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1.PREEÃCIO

No ano de 2021, o Município de Bauru realizou a aquisição
de 16 imóveis para a Secretaria Municipal de Educação, no importe de R$ 34,8
milhões, chamando a atenção dos vereadores da Câmara Municipal de Bauru,
não só pelo valor gasto, mas diante o fato da maioria dos processos terem início
na forma de compra e venda e convertidos em desapropriações por utilidade
pública.
Nos termos do art. 17, inciso VI, letra "f', da Lei Orgânica do
Município de Bauru, compete à Câmara Municipal autorizar a aquisição de
bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo, assim, caso o

procedimento adotado fosse o da aquisição através de compra, seria obrigatória
a autorização legislativa. Porém, ante o fato de as aquisições terem ocorrido
através de desapropriação por utilidade pública, a Câmara não foi acionada.
Nestes termos, cumpriu ao Legislativo Municipal analisar se o procedimento
adotado foi correto e se não houve prejuízo ao erário e ofensa aos princípios
constitucionais.
Assim, no dia 05 de janeiro de 2022, com elastério no art.
56, inciso I e art. 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru, o
vereador Eduardo Borgo (PMB), acompanhado pelos vereadores Edmilson
Marinho da Silva Júnior (PP), Júlio César Aparecido de Souza (PP), Estela
A/magro (PT), Manoel Afonso Losila (MDB), Guilherme Berriel (MDB), Benedito
Roberto Meira (UB) e José Roberto Martins Segai/a (UB), apresentaram pedido
de instauração de Comissão Especial de Inquérito, com a finalidade de
apurar as desapropriações de imóveis, através de declarações de utilidade
públicas, ocorridas durante o ano de 2021, a serem utilizadas pela Secretaria
Municipal de Educação, sendo o requerimento aprovado em Plenário, na data

de 07 de fevereiro de 2022, com 14 votos favoráveis e 2 contrários, dos
vereadores Wanderley Rodrigues Júnior (líder da prefeita) e Milton César de
Souza Sardin.
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Respeitando a proporcionalidade da Casa, tiveram assento
garantido na Comissão Especial de Inquérito a Vereadora Chiara Ranieri Basseto,
na época filiada no DEM, Luiz Eduardo Penteado Borgo, na época filiado no PSL,

Manoel Afonso Losila (MDB) e Edmilson Marinho da Silva Júnior (PP). Em
seguida, após o interesse dos vereadores Sérgio Brum (PDT) e Estela Alexandre

A/magro (PT) em ocupar a quinta e última vaga, passou-se à eleição, saindo-se
vencedor, por 10 votos favoráveis e seis contrários, o vereador Sérgio Brum,
assim constituída a Comissão que deliberou pela indicação do vereador Manoel

Afonso Losila na presidência e Luiz Eduardo Penteado Borgo na relataria.

O primeiro ato da Comissão foi convocar o consultor jurídico
da Câmara, Dr. Arildo Lima Júnior, para comparecer a todas as reuniões da CEI,
além de requerer a disponibilização integral de todo o material, processos e
informações colhidas pelas Comissão de Justiça, Legislação e Redação, de

Educação e Assistência Social e de Fiscalização e Controle em diligências
anteriores que serviram de base dos trabalhos, além da contratação de uma
auditoria externa para avaliação dos imóveis adquiridos pela Prefeitura Municipal
para a Secretaria Municipal de Educação, bem como a comparação entre os
valores determinados pelo mercado, não sendo realizada a contratação desse
serviço, devido o curto tempo previsto para finalização dos trabalhos, disposto no
Regimento Interno, e a impossibilidade de contratação por dispensa de licitação.

Por fim , como ato preliminar, foram encaminhados ofícios à
Delegacia Sub-regional do CRECI-SP e à Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Bauru para que indicassem, caso quisessem, representantes para
participarem das reuniões da CEI , sendo o convite atendido somente pela OAB,
através do Dr. Marcos Rios da Silva, portador da OAB/SP n. 117.739.

Na data de 22 de fevereiro de 2021 , atendendo pedido do
relator da CEI, foi apresentada uma lista de oitivas contendo 32 nomes dentre
convidados e convocados, porém, com a dinâmica dos depoimentos, algumas
oitivas foram alteradas, excluídas ou incluídas, visando buscar a verdade dos
fatos.
Após a oitiva de 32 pessoas, na data de 26 de abril de 2022,
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terminou a primeira fase da Comissão Especial de Inquérito, porém, novas
diligências surgiram.
Na data de 29 de abril de 2022, após receber informações
que havia dois laudos na Secretaria Municipal de Educação, referentes aos

1

prédios localizados na Rua Cussy Júnior e na Alameda Dama da Noite, que não
constavam dos processos de desapropriações, o relator Eduardo Borgo,
acompanhado do vereador Edmilson Marinho, membro desta CEI, se deslocaram,
em diligência, até a Secretaria de Educação, tendo acesso aos documentos
elaborados pelo engenheiro Fernando Camargo e pela arquiteta Ludmilla Tidei de
Lima.
No laudo elaborado pelo engenheiro Fernando Camargo,
chamou a atenção os apontamentos de recalque no talude e na fundação do
imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, enquanto o laudo do imóvel
localizado na Alameda Dama da Noite, de autoria da arquiteta Ludmilla Lima,
podemos apontar as trincas nas vigas e cupins observados pelo técnico.
Ainda, no dia 09 de maio de 2022, após o relator da CEI
vistoriar o imóvel localizado na Rua Cussy Júnior e observar o escoramento de
uma das salas, os membros da CEI da Educação se dirigiram até o local,
constatando os fatos. No dia seguinte, o relator da CEI teve acesso a mais dois
laudos, o primeiro realizado pelo engenheiro da Defesa Civil, Júlio César, e o
segundo pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Danilo, corroborando
as avarias no imóvel localizado na Rua Cussy Júnior.
Diante

estas

informações

preliminares, passamos

à

exposição do Relatório que apurou possíveis ilícitos administrativos e penais,
possivelmente praticados pela Exma. Senhora Prefeita Municipal e pela
Secretária Municipal de Educação, além de outros servidores, os quais

passamos a demonstrar.
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2 - INTRODUÇÃO
l

