇÃO.

DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. VEDAÇÃO AO MUNICÍPIO.

PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO

CONSUMADO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA OBJETIVA. I- A     Lei     Municipal     deve

adequar-se     à     legislação     Estadual     e     Federal,

prevalecendo     a     de     nível     hierarquicamente     superior.

II- Uma vez aprovado o loteamento e repassadas áreas para
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o poder público municipal, fica vedada a modificação da

destinação daquelas áreas, por se tratar de bem público de

uso comum do povo, ex vi dos arts. 4º, inciso I, e 22 da Lei

6.766/79. III- OMISSIS. IV A vi - OMISSIS. APELAÇÕES

CÍVEIS E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDAS E

IMPROVIDAS.

(TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 470430-

09.2007.8.09.0011, Rel. DES. AMELIA MARTINS DE

ARAUJO, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 13/09/2011, DJe

929 de 25/11/2011)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. AFRONTA A LEI FEDERAL. HIERARQUIA

DAS LEIS. LEI MUNICIPAL ILEGAL. LOTEAMENTO.

DESAFETAÇÃO. PERMUTA. VEDAÇÃO AO MUNICÍPIO.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1.

Regendo     a     hierarquia     das     leis,     há     a     imposição     de     que     as     leis

municipais     devem     se     adequar     às     leis     estaduais     e     federais.

Havendo     confronto     entre     elas,     prevalece     a     legislação     que     se

encontrar     em     nível     mais     elevado     na     pirâmide     hierárquica. 2.

Após a aprovação do loteamento e consequente passagem de

determinadas áreas para o poder público municipal, é vedada a

modificação da destinação conferida a tais áreas, dada a redação

inequívoca do inciso I, do artigo quarto, do artigo 22 e do artigo

28, da Lei n. 6.766/79.  3 a 4 – (OMISSIS)

(TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 45974-

36.2002.8.09.0011, Rel. DES. VITOR BARBOZA LENZA, 1A

CAMARA CIVEL, julgado em 13/07/2010, DJe 623 de

20/07/2010)

Nesse contexto, evidencia-se de forma insofismável a ilegalidade

da Lei Complementar Municipal nº. 259/2014, ao prever a destinação dos valores
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arrecadados com a alienação das áreas públicas nela relacionadas em seu artigo

1º, para “desapropriação de terrenos; projetar e executar obras; implantar,

instalar e adquirir serviços, bens e materiais”, consoante exposto no seu art. 2º, §§

2º e e3º.

Com efeito, as despesas decorrentes de desapropriação de

terrenos e de implantação, instalação e aquisição de serviços, bens e materiais são

classificadas pela Lei nº. 4.320/64 (art. 13) como “despesas correntes” e, como tal,

devem ter como fonte de custeio uma receita também corrente, jamais uma

despesa de capital, como aquela derivada da alienação de bens públicos.

Consoante já destacado alhures, a aplicação da receita de capital

derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público deve

cobrir, necessariamente, despesas de capital, somente se admitindo que se

destinem ao financiamento de despesas correntes se destinada     por     lei aos

“regimes da previdência social, geral e próprio dos servidores públicos”. E só.

Sobreleva ressaltar, outrossim, que a liberação e aplicação

irregular de verba pública, ou seja, sem a estrita observância das normas

pertinentes, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao

erário.

Nesse sentido, o art. 10, XI da Lei 8429/92:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância

das normas pertinentes ou influir de qualquer
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forma para a sua aplicação irregular;”.

Desta feita, a se admitir a vigência da Lei Complementar

Municipal em testilha estar-se-ia legitimando um típico ato de improbidade

administrativa, na medida em que a aplicação das receitas decorrentes da

alienação das áreas desafetadas - receitas essas, repito, de capital – ao custeio de

despesas correntes, violaria o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e

causaria, conforme expressamente previsto na Lei de Improbidades, lesão ao

erário e dilapidação do patrimônio público, danos esses que a presente ação se

presta a evitar.

Cumpre observar, outrossim, com merecido destaque, que a ação

proposta não se presta como meio idôneo para o controle constitucional, e que se

constitui em um dos pedidos formulados na exordial.

No entanto, como visto, não foi por mim aqui em momento

algum, e sequer ventilado, tratar-se a Lei Complementar Municipal º. 259/2014

de norma inconstitucional. Isto não foi analisado, não foi dito e muito menos

decidido. O que aqui resta por mim reconhecido é a ilegalidade flagrante e

afrontosa da norma objetada frente à Lei de Responsabilidade Fiscal e, por

conseguinte, da lesividade ao patrimônio público municipal caso seus efeitos se

materializem no mundo jurídico.

