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AÇÃO POPULAR Nº 5004318-25.2020.4.04.7102/RS

AUTOR: ROOSI ELOIZA BOLZAN ZANON
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)
AUTOR: ROGÉRIO DE VARGAS ROSADO
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)

AUTOR: JORDANA MORAIS DE MORAES
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)

AUTOR: HOMERO ANTUNES BOUCINHA
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)
AUTOR: DARTANHAN BALDEZ FIGUEIREDO
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)

AUTOR: CATIUSCIA BORDIN DOTTO
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)

AUTOR: ORLANDO FONSECA
ADVOGADO: GIORGIO FORGIARINI (OAB RS063695)
ADVOGADO: RICARDO LOVATTO BLATTES (OAB RS063112)
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RÉU: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS

SENTENÇA

Trata-se de ação popular, com pedido de antecipação tutela, proposta
por CATIUSCIA BORDIN DOTTO e OUTROS em face da UNIÃO e do  MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA/RS, objetivando a anulação da publicação do edital de Chamada Pública
01/2020, bem como alterações na finalidade da cessão de uso gratuita da União para o
Município de Santa Maria, na forma do art. 2º, c, da lei nº 4717/65, c/c Art. 6º, 11 e 12.

Narra a inicial, em suma, que, em 22 de maio de 2020, o Município de Santa
Maria/RS publicou o Edital de Chamada Pública nº 01/2020 para a Cessão Onerosa do terreno e
prédio da Estação Ferroviária de Santa Maria para exploração de atividade econômica.

Defenderam a existência de ilegalidades no edital, eis que o Município teria
inovado ao designar de “Chamada Pública” a modalidade de licitação, tendo em vista que não
se encontra entre as previstas no artigo 22 da Lei 8.666/93. Sustentaram que há confusão entre
os conceitos de "cessão" e "concessão" por parte do ente licitante, uma vez que o edital tem
como objeto a "Cessão Onerosa de Uso", instituto inexistente no direito público
brasileiro. Alegaram que, considerando que o edital foi publicado em 22 de maio de 2020 e a
abertura dos envelopes está prevista para o dia 15 de junho de 2020, também há ilegalidade
quanto ao prazo mínimo desde o aviso do edital até o recebimento das propostas, conforme
artigo 21, § 2º da Lei 8.666/93.
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Referiram que a licitação em tela tem como objeto o terreno e o prédio da Estação
Ferroviária de Santa Maria, que através do Convênio nº 061/1999 teve o seu uso cedido pela
RFFSA ao Município de Santa Maria com vistas ao desenvolvimento conjunto de programas de
natureza turístico, cultural e educacional, relacionados à preservação, valorização do
patrimônio, da memória e das tradições ferroviárias. Mencionaram que o convênio original foi
substituído pelo Convênio nº 10/2005, e posteriormente, em razão da extinção da RFFSA e
forte no Termo de Transferência nº 113/2010, o seu bem objeto, bem como alguns materiais
rodantes históricos foram repassados ao IPHAN sem, no entanto, alterar a destinação do
imóvel, qual seja, para o fim turístico, cultural e educacional. 

Arguiram que, em 2016, foi celebrado um novo Contrato de Cessão de Uso
Gratuito tendo como cedente a União, cessionário o Município de Santa Maria e interveniente o
IPHAN,o qual, em sua cláusula quinta manteve a determinação para que o prédio da Estação
Ferroviária de Santa Maria fosse utilizado exclusivamente para fins culturais, educacionais ou
turísticos.

Alegaram que, em julho de 2019, no entanto, houve um aditivo ao Contrato de
Cessão de Uso entre a União e o Município de Santa Maria, com a interveniência do IPHAN,
cujas cláusulas terceira e quarta alteraram o objeto original dos convênios, sem a devida
tramitação. Afirmaram que, segundo tal aditivo ilegal, o Município de Santa Maria teria
oficiado a SPU/RS sobre a impossibilidade de manter o prédio da Estação Ferroviária de Santa
Maria, bem como utilizá-lo em atividades culturais, educacionais e culturais, e para tal, houve a
flexibilização para que fração do imóvel fosse cedido para exploração de atividade econômica
compatível com a condição do bem.

Sustentaram que, ainda que tais apontamentos pudessem ser sanados, também
careceria retificar os termos do edital na medida em que a proposta de cessão (ou concessão)
trata da totalidade do terreno e imóvel descritos nos Convênios e Contratos, ao passo que nos
documentos há uma ressalva na cláusula quarta do aditivo no sentido de que tal cessão deveria
ser de uma fração.