No dia 19 de abril de 2022, em depoimento perante esta CEI,
o secretário municipal de Economia e Finanças, Everton Basílio, externou que a
previsão de receita para o ano de 2021 seria bastante conservadora em relação
ao momento delicado vivenciado em 2020, porém, desde o início do ano de 2021,

já havia uma superação de receitas em relação ao ano de 2020, levantando o
questionamento se haveria uma constância durante os próximos meses ou se era
um fato esporádico.
A previsão de arrecadação para o exercício de 2021 era de

R$ 953.000.000,00 (novecentos e cinquenta e três milhões de reais), enquanto
o valor arrecadado foi de R$ 1.114.000.000,00 (um bilhão, cento e quatorze

milhões de reais), ou seja, R$ 161.000.000,00 (cento e sessenta e um milhões
de reais) acima do previsto. Em relação à Educação, o valor superou entre R$

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) e R$ 70.000.000,00 (setenta milhões
de reais) o exercício anterior.
Ponderou o Secretário que diante as diversas glosas do
Tribunal de Contas, sempre fecham o exercício com um investimento pouco acima
dos 25% para não correrem o risco de não atingirem o índice. Em anos anteriores,
estavam fechando o ano no importe de 25,7% para a Educação, porém, em 2021,
o investimento foi de 26,24%, totalizando R$ 310.000.000,00 (trezentos e dez

milhões de reais).
No início de maio de 2021 , tiveram a segurança que o
aumento na arrecadação se tratava de um fato constante e seguro, porém ao
mesmo tempo, observaram que no mesmo período de 2020, tinham gastado
21 ,04% do mínimo exigido pela constituição em Educação, enquanto em 2021, o
gasto estava em 16, 15%, mesmo tendo gastado mais que R$ 4 milhões em
relação ao exercício anterior.

Mesmo com o aumento da arrecadação e a diferença de
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gasto na Educação, se comparado ao mesmo período de 2020, afirmou que
tinham condições de cumprir o mínimo de 25%, caso tudo que estivesse
empenhado para o ano de 2021 fosse executado, ou seja, em maio de 2021,
a situação estava sob controle em relação aos gastos na Educação, com
previsão de cumprimento de meta, mesmo diante a superação de receitas.

Curiosamente, na data de 15/07/2021, a Secretaria de
Educação dá início à aquisição de imóveis, sendo os dois primeiros localizados
na Alameda Dama da Noite e Rua Elisiário Franco. Mais curioso é que os dois
imóveis estavam sendo intermediados pela mesma imobiliária, a TOP
IMÓVEIS, inclusive com alteração da finalidade e indícios de direcionamento,

conforme será demonstrado em tópico específico.
Nos termos do art. 212 da Constituição Federal, "a União
aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e

desenvolvimento do ensino", porém, cumpre lembrar que dois meses antes do

início dos processos de aquisições de imóveis, a situação estava equilibrada,
com previsão de cumprimento do mínimo constitucional, sem a necessidade

de aquisições de imóveis.
Ainda que pudéssemos entender como razoável a aquisição
de imóveis para cumprir o mínimo constitucional de 25% de aplicação na
Educação, cabe lembrar que existe um TAC - Termo de Aiustamento de Conduta
entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público para atender o ensino infantil,
que hoje necessita de 585 vagas, conforme depoimento da Diretora de
Departamento do Ensino Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Êrika
Luciana Jacob Navarro1 , na data de 26 de abril de 2022.
Mesmo diante esse Termo, a prefeitura de Bauru realiza
aquisições de imóveis no importe de RS 34.800.000,00 (trinta e quatro milhões e
oitocentos mil reais), correspondente a dezesseis (16) imóveis, sendo que
somente três imóveis tem destinação específica ao ensino infantil, dentre

1

https:/lwww.youtube.com/watch ?v=i5DkRvMRORo
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estes, uma residência onde a prefeitura iá locava para a Escola Gasparzinho,
ou seja, sem alteração na demanda reprimida e duas glebas de terras que
sequer existem projetos para construção, conforme depoimento da arquiteta
da Secretaria de Educação, Ludmilla, totalizando R$ 2.873.094,28 - menos
de 10% do valor das aquisições.

Não bastasse, e conforme alertado pelo Relator da CEI, a
Prefeitura Municipal poderia desistir de quatro processos de desapropriação que
estão judicializados, com amparo na PEC 13/2022, restituindo aproximadamente
R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) aos cofres públicos para serem

utilizados até o final de 2023, sem perigo de responsabilização, porém, conforme
respondido em ofício à CEI pela Secretária de Educação, a Prefeita não entendeu
nesse sentido, mantendo as desapropriações de imóveis que fogem de qualquer
razoabilidade, visto que um deles está localizado na Rua Elisiário Franco - zona
sul da cidade - adquirido por mais de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos
mil reais), sendo alterada a justificativa da desapropriação para instalação do

Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal - NAPEM,
enquanto um segundo, localizado na Rua Cussy Junior, está com escoras (pilares
de madeira) sob viga de alvenaria, em uma das salas, com laudo indicando
trincas. rachaduras e cupins.
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3-AÇÕES

Antes da instalação desta Comissão Especial de Inquérito,
diversas diligências foram realizadas nos imóveis adquiridos pelo município,
através das Comissões de Justiça, Legislação e Redação: Educação e

1

Assistência Social e Fiscalização e Controle.
Na data de 1Ode dezembro de 2021, membros da Comissão
de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru se reuniram para
discutir e esclarecer acerca da previsão legal de gastos do orçamento da
Secretaria Municipal de Educação.
O encontro foi conduzido pela presidente da Comissão,
vereadora Estela A/magro (PT), e contou com a presença dos membros do
colegiado, vereador Milton Sardin (PTB), Chiara Ranieri (UB) e Marcelo Afonso
(Patriota).
Estiveram de maneira presencial, representando o Poder
Executivo, a Secretária de Educação - Maria do Carmo Kobayashi; o Secretário
de Esportes e Lazer - Flávio Oliveira ; o Secretário de Economia e Finanças -

Everton Basílio, e o Secretário de Negócios Jurídicos - Doutor Gustavo Bugalho.
Também participaram do encontro representantes do Conselho Municipal de
Educação, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região
(SINSERM) e do Sindicato de Supervisores de Ensino de São Paulo (APASE).
Durante a reunião, a vereadora Estela Almagro questionou
a Secretária a respeito da compra do prédio da escola Guedes de Azevedo pela
Secretaria Municipal e sobre alunos de qual faixa etária e de quais regiões da
cidade deveriam ser alocados no espaço, sendo esclarecido pela Secretária da
Educação que seria para alunos de educação infantil e filhos de "mães

trabalhadoras daquela região", justificando o valor da aquisição pelo fato da
escola estar totalmente pronta para uso e não necessitando de nenhum
13
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1

reparo, fato que foi contraditado posteriormente pelo diretor da Escola.