Quanto ao “Termo de Ajustamento de Conduta”  firmado com o

Ministério público e aqui utilizado como argumento para “sustentar” a legalidade

da lei objetada, cabe algumas considerações. A primeira: o referido termo não se

constitui título judicial ou mesmo extrajudicial, ou seja, não vincula decisões

judiciais, até porque, a se pensar o contrário, seria como admitíssemos que “o

rabo abana o cachorro”, em uma linguagem matafórica popular; a segunda: qual

seria a necessidade de firmar um termo dessa natureza para “legitimar” uma lei,

certo que não há previsão legal que estabeleça essa “formalidade”  para que a
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norma possa produzir efeitos; a terceira, é o de que o referido termo de

ajustamento, com todas as vênias, na verdade se me afigura no mínimo suspeito

na medida em que a própria instituição do Ministério Público é contemplada com

uma área, por doação da própria Prefeitura de Goiânia, através da lei que é objeto

do referido documento.

Não bastasse a violação ao artigo 44 da LC 101/2000, a lei

complementar em testilha também afronta o Estatuto das Cidades e o Plano

Diretor de Goiânia.

De fato, as desafetações e alienações, além de modificarem o

zoneamento municipal, implicam em profundas e complexas mudanças na

política urbana e de desenvolvimento do Município e, em função disso, não

podem ser levadas a cabo sem que haja prévio estudo técnico de impacto

ambiental ou sem que se comprove a necessidade e viabilidade das

transformações que certamente irão ocorrer. Além disso, obviamente, não se pode

perder de vista a exigência constitucional inerente à participação popular, por

meio de entidades representativas da comunidade.

Na espécie, nada disso foi comprovado pela municipalidade. O

Município de Goiânia, em sua Contestação, apenas rebateu, de forma genérica, as

afirmações lançadas da exordial.

Deixou de comprovar, contudo, que as desafetações, alienações e

permutas, além de necessárias, refletem o anseio da população local. Não

comprovou, também, que o projeto de lei foi amplamente debatido com a

comunidade goianiense, limitando-se a mencionar que houve uma audiência

pública no dia 02/04/2014 e que a maioria dos presentes manifestou-se favorável

à desafetação (fls. 236), fato este também não comprovado nos autos.

Ora, o Estatuto das Cidades (Lei 10257/2001), em seu art. 2º,
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inciso II, fixa como diretriz geral da política de desenvolvimento urbano, a gestão

democrática da cidade, determinando que ela deve ser exercida “[...] por meio da

participação da população e de associações representativas dos vários

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. 

A participação da sociedade na formulação, execução e

acompanhamento de programas de desenvolvimento urbano, antes de ser uma

obrigação legal estabelecida pelo Estatuto da Cidade, é uma condição para que as

leis municipais que tratam do assunto atendam às necessidades da população.

No caso vertente, não se tem elementos que comprovem a

consulta popular e tampouco os prévios estudos de impacto ambiental e de

trânsito (EIA/EIT) que recairão na região, certo que, tendo em conta a

importância da modificação urbanística pretendida com a Lei Complementar nº.

259/2014, é intuitiva a necessidade de a população goianiense ser amplamente

convocada a debater as alterações e de estudos técnicos serem realizados e

apresentados a toda a sociedade.

O Relatório elaborado pelo Instituto de Estudos Socioambientais da

UFG (fls. 86/100), onde inclusive foi realizado um debate pela Comissão de

Habitação e Urbanismo da Câmara Municipal (fls. 86) comprova, outrossim, que a

destinação primitiva de algumas áreas, como aquelas originariamente afetadas à

construção de centros de apoio a crianças, adolescentes e idosos, é primordial para

os moradores da região Leste e Sudeste da capital (fls. 93), bem assim que a área

destinada à venda, “reduz a possibilidade de se pensar uma política de recomposição

da flora do cerrado na porção Norte do Parque Lozandes”  (fls. 93), exsurgindo

demonstrado, a meu ver, o dano ao patrimônio público e à própria população caso a

LCM 259/2014 produza os efeitos pretendidos pela ré.

Com efeito, conforme assentado na decisão concessiva da liminar,
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“a desafetação e alienação de áreas que deveriam abrigar postos de saúde,

delegacias, escolas e outras unidades de suporte à população que orbita a região

implicará, em um futuro próximo, na necessidade do próprio poder público ter

que adquirir terrenos justamente para atender essas necessidades básicas dos

bairros que serão afetados pela Lei Complementar nº. 259/2014, e pior, por

valores certamente bem mais “salgados”  e cuja conta recairá no bolso do

contribuinte, tal qual aconteceu com Cachoeira Dourada, cujo dinheiro oriundo de

sua venda ninguém viu onde foi investido” (fls. 202).