Pugna a inicial a suspensão liminar da Chamada Pública em cotejo e, no mérito, a
sua anulação, assim como das alterações na finalidade previstas no aditivo da cessão de uso da
União para o Município de Santa Maria. No mérito, postula a  aprovação do aditivo pelo
Conselho Municipal de Política Cultura (CMPC) para utilização do bem público em atividades
econômicas, por exceder as finalidade e limites do convênio de cessão de uso. 

A inicial foi instruída com documentos.

Instados a manifestarem-se sobre a pretensão autoral (evento 26), o MPF opinou
pela concessão da tutela antecipada (evento 39), o Município de Santa Maria defendeu a lisura
do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 (evento 46), o IPHAN disse não ter interesse na
demanda (evento 47) e a União alegou sua ilegitimidade passiva (evento 48).  

Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (evento 52), decisão
mantida nos autos do AI n 5048519-68.2020.4.04.0000.

O Município de Santa Maria-RS (evento 72) e a UNIÃO (evento 88), aviaram as
respectivas contestações.
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O MPF apresentou parecer (evento 74).

As partes apresentaram alegações finais (eventos 107 e 109).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

 

1. PRELIMINARMENTE

1.1. Da ilegitimidade passiva

A União assevera que, ainda que haja referência ao caráter público federal do
imóvel da extinta RFFSA, sucedida pela União, não é questionada a validade do contrato de
cessão da União com o município. Tão pouco os seus aditivos são impugnados, não tendo a
atuação da União nenhuma relação com fatos narrados na inicial. 

Nada obstante, o interesse da União é manifesto, na condição de cedente do
imóvel objeto da cessão de uso. Ademais, ante o evidenciado descumprimento do termo
Aditivo com relação às máculas verificadas no Edital vergastado, não como excluir a União do
polo passivo da presente demanda, de sorte que a prefacial arguida pela ré não merece
acolhimento.

1.2. Ausência de demonstração de dano ao erário

O Município de Santa Maria-RS sustenta que a parte autora não carreou aos autos
prova no sentido de que o ato impugnado teria ocasionado dano ao erário. Desse modo, alega
que a parte demandante não observou os pressupostos para a propositura da Ação Popular,
como bem estabelece os artigos 1º , 2º e 3º da Lei nº 4.717/65.

Em que pese a fundamentação da parte requerida, tenho que tal linha
argumentativa confunde-se com o mérito, que será analisado na sequência.

2. MÉRITO

Na ocasião em que foi analisado pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
assim me manifestei nos autos (evento 52):

Prevê o art. 300 do NCPC, a concessão de tutela de urgência, quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

Versa o presente feito sobre a anulação do Edital de Chamada Pública nº 01/2020, referente à
Cessão de Uso oneroso do terreno e prédio da Estação Ferroviária de Santa Maria/RS,
publicado pelo Município de Santa Maria
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Colhe-se da Nota Técnica nº 71/2020/COTEC IPHAN-RS (anexada ao evento 47), que o prédio
da Antiga Estação Ferroviária de Santa Maria é integrante da extinta Rede Ferroviária Federal
S.A. (RFFSA). Os bens imóveis da extinta RFFSA, através da Lei Federal nº 11.483/07, passaram
a ser de responsabilidade da União, consistindo bem do patrimônio histórico e cultural
ferroviário, sendo integrante do Sítio Ferroviário de Santa Maria e gozando de proteção com
vistas a evitar seu perecimento ou degradação, apoiar sua conservação, divulgar sua existência
e fornecer suporte a ações administravas e legais de competência do poder público. Ainda,
integra a "Mancha Ferroviária", como patrimônio histórico e cultural de Santa Maria (Lei
Municipal nº 4009/96).

Em 30/06/2016, União (cedente) e Município de Santa Maria (cessionária) firmaram contrato de
cessão de uso gratuita em caráter provisório (ANEXOSPET14, evento 1), tendo o IPHAN como
interveniente, destinado para fins exclusivamente culturais, educacionais ou turísticos.

O Contrato de Cessão de Uso teve celebrado aditivo em junho de 2019 (ANEXOSPET14, eventro
1), mediante anuência e intervenção da Secretaria do Patrimônio da  União (SPU) no RS e do
IPHAN, alterando as condições de uso do imóvel para viabilizar a exploração de atividades
econômicas em fração do imóvel, compatíveis com sua condição de bem integrante do
patrimônio histórico e respeitadas as legislações pertinentes ao uso do bem, com o escopo de
assegurar recursos para sua restauração, preservação, manutenção e revitalização do espaço
público, diante da inviabilidade orçamentária de custeio pelo erário municipal apenas
para a utilização em atividades educacionais, culturais e de turismo, tornando o local
sustentável economicamente.  