Na data de 30 de dezembro de 2022, a Câmara Municipal
de Bauru promoveu uma Reunião Pública, através da Comissão de Fiscalização

e Controle, em conjunto com as Comissões de Justiça, Legislação e Redação e
de Educação e Assistência Social, para discutir os gastos da Secretaria de
Educação do município, referentes às compras e aquisições do setor nos últimos
meses, com desapropriações de imóveis pelo Poder Executivo e publicadas no
Diário Oficial do Município.
Na mesma data, a presidente da Comissão de Fiscalização

e Controle, vereadora Estela A/magro (PT), e a presidente da Comissão de
Educação e Assistência Social, vereadora Chiara Ranieri (DEM), realizaram duas
diligências conjuntas nas sedes da Prefeitura Municipal de Bauru e na Secretaria
de Negócios Jurídicos para a obtenção dos processos administrativos referentes
às desapropriações dos 16 imóveis, que totalizaram o montante de R$ 34,8
milhões, adquiridos nos últimos meses pelo Poder Executivo para a Secretaria de
Educação do município, sendo as cópias dos processos entregues à Comissão
no dia 03 de janeiro de 2022.
Diante da necessidade de uma apuração mais detalhada
sobre as aquisições dos imóveis pela prefeitura, no dia 05 de janeiro de 2022, o
vereador Eduardo Borgo protocolou requerimento para instauração de uma
Comissão Especial de Inquérito, sendo subscrito pelos vereadores Coronel

Meira (UB), Guilherme Berriel (MDB), José Roberto Segai/a (UB), Júlio Cesar
(PP), Junior Lokadora (PP), Mané Losila (MDB) e Estela A/magro (PT). O
documento foi lido na sessão legislativa do dia 07 de fevereiro de 2022, sendo
aprovado pela maioria dos vereadores e instaurada a CEI.
No dia 24 de janeiro de 2022, membros das Comissões de

Fiscalização e Controle; Justiça, Legislação e Redação, e de Educação e
Assistência Social iniciaram uma série de visitas nos imóveis adquiridos. A
primeira diligência foi realizada no imóvel onde funciona a Escola Guedes de
Azevedo, adquirido pelo valor de R$ 5,9 milhões.
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4 - DOS IMÓVEIS

APONT

No ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Bauru
desapropriou 16 imóveis, avaliados em R$ 34,8 milhões, todos através de
declaração de utilidade pública, conforme passamos a descrever:

4.1. DESAPROPRIAÇÕES CONSENSUAIS

4.1.1 -

ALAMEDA DAMA DA NOITE, N 2

3·14

PARQUE VISTA ALEGRE

PROCESSO NO 110.949/2021

VALOR VENAL ATRIBU(DO PELA PREFEITURA: R$ 3.215.807,02 (três

milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e sete reais e dois centavos) - ft.13

VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFEITURA: RS 4.528.138,28 (quatro milhões,

quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) -

fts. 21, v e 29

VALOR PAGO PELA PREFEITURA: R$ 4.528.138,28 (quatro milhões,

quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos)
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SÍNTESE DO PROCESSO

Na data de 15 de julho de 2021, a Secretária Municipal de
Educação de Bauru emite justificativa para a aquisição do imóvel (fl.02), de forma

genérica - servindo como base de outras justificativas apresentadas - expondo,
em síntese, a "necessidade de espaços rotativos que atendam a clientela de
uma escola, em caso de reformas, e de ampliações que inviabilizem a rotina
escolar, finalizando que após os processos e as devidas adequações das
Unidades Escolares, irá se tornar uma nova Unidade Escolar permanenten.

1
Após a justificativa de aquisição do imóvel para instalação

1

de uma escola, foi juntado aos autos (fls.04 ), documento encaminhado à
Secretaria através da Imobiliária TOP IMÓVEIS, com data de 08 de julho de 2021
- anterior à justificativa - com o seguinte texto:

1
1

"Em atenção ao interesse na compra do imóvel sito à Alameda
Dama da Noite, 3-14 (Esquina com Alameda dos Trevos e
Alameda das Alamedas - Parque Vista Alegre - Bauru - SP,
estamos através deste ofício, apresentando os seguintes
Documentos... n

Valor de Venda: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

"Esclarecemos que pesa sobre o referido Imóvel, uma alienação
fiduciária da Caixa Econômica Federal, referente a um saldo
devedor residual que será prontamente quitado, mediante a
confirmação da venda".

Diante da referida manifestação de vontade da imobiliária na
VENDA do imóvel em questão, restou demonstrado que havia um prévio ajuste

de vontade entre as partes no processo originado na forma de COMPRA E
16

VENDA.
Na data de 19 de julho de 2021, a Secretária Municipal de
Educação encaminha pedido de vistoria e emissão de Laudo de Avaliação para
aquisição do imóvel à Secretaria Municipal de Obras (fl.15), porém, na data de 30
de julho de 2021, o engenheiro Júlio César Rodrigues Gonçalves, da Secretaria
de Obras, profere o seguinte despacho ao servidor Clóvis, da Secretaria Municipal
de Educação (fl.15, v):

"Após receber a infonnação que este imóvel não é mais de
interesse de COMPRA da Secretaria de Educação, retomo este
processo. Caso ainda a secretaria tenha interesse, favor retomar
a esta seção".

No dia 06 de agosto de 2021, a Secretária Municipal de
Educação volta a oficiar a Secretaria de Obras, com o seguinte despacho (fl.16):

"Considerando

a revisão estratégica referente ao assunto,

retomamos o processo para as providencias necessárias quanto
a continuidade de processo para aquisição do imóvel localizado

na Alameda Dama da Noite, n. 3-14 - Parque Vista Alegre".

Na data de 09 de agosto de 2021, o engenheiro Júlio
César solicita encaminhamento do processo à Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos Cfl.17) visando esclarecer como deveria ser o
procedimento para a aquisição do imóvel.

