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Resumo: DOAÇÃO FEITA PELO PODER PÚBLICO: VALIDADE E REGULARIDADE. Regime
jurídico. Imóvel desafetado. Doação feita pelo Poder Público ao Particular com encargos. Obrigação
de cunho pessoal e não propter rem. Lei Estadual. Desenvolvimento do Estado: desenvolvimento de
pólo industrial e instalação de planta industrial da Consulente. Interesse Público. Direito adquirido.
Princípio da irretroatividade da lei. Consolidação plena da propriedade do imóvel após cumprimento
de prazo previsto na Constituição Estadual. Possibilidade de alienação.
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1. Consulta

1. SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (“SEDA”), por intermédio de sua ilustre
advogada, a Doutora Aline Messias Almada, honra-nos com a presente consulta, na qual nos indaga
sobre a viabilidade de a Consulente receber, em seu favor, imóvel de propriedade da empresa
Samsung Display Devices (“SDI”), por intermédio de doação a ser realizada pela atual proprietária.
Informa-nos que tal imóvel foi adquirido pela SDI em 1999 por intermédio de doação realizada
ESTADO DO AMAZONAS, com encargos, notadamente a destinação do aludido bem pela donatária
e atual proprietária para a instalação e operação de planta industrial com a finalidade exclusiva de
fabricação de cinescópios (tubos policromáticos de raios catódicos).

2. A Consulente nos encaminhou cópia das leis estaduais editadas para autorizar e ratificar a aludida
doação, dos entendimentos [“Protocolos de Intenções”] firmados entre a SUFRAMA, o Estado do
Amazonas e a SDI, com vistas à celebração do instrumento de doação do referido bem imóvel,
cópias da escritura de doação e da certidão de matrícula do imóvel com o registro do título aquisitivo,
e a apresentação de um novo projeto industrial que a Consulente pretende implementar no imóvel
em vindo a adquirir o aludido bem.

3. Assim, indaga-nos a Consulente se, do ponto vista jurídico, é possível a doação do referido
terreno por parte da SDI em favor da SEDA. Para tanto, julgamos que o ponto de partida para tal
exame consiste justamente avaliar a regularidade da doação realizada pelo Estado do Amazonas em
favor da SDI, para, ato contínuo, identificar o regime jurídico a que se submeteu aquele ato de
transferência de domínio e, por conseguinte, o regime jurídico que rege a propriedade do aludido.

4. É o que passaremos a expor nos tópicos seguintes. Nesse passo, examinado detidamente o
material que nos foi encaminhado, em confronto com os princípios e normas jurídicos, conforme o
escopo da consulta, apresentamos ao longo deste estudo as razões que nos levaram a concluir pela
regularidade da doação originalmente realizada pelo Estado do Amazonas e pela possibilidade de
nova doação do imóvel em apreço em favor da SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
2. Da Validade e Regularidade da Doação Realizada em favor da Samsung Display Devices do
Brasil LTDA
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