
 

 

MENSAGEM DE VOTO 

 

Ao: Projeto de Lei n. 037/2020 de autoria do Poder 

Executivo.  

 

I - RELATÓRIO 

 

No dia 23 de julho de 2020, os membros da Comissão de Justiça e Redação, reuniram-

se nas dependências da Câmara Municipal para analisar e exarar parecer ao Projeto de Lei n. 037/2020 

de autoria do Poder Executivo. Divergindo dos demais membros da Comissão, passo a emitir parecer 

individual. 

 

É o Relatório.  

 

II - VOTO  

 

Meu voto é contrário ao Projeto de Lei n. 037/2020 de autoria do Poder Executivo, 

pelos motivos que passo a explanar. 

O Projeto de Lei n. 037/2020 foi elaborado pelo Poder Executivo, buscando alterar a 

Lei n. 1.949/2013, mais especificamente seus artigos 3º e 5º. 

Segundo o projeto, o artigo 3º seria alterado para constar que o imóvel objeto da 

doação seria a Chácara 581/A, registrada no CRI de Sinop sob a matrícula n. 63.767. 

Já o artigo 5º concede mais 36 meses de prazo para que a empresa incentivada, 

contados a partir da lavratura da escritura pública do imóvel, ou se ela paralisar, temporária ou 

definitivamente, suas atividades antes de transcorridos 10 anos, a contar do início de sua instalação na 

referida área. 

A justificativa do projeto é que, por um “erro material de identificação da área” a 

empresa incentivada não pode recolher o imposto, tendo que recorrer administrativamente perante a 

SEFAZ/MT. 



 

Contudo, importante frisar que a área objeto da doação faz parte do chamado LIC 

SUL, criado pelo Executivo Municipal sob a justificativa de um incentivo fiscal para fomentar a 

economia local. 

Conforme determinado pela Lei n. 1.508/2011, ele está “localizado nas áreas 

denominadas Chácaras nº 579, nº 580, nº 581 e nº 582, na BR-163, no Bairro de Chácaras de Sinop, 

Gleba Celeste 3ª Parte, com área total de 521.940,59 m² (quinhentos e vinte e um mil, novecentos e 

quarenta metros quadrados e cinco mil e novecentos centímetros quadrados), conforme matrícula nº 

63.768 do Cartório de Registros de Imóveis de Sinop. 

Ocorre que a Lei n. 1.508/2011, que criou esse loteamento, foi objeto da ADI n. 

1013538-58.2017.8.11.0000, e em julho de 2019 foi declarada INCONSTITUCIONAL, inclusive, 

sendo a decisão declarada com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. 

O entendimento que embasou a decisão foi de que “É imprescindível para doação de 

bem público a particular, a demonstração do interesse público devidamente justificado, dentre outros 

requisitos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa 

e eficiência, norteadores do Poder Público”. 

Além disso, o TJMT já decidiu em outra ADI que “A doação de imóvel público sem 

obediência a critério objetivo, estudo jurídico/social, motivação, interesse público e prévia licitação é 

nula por total dissonância com o texto constitucional e infraconstitucional” (RAC n. 92.352/2013, 4ª 

Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho). 

A Desembargadora segue dizendo: 

 

Na espécie, repiso que basta uma simples leitura da norma legal 

questionada para se verificar que a mesma não demonstra a existência 

de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados 

grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens 

imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, 

mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e 

emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, 

situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que 

norteiam a Administração Pública acima mencionados, haja vista a 

obrigatoriedade de atendimento do interesse público. 

 



 

No caso da presente lei é exatamente o que ocorreu também com os lotes do LIC SUL: 

não houve a demonstração de interesse público, não houve licitação, não houve comprovação de qual 

a motivação para que exatamente aquela empresa/segmento fosse o mais adequado e nem estudo 

jurídico/social que justifique a doação. 

Mesmo a inconstitucionalidade já ser motivação suficiente para votar contra o PL 

037/2020, esclareço que a Lei 1.949/2013 previa em seu artigo 5º que o imóvel reverteria ao 

município no caso de a empresa incentivada não se estabelecer no prazo de 02 anos, contados a partir 

da execução do incentivo de que trata a presente Lei. 

Findo esse prazo, no entendimento desse vereador, não há como conceder um novo 

prazo à empresa, já que a reversão já ocorreu, automaticamente, não cabendo a uma nova lei prorrogar 

um prazo já extinto. Portanto, ainda que a Lei n. 1.949/2013 fosse constitucional, não teria como 

alterá-la para conferir novo prazo à empresa incentivada. 

Assim, se não fosse inconstitucional, a doação só poderia ocorrer novamente através 

de um novo procedimento (cumprindo todas as exigências constitucionais e legais para isso). 

Desse modo, não posso, como representante do povo, autorizar que uma lei que 

claramente é inconstitucional seja convalidada com uma alteração, concedendo mais prazo para a 

empresa incentivada. 

Assim, manifesto-me contrário ao Projeto de Lei n. 037/2020 de autoria do Poder 

Executivo. 

 

É O PARECER.  

 

     CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Em 27 de julho de 2020.  

 

Ícaro Francio Severo 

Vereador 