Sem atendimento do pedido elaborado pelo engenheiro, ou
seja, sem a avaliação jurídica, na data de 12 de agosto de 2021, a Prefeita
Municipal determina a avaliação do imóvel no prazo de 15 dias, sendo o laudo
elaborado no dia 23 de agosto de 2021 (fl.19/29).
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O método utilizado pelo engenheiro foi o comparativo
direto de dados de mercado, tendo o índice de Benefícios e Despesas Indiretas

(BOI) como elemento orçamentário de auxílio técnico para compor o preço de
venda adequado.
Conforme constou do laudo, a edificação necessitava de
reparos simples, ao qual foi avaliada através do Método Evolutivo, segundo
norma NBR 12721 :2006, chegando ao valor de R$ R$ 4.526.136,28 (Quatro
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito
centavos).
Ocorre que, ao contrário do exposto pelo perito, e talvez pela
falta de laudo de vistoria, o imóvel apresentava recalque de fundação e de
talude, demonstrando que a avaliação deveria ter sido feita de forma mais
rigorosa, evitando possível desperdício de dinheiro público, conforme será
exposto neste tópico.
Em 24 de agosto de 2021, a Secretária de Educação
encaminha o seguinte ofício (fl.30) à Imobiliária TOP IMÓVEIS:

"Pelo presente instrumento particular de proposta de compra

e venda, apresento a Vendedora representante Top Imóveis,
razão

social

PAULO

KAZUO

SHODA

/MOVEIS,

CNPJ:

14.461.351/0001-04, do imóvel localizado Alameda Dama da

Noite, 3-14, Parque Vista Alegre, a oferta de R$ 4.500.000.00
(quatro milhões e quinhentos mil reais) para aquisição do referido
imóvel, com proposta de pagamento a vista."

Diante da oferta do murnc1p10, a vendedora demonstra seu
aceite, dois dias após (fl.31 ). Assim, ANTES DE QUALQUER ANÁLISE
JUR(DICA SOBRE

o PROCEDIMENTO, a Prefeita Municipal autoriza a

aquisição do imóvel. determinando a elaboração de proieto de LEI PARA
AUTORIZACAO LEGISLATIVA (fl.34), conforme dispõe o Art. 17, inciso VI, letra

"f', da Lei Orgânica do Município, DEIXANDO CRISTALINO QUE O MUNICIPIO
ESTAVA TRATANDO DE UM PROCESSO DE COMPRA E VENDAI
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Na data de 13 de setembro de 2021, a Secretária Municipal de
Educação encaminha o processo à Secretaria Municipal de Economia e Finanças,
para declaração de saldo de dotação própria e suporte financeiro no exercício de
2021 , visando a aquisição do imóvel (fl.35), sendo a reserva de verba finalizada
no dia 14 de setembro de 2021 (fl.36), no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro
milhões e quinhentos mi reais), conforme ofertado pelo Município e ACEITO pela
proprietária.

Somente no dia 24 de setembro de 2021, após todo o
procedimento de compra

e venda estar formalizado,

os autos foram

encaminhados à Secretaria de Negócios Jurídicos para análise, parecer e demais

\

providências necessárias (fl. 38), do qual extraímos os seguintes apontamentos

1

(fls.44/45):
1J Não há nestes autos a análise da Secretaria Municipal do
Planejamento informando se no local do imóvel é possível o uso na
atividade de escola municipal. Nessas condições, este processo deve
ser remetido à Secretaria Municipal do Planejamento para:

a) vistoriar o imóvel que se pretende adquirir e emitir Certidão de Uso

do Solo esclarecendo se na localização do imóvel é possível o uso para
atividade de escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental;
b) vistoriar o prédio construído e informar se a construção poderá ser

utilizada como escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, sem
necessidade de adaptações, ou se haverá necessidade de adaptações,
principalmente em relação as normas de acessibilidade;
e) vistoriar o imóvel e informar se haverá impacto de adensamento de
trânsito e impacto de vizinhança com a implantação das atividades
pretendidas no local.
2) Que este processo seja submetido ao Conselho Municipal de

Educação para análise e manifestação.

3) Que este processo seja submetido ao Conselho do Município para
analisar as respostas da SEPLAN, principalmente em relação a
necessidade ou não de EIV -

Estudo de Impacto de Vizinhança.
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1

4) Com a finalidade de já instruir este processo, segue minuta de projeto

de lei autorizativa, conforme decisão da Exma. Prefeita Municipal de
Bauru, Suéllen Silva Rosim.

Junto com o parecer jurídico, foi juntado aos autos minuta de
projeto de lei de COMPRA E VENDA, chamando a atenção a manifestação aditiva
do Procurador Doutor Daniel Moysés Barreto, Diretor da Divisão da Procuradoria
do Patrimônio Imobiliário, assim disposto (fl.48):

"Acompanho na integra manifestação de fls. 39/47".

1
Além disto, acrescento que a aquisição de Imóvel pela
Administração Pública exige procedimento licitatório. nos

termos da Lei Federal nº 8. 666193. em especial na modalidade
concoffência (art. 23, parágrafo 3°).
Admite-se a aquisição de imóvel, com dispensa de licitação, nos
termos do art. 24. inciso X. quando "Imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precfpuas da administração,
cuias necessidades de instalação e localização condicionem
a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor

de mercado, segundo avaliação prévia".
Art.24 (...)
X - para a compra ou locaçáo de imóvel destinado ao

atendimento

das

finalidades

precípuas

da

administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha. desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação previa;

Nos termos da jurisprudência do TCU:
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1
1

"Utilize,

ao proceder a compra ou a locação de imóvel,

o art. 24, inciso X, da Lei 8.666193, somente quando

identificar um imóvel específico cujas instalações

e localização evidenciem que ele é o único que
atende o interesse da administração. fato que
deverá

estar

respectivo

devidamente

processo

demonstrado

administrativo.

no

(Acórdão

444/2008 - Plenário)".

Pelo exposto, além das providencias manifestadas as fls.
39147. fundamental, se dispor que o imóvel pretendido •é o

único que atende o interesse da administração, fato que
deverá estar devidamente demonstrado no respectivo
processo administrativo•.

