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Consulta nº09/2014 

 

1. Relatório: 

Trata-se de consulta formulada pelo Secretário Municipal de Saúde de Araxá da 

seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ – MG. É proprietária legítima de 

uma área de terras com uma única matricula, onde esta sendo 

construído CENTRO ADMINISTRATIVO, com alguns prédios ainda no 

qual um será a sede da Secretaria Municipal de Saúde. 

O Fundo Municipal de Saúde, possui CNPJ próprio e atualmente 

funciona em prédio improvisado, tem vários recursos que poderão ser 

usados na reforma do mesmo. Caso aconteça a transação do objeto 

da doação. 

1º - Por se tratar de uma única matrícula do imóvel, IPDSA (Instituto 

de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá). Este 

instituto em sua visão entende que  para fazer a doação do imóvel,  

teria que fazer desmembramento da referida área. É possível fazer 

CONTRATO DE DOAÇÃO para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

somente do prédio sem o desmembramento da referida área? 

2º - Caso não seja possível o CONTRATO DE DOAÇÃO, é possível fazer 

uma CESSÃO DE DIREITO somente do prédio para o uso do recurso? 

3º - É possível fazer CONTATO DE COMODATO entre a Prefeitura 

Municipal e Secretaria Municipal de saúde? 

 

2. Análise Jurídica 

Após análise criteriosa dos questionamentos formulados, passamos a respondê-los. 

Inicialmente há que se afirmar que secretarias municipais ou estaduais, assim como 

ministérios, não possuem personalidade jurídica própria, mesmo quando tenham 

inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ). 

As secretarias e os ministérios são meros órgãos, que em Direito Administrativo 

correspondem a centros de competência, ou seja, decorrem de desconcentração 
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administrativa, ao contrário do que acontece com os entes jurídicos, centros de 

decisão, resultantes da descentralização jurídica. 

O fato de se atribuir a estas estruturas integrantes dos Estados, dos Municípios ou da 

União inscrição no cadastro de pessoas jurídicas corresponde a mera exigência 

contábil-fiscal estabelecida pela Receita Federal, para efeito de controle de 

pagamentos e recebimentos, mas não possui o condão de torná-las pessoas jurídicas 

com aptidão para serem sujeitos de direitos. 

Portanto, uma secretaria municipal nada mais é do que manifestação do próprio 

município e, a rigor, o CNPJ destas é mero desdobramento do CNPJ principal atribuído 

ao Município – pessoa jurídica de Direito Público Interno. 

 Assim, tanto a prefeitura como a secretaria municipal de saúde são órgãos 

despersonalizados, vale dizer, nem possuem personalidade jurídica nem vontade 

própria, portanto, não podem ser tidos como sujeitos de direitos e obrigações, nem 

podem contratar nem se obrigar nem titularizar obrigações jurídicas.  

Desta forma, não é possível realizar doação. 

A contrário do que seria a doação a um particular ou a doação de um ente para outro 

ente federativo, ou de um particular ao município. 

No segundo questionamento, como já dito, é necessário que existam pelo menos duas 

personalidades jurídicas diversas, visto que, a doação na situação apresentada é 

juridicamente impossível, haja vista que se trata da mesma pessoa jurídica, o que cria 

o fenômeno conhecido em Direito Civil como “confusão”, pois tornaria o doador 

credor e devedor ao mesmo tempo, no caso , o município. 

Ante ao caso apresentado, a opinião seria a pratica do ato de destinação específica da 

área em questão, para a finalidade estabelecida para a secretaria municipal e, uma vez 

que tal ato tenha sido produzido e publicado, promover a sua averbação no registro do 

imóvel em questão, tornando-o afetado àquela finalidade. 

Trazemos o ensinamento do saudoso professor Diógenes Gasparini: 

 “(...) os bens públicos integram uma das categorias enunciadas pelo 
art. 99 do Código Civil, e os que vierem a ingressar no patrimônio 
público também alojar-se-ão numa dessas classes (uso comum do 
povo, uso especial, bem dominial), consoante o fim para que foram 
adquiridos. Com efeito, se adquiridos para implantação de uma praça 
ou rua, integrarão a categoria dos bens de uso comum do povo, mas 
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se adquiridos para abrigar um serviço público (serviço funerário, de 
abastecimento de água), integrarão a espécie de bens de uso 
especial, e, se, adquiridos sem qualquer finalidade (doação), 
pertencerão à modalidade dos dominicais. Diz-se, então que os bens 
alojados nas duas primeiras categorias estão consagrados, 
destinados ou afetados a uma finalidade e que os da última espécie 
não estão afetados, destinados ou afetados a qualquer finalidade. Os 
bens não afetados, os dominicais na terminologia do Código Civil, 
podem receber uma consagração ou destinação por ato 
administrativo ou por lei. 
É a afetação. Por conseguinte afetar é atribuir ao bem uma 
destinação: é consagrá-lo ao uso comum do povo ou ao uso especial. 
(...) As operações de afetação e desafetação são da competência 
única e exclusiva da pessoa política proprietária do bem, a quem 
também se reconhece a competência para dizer se e quando um bem 
que integra seu patrimônio poderá ser afetado ou desafetado” (cf. in 
Direito Administrativo, 17ª ed., Saraiva, São Paulo, 2012, pp. 
962/963). 
 

 

Desta feita, apresentadas as considerações cabíveis a consulta formulada. 

 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2014. 

 

 

 

 