O dano ao patrimônio público é evidente.

Em asserção derradeira, ouso transcrever trecho da sentença por

mim proferida na Ação Civil Pública nº. 201200293783, que objetivava anular os

efeitos da Lei Complementar Municipal nº. 224/2014 que, da mesma forma,

desafetava áreas públicas municipais para alienação e alterava dispositivos do

Plano Diretor:

“Não custa lembrar que nossa Capital, que não

soma sequer 90 anos de idade, foi “projetada” para 50.000

(cinquenta mil) habitantes. Não precisa ser profissional da

matéria para se ter certeza que o projeto foi infeliz desde

sua gênese, com todo o respeito ao seu autor. Qualquer

projeto destinado a erigir uma Capital deve

necessariamente ter olhos para o futuro, visando sempre o

conforto e o bem estar daqueles que a habitarão.

Chega de “projetos”  casuístas e/ou mal

elaborados. Basta. Gasta-se tanto dinheiro público com

bobagens, propagandas, shows de cantores famosos e nem

tão famosos para distrair a população. Por que não se

gasta um pouco desse dinheiro para se fazer um

planejamento urbano decente, voltado para o futuro? Isso

sim seria um belíssimo legado que o gestor público poderia
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deixar para as próximas gerações.

Infelizmente, o que se vê na verdade em Nossa

Capital, são reiteradas modificações no Plano Diretor,

realizadas ao longo de décadas, visando atender sempre os

interesses das grandes construtoras e imobiliárias, ou seja,

visando atender pura e simplesmente interesses econômicos

em detrimento de uma melhor qualidade de vida do povo

desta Capital. Basta olhar o que fizeram com o Setor Bueno

e por último ao Jardim Goiás. Ruas estreitas com edifícios

de 30, 40 andares, entupidas de carros, sem nenhum

benefício ao cidadão, que se vê em dificuldade até de

transitar a pé por esses bairros.

E o projeto de Lei de propositura do segundo

requerido, pela forma como foi conduzido e pela total falta

de planejamento para o fim pretendido, vem apenas somar

a essa verdadeira colcha de retalhos que se tornou o

“planejamento urbano”  de nossa Capital, sempre em

benefício dos grandes grupos econômicos e/ou grandes

investidores que atuam no setor imobiliário.

Projetos bem intencionados e legítimos são

precedidos de ampla publicidade, debate, estudos,

transparências, orçamentos críveis e sobretudo visando o

bem comum daqueles que aqui habitam.

Não vi em momento algum a menção de se

pretender vias amplas, estacionamentos públicos

suficientes, construções ecologicamente corretas,

ciclovias...nada, nem uma vírgula.

Já foi dito que “nada é tão ruim que não possa

ficar pior”. E é isso que poderá acontecer com nossa Capital

se as intervenções urbanas que estão por vir não forem

muito bem planejadas e sobretudo implementadas, visando

sempre a qualidade de vida do cidadão goianiense, e nunca
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interesses obscuros ou mal explicados”.

Consoante  se  constata  a  olho  desarmado,  tanto  naquela  ação

como nesta, a pretensão do poder público é simplesmente cobrir o rombo das suas

contas  à  custa  da  alienação  de  patrimônio  que  pertence  a  toda  a  população

goianiense, sem qualquer garantia de benefício a esta mesma população e pior,

desrespeitando expressamente a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com fulcro na fundamentação ut supra, JULGO

PROCEDENTE a presente ação popular para, reconhecendo a ilegalidade e

lesividade ao patrimônio público, DECLARAR  NULA a Lei Complementar

Municipal nº. 259/2014.

Condeno o requerido, outrossim, no pagamento de honorários

advocatícios que, nos termos do art. 20, §4º do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois

mil reais), considerando a complexidade da causa, o tempo para seu deslinde e o

trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores.

Em face do princípio do duplo grau de jurisdição, caso não haja

recurso voluntário, determino a remessa dos autos àqueles que mais sabem, nos

termos do art. 19 da norma pertinente.

OFICIE-SE à Câmara Municipal de Goiânia, dando-lhe ciência

do teor desta sentença para os fins de mister.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Goiânia, 20 de novembro de 2014.

          F. A. DE ARAGÃO FERNANDES

                                  Juiz de Direito 