Após os apontamentos jurídicos, foi realizada vistoria específica
no imóvel, sendo apontado que no local não poderia ser instalada uma escola,
conforme determina a Lei Municipal nº. 6.530/14, vez que o imóvel está a uma
distância inferior a 50 metros de um posto de combustível (fl.65).

Novamente o Jurídico da prefeitura aponta a necessidade de lei
autorizativa do Legislativo para aquisição do imóvel, mediante justificativa
específica (fl. 69):

"Sendo possível desapropriar o imóvel, por estar a uma distância
legalmente possível, observo que deverá haver lei autorlzativa.

cuja minuta já foi elaborada. Com a ava/lação previa do Imóvel,

autorização legislativa e iustiflcação da aquisição do imóvel
específico, poderá ser celebrado um termo de acordo de
venda e compra, escritura no Tabelionato e registro no Oficial de
Registro de Imóveis".
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Na data de 08 de novembro de 2021 , novamente a Secretaria de
Negócios Jurídicos, através do Procurador Doutor Maurício Porto, adverte sobre
a necessidade de justificativa específica e apontamento do procedimento
adequado, esclarecendo que no local não pode funcionar uma escola, por estar a
menos de 50 metros de um posto de combustível. Assim constou do parecer (fls.
74/75):

"Oriento que todos os processos administrativos da
Secretaria de Educação que tratem de aquisição de
imóveis sejam instruídos com:

1
1

1) Justificativa fundamentada de aquisição do imóvel. Se o

imóvel for específico, deverá estar fundamentado
porque tem que ser aquele imóvel, sendo impossível
uma licitação.
2) Deverá estar fundamentado se a aquisição ocorrera por
venda e compra ou desapropriação.
3) Projetos do imóvel com memorial descritivo.

4) Certidão de uso do solo expedida pela SEPLAN que
demonstre se o imóvel poderá ser utilizado para o fim
a que se pretende.
5) Documentos

atualizados do imóvel com certidões

negativas.
6) Certidões negativas de seus proprietários.

Essa é uma documentação mínima, para se saber o que,
de quem e para que se adquirirá um imóvel, bem como
se o imóvel pode ser adquirido".
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Cumpre salientar que o Executivo só encaminhou o
processo para análise jurídica, após a avaliação do imóvel, desprezando pedido
do engenheiro Júlio César (fl.17).

Já na data de 17 de novembro de 2021, após ciência que
no local não poderia ser instalada uma escola municipal por estar a menos de 50
metros de um posto de combustível, a Secretária Municipal de Educação profere
novo despacho, pelo qual "reafirma o interesse na aquisição do referido

imóvel, fundamentando a sua compra na intenção de lá alocar a Sede
Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e justificando a mesma
diante da adequação da estrutura do prédio ao uso pretendido."

Assim, com a nítida intenção em adquirir o imóvel, sem a
demonstração da necessidade específica, ou seja, se seria impossível a
realização de uma licitação, conforme parecer jurídico, a Secretária de Educação
ultrapassa os limites legais, maculando_os princípios da finalidade, moralidade e
da legalidade.
Diante da modificação do procedimento de compra e venda
para desapropriação, novamente o Jurídico se manifesta, desta vez, mais
parecendo um desabafo, assim disposto às fls.119/120 :

1. Aqui, friso que há um árduo trabalho de observância das
melhores

práticas

Jurídicas

para

o

desiderato

da

desapropriação, em atenção ao interesse público, no qual esta
Procuradoria Jurídica realiza com especial atenção e celeridade.
De forma que, salta aos olhos a manifestação de fl. 77 da Senhora
Secretaria de Educação que dispõe "que o tramite processual
destes autos se iniciou no dia 15/07/2021 e que até a presente
data ainda há dúvida do douto Procurador sobre a necessidade,
sobre os fundamentos e justificativas da aquisição". Foi
justamente pelo trabalho do referido Procurador (e dos servidores
públicos municipais) que se observou a limitação da ordem
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urbanística na instalação da escola municipal. Em certa medida,

o administrador público deveria ser até grato, posto que poderia
haver o dispêndio de recursos público e não seria atingido o
objetivo inicialmente pretendido.
Não obstante, apesar de apontar a dúvida do Procurador Jurídico,
em que pese

a fundamentação de f/.01, o imóvel que

inicialmente seria destinado a instalação de escola, após o
mínimo de instrução dos autos, ora às fls. 77, a senhora

Secretaria dispõe que se alocará "Sede Administrativa da
Secretaria Municipal de Educação•, ou seja, foi alterada a
finalidade, a qual a Administradora Pública permanece dispor
inviável competição licitatória.

2. Na Secretaria de Educação se disse ter como paradigma seis
desapropriações, que inclusive se fez questão de acostar os
respectivos pareceres nos autos. Aqui destaco que não se
vislumbra nenhuma incorreção nos referidos pareceres, que estão
corretos e bem fundamentados. Por evidente que o diploma legal
de regência da desapropriação, Decreto Lei nº.3365141, não exige
específicamente documentação sobre o imóvel, se limitando ao
Decreto de Desapropriação.
Agora, na medida em que se verifica o caminhar das

desapropriações, se verifica a necessidade de instrução dos
autos com documentação que certifique a Administração
Pública de que

o referido investimento trará o resultado

pretendido.
A título de exemplo, nestes autos mesmo, a finalidade da
Desapropriação foi alterada após instrução da legislação
urbanística

da

cidade

de

Bauru.

Indago

se

as seis

desapropriações tidas como paradigmas já se tomaram unidades
de Educação Escolar. Para não ficar apenas na Secretaria de
Educação, cito desapropriações no ámbito da SEPLAN para
residências populares no antigo PAC do Governo Federal, ora
parado, na Cultura, cito a Casa dos Pioneiros, que nunca foi
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objeto de estudo denso, nem restauro.
Por isto que, a Procuradora Jurídica indica como roteiro requerer
(I) matrícula atualizada, (li) Memorial Descritivo, (Ili) Certidão de
Uso e Ocupação do Solo, (IV) Certidão de Medidas e
Confrontações com atuais confrontantes, (V) Certidões Negativas
do

Proprietário,

além de

observar questões relativas

à

propriedade, como alienação fiduciária, ônus real.