  Posto isso, passo analisar as questões trazidas à lume pela parte autora.

I. Invalidade do aditivo de alteração da finalidade da cessão de uso.

O aditivo que permitiu o elastecimento da finalidade de cessão de uso para abarcar a
possibilidade de exploração econômica do bem, observadas sua condição de patrimônio
histórico e legislação protetiva, foi precedido de análise e anuência pela SPU e IPHAN (cláusula
quarta; ANEXOSPET14, ev. 1).

Da leitura das atribuições do Conselho Municipal de Política Cultura (CMPC) constantes no
art. 38 da Lei Municipal nº 6.123/2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de
Santa Maria – SMCULT, depreende-se que, na hipótese, o CMPC detém função meramente
consultiva, não possuindo competência decisória para obstar a alteração dos limites da cessão
de uso.  

Outrossim, em suas manifestações, a União e o IPHAN não suscitaram eventual ilegalidade
nas condições da cessão de uso e termos da adição outorgado ao Município de Santa
Maria. Dessa sorte, não diviso, no momento, eventual mácula à alteração e elastecimento da
finalidade de uso do bem promovida pelo termo aditivo ao contrato de cessão de uso em cotejo.

II. "Chamada Pública" e exigência de licitação na hipótese. 

Reportam os autores a inexistência de "chamada pública" como modalidade de licitação na
Lei nº 8.666/93, bem como sustentam não cabível a cessão onerosa de uso de bem público.

Diviso, a esse passo, que a cláusula quarta do Aditivo da cessão de uso outorgada ao Município
de Santa Maria foi expressa em autorizar a destinação de "fração do imóvel cedido à
exploração de atividade econômica compatível com a condição de bem do patrimônio histórico,
mediante o instituto da cessão de uso, condicionada às prévia licitação e à reversão dos recursos
assim obtidos na conservação do imóvel" (ANEXOSPET14, evento 1), cujas condições da
proposta de concessão de licitação da fração devem ser previamente submetidas à apreciação e

5004318-25.2020.4.04.7102 710013190821 .V16

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Santa Maria



07/06/2021 :: 710013190821 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ef2b2a01cb31e0c4dde04ce5f… 5/7

aprovação da SUP e do IPHAN (cláusula quinta "d"; ANEXOSPET14, evento 1). No entanto,
não há comprovação nos autos da observância dos requisitos acima elencados por parte do
município.

Sob outro prisma, a exploração da atividade econômica não é incompatível com as finalidades
turísticas, cultural e educacional previstas no contrato de cessão de uso, mas necessária a sua
própria manutenção do bem para atendimento do intento de utilização pública. 

Consoante bem aventado pelo MPF, a questão em exame consiste na transferência de utilização
de bem público para exploração de atividade econômica e investimentos por terceiros,
constituindo uma concessão de uso, a qual foi expressamente autorizada no Aditivo da cessão de
uso, desde que respeitadas as condições estabelecidas no contrato de outorga anterior. 

De fato, "Chamada Pública" não está prevista como uma modalidade de licitação na lei de
regência. Não obstante, independente da denominação utilizada no Edital nº 1/2020, devem ser
observadas in casu as modalidades, prazos e ditames dispostos na Lei nº 8.666/93 e art. 37,
XXI, da CF, conforme estabelecido no Aditivo firmado com a União (cláusula quarta do
Aditivo; ANEXOSPET14, evento 1).

Concernente à modalidade de licitação a ser adotada no caso, dentre as previstas na Lei
8.666/93, compete à administração municipal deliberar quanto a adoção da mais adequada e
submeter seus termos previamente à aprovação da SUP e IPHAN (cláusula quinta "d" do
aditivo; ANEXOSPET14, evento 1).

Quanto às condições de destinação e exploração do imóvel, não foi suscitada qualquer
inconsistência ou incongruência com o previsto no Aditivo do contrato de cessão de uso, de sorte
que não cabe neste momento qualquer manifestação ou deliberação judicial, presumindo-se a
assertividade dos interessados com relação a tais termos.

III - Reversão dos recursos para a conservação do imóvel.