3. Nos autos, há alienação fiduciária. ou seja, a Caixa
Econômica Federal é a proprietária fiduciária do imóvel, por
isto, fundamental a anuência, posto que, caso contrário, há
possibilidade de judicialização no ámbito da Justiça Federal, que
pode impedir até mesmo a posse no imóvel.
Saliento que os pareceres paradigmas são todos datados de
dezembro, fim de ano, situação similar a esta posta nos autos,
época de fechar orçamento. Enquanto aqui estiver. cumpre
papel resguardar os procuradores jurídicos de qualquer
pressão interna e/ou externa. para exercer a livre análise dos
processos".
Por fim, conforme exposto quanto aos autos do administrativo
nº. 166.520/21, aqui não repito integralmente o lá exposto, posto
que, já que citado de ciência da Administração, a reara na
Administração Pública e a aquisição de imóveis por
intermédio de licitação pública. A exceção, embora não tenham
a mesma natureza jurídica, tem-se a aquisição por dispensa de
licitação (art. 24, inciso X, Lei Federal nº.8.666193) e a
Desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365141). Desde que pertinente
aos fatos e devidamente fundamentado, o administrador

público pode optar. no mérito administrativo. por qualquer

um dos institutos jurídicos.
4. Acompanho integralmente a manifestação de f/s. 1151118.
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Não obstante, o parecer desta Procuradoria Jurídica não é
vinculante, em caso o administrador público disponha não
haver nada irregular, nada impede de levar adiante a questão,
até porque, aqui, tenho superiores hierárquicos, além de
haver assessoria jurídica no Gabinete, assim, por evidente,
caso se esteia dispondo algo excessivo, basta se aprovar no
procedimento pretendido, dentro da regra do Decreto-Lei nº
3.365/41, seguir adiante e realizar à maneira mais célere.

A consideração superior do Dr. Diretor da Procuradoria-Geral e
Sr. Secretario".

Após o nítido confronto entre a secretaria da Educação e o
Jurídico da Prefeitura, na data de 26 de novembro de 2021, foi realizada uma
reunião , na sede da Procuradoria Jurídica, entre membros da secretaria de
Negócios Jurídicos e da secretaria de Educação para "sanar as questões
instrutórias dos autos a fim de adequar o procedimento as melhores
práticas" (fl.121 ).

Somente

após

essa

reunião,

visando

"adequar o

procedimento às melhores práticas", foi cumprido o apontamento do Jurídico

pela justificativa específica do imóvel, sendo o documento juntado às fls.125/126,
assinado pela Secretária Municipal de Educação e pela Prefeita Municipal, no qual
podemos destacar o que segue:

"Nesta

trilha,

asseveramos

que

o

imóvel

ambicionado,

efetivamente figurou como único adequado. dentre os visitados
que atendeu as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação.

sendo

possível

consignar

os

fatores

preponderantes para sua escolha:

I) Espaço físico satisfatório:
li) Localização estratégica;
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Ili) Condições estruturais mínimas.

Em relação ao item I. esclarecemos que o espaço físico
mencionado. considerado satisfatório, compreende as dimensões
necessárias para a instalação de todos os Departamentos com as
divisões administrativas e pedagógicas, bem como o Núcleo de

Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação Municipal NAPEM. integrantes da solicitante, comportando todos os seus
equipamentos e servidores.
Quanto ao item li anteriormente exposto. registramos que a

localização

geográfica

do

imóvel

constituiu

fator

condicionante para tal aquisição, uma vez que o imóvel
ambicionado se situa em região de fácil acesso a todos os

bairros da cidade, próximo a avenidas que comportam vasto
fluxo de veículos e transporte coletivo de passageiros,
próximo

ainda

a

outros

aparatos

integrantes

da

municipalidade, propiciando a acessibilidade privilegiada a
requerente.
Em relação ao item Ili o imóvel está localizado na Alameda Dama
da Noite, 3-14, Parque Vista Alegre nesta cidade de Bauru, SP,
apresenta condições ideais de espaço físico, com a área
construida de 1.491.78 metros quadrados e área de teffeno de
3.167,44 metros quadrados, conta com sistema de ar

condicionado central, nos andares superiores piso elevado,
rede de logica, monitoramento, controle de acesso, sistema de

som, poço artesiano, gerador de energia, sistema de segurança
contra descargas elétricas. A VCB, está adequado as normas de
acessibilidade - NBR 9050/2015, possui estacionamento com

entrada/saída para as ruas laterais, que comportam a guarda
das viaturas que compõe a frota da SME e área para futura
expansão.
Diante do exposto solicito, com fundamento na necessidade, na
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utilidade, na conveniência, no interesse social e público, a
desapropriação deste ímóveln.

Por fim , na data de 10 de dezembro de 2021 , a
Administração ANULA A NOTA DE RESERVA NO VALOR DERS 4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos mil reais) (fl. 145), valor aceito pelo ex-proprietário e
emite nova nota de reserva no valor de R$ 4.526.136,28 (quatro milhões,

quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) (fl.
146), sendo este o valor pago, mesmo após aceite de recebimento dos R$
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) pelo proprietário.

,.1.1 -

RUA MINAS GERAIS, N 2

16-38

JARDIM CRUZEIRO DO SUL

PROCESSO N0173.785/21

VALOR VENAL ATRIBUIDO PELA PREFErruRA: RS 4.900.000,00 (quatro
milhões, novecentos mil reais) - fl. 03

VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFEITURA: R$ 4.903.074,24 (quatro milhões,
novecentos e três mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), fls. 43 e
50

VALOR PAGO PELA PREFEITURA: R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e
novecentos mil reais)
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SiNTESE DO PROCESSO

O presente processo tem início na data de 28 de outubro

de 2021 (fl.01 ), através da solicitação de avaliação para COMPRA. Ocorre que
nos autos foi juntado ofício, com data de 30 de setembro de 2021 (fl.02), contendo
proposta de venda pela imobiliária TOP IMÓVEIS à Secretaria da Educação,
assim disposto:
"Em atenção ao interesse na COMPRA sito a Rua Minas Gerais,
16 - 38 - Jardim Cruzeiro do Sul - Bauru - SP, estamos através
deste ofício, apresentando os seguintes documentos:
- Atestado de valor venal;
- Planta baixa aprovada pela Prefeitura Municipal de Bauru;
- Matrícula atualizada nesta data, número 40.516 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis de Bauru.
Valor de VENDA: R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos
mil reais).
Esclarecemos que pesa uma hipoteca sobre o imóvel em questão,
que prontamente será quitada junto

ao Banco Bradesco S/A na

confirmação da venda e compra".

Já no dia 28 de outubro de 2021, a Secretária Municipal de
Educação apresenta justificativa afirmando que o específico imóvel deveria ser
adquirido, vez que "encontra-se com uma necessidade de possuir um local para
guardar as 29 viaturas, do total de 33 viaturas, que pertencem

a esta Secretaria

Municipal da Educação, sendo 1O ônibus, 05 microônibus, 11 caminhões baú, 02
vans e 01 caminhão de manutenção elétrica. Essas viaturas estão alocadas em
regionais administrativas,

e conforme cópia em anexo,

está ocorrendo

vandalismo, danificando e depreciando o patrimônio. Com o objetivo de sanar este
problema de vandalismo e depreciação do patrimônio público, a aquisição do
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imóvel localizado na Rua Minas Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do Sul, matrícula
40.516 nesta cidade de Bauru/SPn

Assim como ocorreu nos demais processos, a Procuradoria
aponta a necessidade de ser esclarecido o motivo pelo qual somente aquele
imóvel deveria ser adquirido, assim pontuando (fl.26):

''A justificativa de folha 18 esclarece a necessidade administrativa,
mas não esclarece porque somente o imóvel escolhido
atende

à necessidade administrativa, inviabilizando a

licitação em respeito ao Princípio da Isonomia. n

Observamos, por oportuno, que estes autos devem ser
instruídos com:
1) Avaliação do imóvel a ser desapropriado.
2) Justificativa da Secretaria Municipal de Educação da escolha

específica do imóvel, esclarecendo por que só ele atende as
necessidades públicas, inviabilizando a impessoalidade na
escolha.

•

Minha orientação jurídica e para que não se adquira o imóvel

sem que haia a necessária segurança Jurídica de todas as
situações envolvendo o negócio, mas considerando a
urgência

determinada.

as

minutas

que

seguem

foram

elaboradas com as informações disponíveis neste processo
administrativo, que a nosso ver são insuficientes, mas
considerando a urgência, segue para análise superio,n.

Na data de 09 de novembro de 2021, o engenheiro José
Wilson de Macedo Júnior elaborou laudo de avaliação (fls.41/43), indicando o
valor de RS 4.903.074,24 (quatro milhões novecentos e três mil e setenta e quatro
reais e vinte e quatro centavos), sem que houvesse laudo de vistoria
apontando a depreciação do imóvel.
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Na data de 1O de dezembro de 2021, a Secretária da
Educação apresentou contraproposta de COMPRA E VENDA à imobiliária TOP

IMÓVEIS, pelo valor de oferta de R$ 4.900.000.00 (quatro milhões e novecentos
mil reais), visando a aquisição do referido imóvel, com pagamento à vista (fl.51 ),
tendo a imobiliária aceitado o valor no dia 13 de dezembro de 2021 (fl.52).

Na data de 14 de dezembro de 2021, nova justificativa foi
juntada aos autos (fl.63), SEM CUMPRIR A ORIENTAÇÃO JURfDICA NO QUE

DISPÕE DA NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL, se
restringindo em informar a quantidade de veículos da frota e a necessidade de
guardar os veículos em um local seguro.
Porém, chama a atenção o parecer do procurador Doutor
Maurício Porto (fls.76/82), do qual destacamos alguns pontos:

"De início temos que definir se estamos tratando de uma

venda e compra ou de uma desapropriação.
São institutos jurídicos diferentes e cada qual tem seu próprio
ordenamento jurídico. Uma venda e compra deve seguir as
normas da Lei Orgánica do Município de Bauru em seu artigo 67
e as normas da Lei Federal nº 8.666193, artigo 17 e seguintes. A
bem da verdade as normas da Lei n º 8.666193 são um continente
do qual as normas da Lei Orgânica são conteúdo, portanto, basta
seguir as normas da Lei n. 8666193 que automaticamente estarse-á seguindo as normas da Lei Orgánica do Município de Bauru.

Também observamos que

a venda e compra estará sujeita as

normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual
deverá haver o prévio empenho, pois para que este seja
realizado, o ordenador da despesa deve analisar previamente
todos os requisitos de possibilidade.

Vejamos os requisitos da venda e compra:

1) Interesse público devidamente justificado.
2) Avaliação previa realizada pela Administração Pública.
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3) Autorização legislativa, ou seja, lei municipal aprovada pela

Câmara Municipal, autorizando a compra.
4) Licitação na modalidade de concoffflncia, para que não haja a

licitação, deve haver a justificativa do item "1" e, também, uma
justificativa específica, com fundamento no artigo 24, inciso X,
da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666193. Também a
licitação poderá ser dispensada nos casos previstos nas
alíneas de "a" até "i", do próprio inciso I, do artigo 17, da Lei n.
8.666/93.
5) Declaração do ordenador das despesas de que estão

preenchidos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

De outra sorte, se estivermos tratando de desapropriação por

utilidade pública, o diploma legal básico a ser aplicado é o
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Neste caso os requisitos serão:

1) Interesse público devidamente justificado.
2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não haja
a licitação. deve haver a justificativa de que o imóvel
específico se destina ao atendimento de finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de
instalação e localização condicionem a escolha. desde
que o preço se/a compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação previa.
3) Avaliação previa realizada pela Administração Pública.

4) Declaração do ordenador das despesas de que estão
preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
5) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

6) Publicação de Decreto de Utilidade Pública.
32

Considerando o caso concreto destes autos, com suas situações
especificas, bem como considerando as reuniões realizadas

entre a Secretaria dos Negócios Jurídicos (Diretor do
Departamento da Procuradoria Geral Dr. Marcelo Barros de
Arruda Castro e Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário Dr. Daniel Moises Barreto) e representantes da

Secretaria de Educação (senhor Clovis e senhor André),
concluímos que estamos tratando de uma desapropriação e
não de uma venda e compra.
(...)

"Orientamos a que o processo seja melhor instruído com
documentos que estão ausentes, principalmente em relação às
hipotecas. Contudo, este parecer tem natureza consultiva e a

Decisão Administrativa me parece ser pela realização da
desapropriação no estado em que está não acatando a
orientação deste procurador iuridico".
Assim, sem observar a orientação jurídica, a prefeita
municipal autorizou a desapropriação do imóvel (fl. 92 / v).