Diviso que o item 5 do Edital de Chamada Pública sob exame, que trata do pagamento ao
município, não observou a parte final da cláusula terceira do Aditivo ao Contrato de Cessão de
Uso, porquanto nada dispôs sobre a exigência de "reversão dos recursos assim obtidos na
conservação do imóvel", cabendo estabelecer expressamente quanto ao cumprimento desse
requisito fundamental para observância da finalidade do contrato de cessão de uso, de assegurar
a recuperação, conservação e manutenção do bem integrante do patrimônio histórico
ferroviário.

IV. Indicação da fração do imóvel.     

Por fim, o Edital merece reparo também no que pertine à indicação precisa da fração ou
parcelas do imóvel sob cedência para uso e exploração de atividade econômica, visto que o item
1, relacionado ao seu objeto, não destacou a limitação estabelecida no Aditivo contratual, e bem
assim, o item 4 que trata da utilização do espaço, nada reportou sobre esse requisito.

V. Em conclusão.

Do supra expendido, verifico que, de fato, o Edital de Chamada Pública em exame não
observou requisitos estabelecidos no Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso do imóvel firmados
pelo Município de Santa Maria com a União, cabendo a concessão de uso para exploração
econômica do bem observar (a) modalidade de licitação prevista na Lei nº 8.666/93, (b)
estabelecer que apenas fração do imóvel será objeto de concessão, com suas especificações, e (c)
quantificar e prever a reversão dos recursos para a conservação do imóvel, assim como (d)
previamente à publicação do processo licitatório submeter o instrumento de licitação pública
à análise e aprovação da SUP e do IPHAN.   
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Nessa toada, cumpre determinar a suspensão do Edital da Prefeitura Municipal de Santa Maria
nº 01/2020, até a adequação do processo licitatório às disposições legais e contratuais do
Contrato de Cessão de Uso do terreno e prédio da Estação Ferroviária de Santa Maria e
respectivo Aditivo, mencionadas nesta decisão.

Dessa forma, reputo cabível a concessão da antecipação da tutela pretendida.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a
imediata suspensão do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de Santa
Maria, RS, publicado em 22/05/2020, versando sobre a concessão onerosa de uso do terreno e
prédio da Estação Ferroviária de Santa Maria, até o julgamento da demanda ou o atendimento
das alterações necessárias reconhecidas neste decisão e cumprimento dos requisitos previstos
no Aditivo do Contrato de Cessão de Uso, bem como das condições estabelecidas em eventual
Termo de Ajustamento de Conduta, cuja efetivação deverá ser oportunamente informada nos
autos. 

Do supra expendido, resulta que a questão foi parcialmente debatida por ocasião
do pedido liminar. Ademais, nada mais foi apurado no curso da demanda que pudesse infirmar
o entendimento exarado, de sorte que, prestigiando a síntese, adoto as mesmas razões lançadas
na referida decisão, também para o julgamento do mérito.

De fato, a inobservância pelo Edital de Chamada Pública n.º 01/2020 dos
requisitos estabelecidos no Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso do imóvel firmados pelo
Município de Santa Maria com a União restou evidenciada. As diversas irregularidades também
foram constatadas pelo Ministério Público Federal, ao referir que "o   Edital   de 'Chamada  
Pública nº   01/2020' nitidamente contrariou as orientações firmadas na   cláusula quarta do
aditivo contratual , na qual a SPU/RS condicionou que a destinação do imóvel para fins de
exploração de atividade econômica fosse de forma fracionada (e não a totalidade do imóvel),
bem como condicionou à prévia realização de licitação" (evento 39 - PARECER_MPF1).

Destarte, o pedido da parte autora deve ir atendido.

Ante o exposto, rejeito as preliminares invocadas, ratifico a decisão que
antecipou os efeitos da tutela e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado na presente
ação popular, para declarar a nulidade do processo de Chamada Pública nº 01/2020 da
Prefeitura Municipal de Santa Maria, RS, publicado em 22/05/2020, tendo por objeto a cessão
onerosa de uso do terreno e prédio da Estação Ferroviária de Santa Maria, de propriedade da
União, nos termos da fundamentação precedente, na forma do art. 487, I do NCPC.

Considerando-se que não houve condenação em pecúnia, condeno o município de
Santa Maria/RS, no pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte
autora,  verba que fixo em R$ 3.000,00,  nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo
Civil.

Demanda isenta de custas (CF, art. 5º, LXXIII).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Documento eletrônico assinado por RAFAEL TADEU ROCHA DA SILVA, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 710013190821v16 e do
código CRC bb24a378. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RAFAEL TADEU ROCHA DA SILVA 
Data e Hora: 2/6/2021, às 11:42:3 
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