,

4.1.3 -

RUA NATALINA BONORA. 1-100 JARDIM MARABA

PROCESSO NO 179.801/21
VALOR VENAL ATRIBUIDO PELA PREFEn'URA: R$ 2.001.874,32 (dois
milhões, um mil, oitocentos e setenta e quatro reais, trinta e dois centavos)
VALOR DAS AVALIAÇÕES PELA PREFEn'URA: R$ 5.185.873,53 (cinco
milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta

e três centavos) - fl.38
VALOR PAGO PELAPREFEITURA:

R$ 5.185.873,53 (cinco milhões, cento e

oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos)
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S(NTESE DO PROCESSO

Na data de 25 de novembro de 2021 , a Secretária Municipal
de Educação solicitou avaliação dos imóveis descritos nas matrículas 89.861,
89.863 e 89.864 para fins de desapropriação, visando destiná-los aos
Almoxarifado da Secretaria (fl.35).

Na data de 14 de dezembro de 2021, assim iustificou a
necessidade de aquisição (fl.42):

"O Almoxarifado Administrativo nos últimos anos já ocupou
diversos endereços de imóveis pela cidade, gerando gastos em
cada mudança. A Secretaria Municipal de Educação - SME,
atualmente, loca o espaço ora pretendido, pelo valor mensal de

R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Considerando a
crescente demanda de utilização do almoxarifado administrativo
da Secretaria Municipal de Educação, temos a programação de
modernizar as instalações com a verticalização e informatização
das

atividades,

Ressaltamos

o

que

que
a

gerará

localização

adequadamente esta Secretaria,

investimentos
e

o

no

imóvel

prédio.
atendem

o qual mesmo sem as

modernizações e melhorias planejadas já é utilizado de forma
satisfatória desde fevereiro de 2019. A desapropriação do prédio
locado trará benefícios a gestão da SME, além de permitir que o
valor atualmente empregado somente com a locação possa ser
investido nas citadas melhorias".

Conforme se observa, há uma justificativa para a aquisição
de um imóvel para abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação,
mas não a Individualização de que aquele imóvel seria específico, de forma
a dispensar a licitação. Não obstante, novamente a chefe do Executivo deixa
de seguir orientação jurídica, assumindo o risco pelos atos de improbidade
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que poderiam advir das aquisições indevidas. Nesse diapasão, cumpre trazer

o que constou do parecer do procurador jurídico em fls.43/61:

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

De início temos que definir se estamos tratando de uma venda
e compra ou de uma desapropriação. São institutos jurídicos

diferentes e cada qual tem seu próprio ordenamento jurídico. Uma
venda e compra deve seguir as normas da Lei Orgânica do
Município de Bauru em seu artigo 67 e as normas da Lei Federal
nº 8.666/93, artigo 17 e seguintes. A bem da verdade as normas
da Lei n º 8.666/93 são um continente do qual as normas da Lei
Orgânica são conteúdo, portanto, basta seguir as normas da Lei
nº 8666193 que automaticamente estar-se-á seguindo as normas
da Lei Orgânica do Município de Bauru. Também observamos que
a venda e compra estará sujeita às normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal, razão pela qual deverá haver o prévio
empenho, pois para que este seja realizado, o ordenador da
despesa deve analisar previamente todos os requisitos de
possibilidade.

Veiamos os requisitos da venda e compra:

1) Interesse público devidamente justificado.
2) Avaliação previa realizada pela Administração Pública.
3) Autorização legislativa, ou seja, lei municipal aprovada pela
Câmara Municipal, autorizando a compra.

4) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não haja
a licitação, deve haver a justificativa do item ·1 11, e também,
uma justificativa específica, com fundamento no artigo 24,
inciso X, da Lei de Licitações e Contratos nº.8666/93.

Também a licitação poderá ser dispensada nos casos previstos
nas alíneas de "a" até "i" do próprio inciso I, do artigo 17, da Lei
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nº. 8666193.
5) Declaração do ordenador das despesas de que estão

preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
6) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

De outra sorte, se estivermos tratando de desapropriação por
utilidade pública, o diploma legal básico a ser aplicado e o
Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Neste caso os requisitos serão:
1) Interesse público devidamente justificado.
2) Licitação na modalidade de conco"ência. Para que não haja
a licitação, deve haver a justificativa de que o Imóvel
específico se destina ao atendimento de finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de
instalação e localização condicionem a escolha. desde
que

o

preço seja compatível com

o

valor de mercado,

segundo avaliação previa.
3) Avaliação realizada pela Administração Pública.
4) Declaração do ordenador das despesas de que estão

preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
5) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.
6) Publicação de Decreto de Utilidade Pública.

Considerando o caso concreto destes autos, com suas situações
específicas, bem como considerando as reuniões realizadas
entre a Secretaria dos Negócios Jurídicos (Diretor do

Departamento da Procuradoria Geral - Doutor Marcelo Barros de
Arruda Castro e Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário - Doutor Daniel Moysés Ba"eto) e representantes da
Secretaria de Educação (senhor Clóvis e senhor André),
concluímos que estamos tratando de uma desapropriação e
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não de uma venda e compra.

A aquisição de um imóvel também depende de se garantir
uma segurança iurídica.

Assim , devem acontecer uma pesquisa sobre o imóvel a ser
adquirido:
1) Análise da matrícula atualizada do imóvel. Aqui estarão as
informações de seu registro, como quem é o proprietário,
quais as características do imóvel, quais as averbações
realizadas etc. Conforme artigos 54 e 55 da Lei Federal
nº.13097/2015, o que estiver constando da matricula não

pode

ser

alegado

desconhecimento.

Princípio

da

Publicidade Registrai. As características do imóvel (descrição)
contidas na matrícula normalmente se referem a situação do
imóvel

na

data

da

abertura

da

matrfcuia,

estando

desatualizadas em nome de ruas, confrontantes, não consta
dados geodésicos, ângulos internos etc. São informações
insuficientes e que serão cobradas pelo Oficial de Registro
quando o imóvel for ser registrado em nome do Municfpio de
Bauru. Muitas vezes não estão averbadas construções que de
fato existem.

2) Deve

ser analisada

uma

certidão

de

medidas

e

confrontações, com área superficial do terreno; a
distância da esquina mais próxima; a descrição de seu
polígono com medidas geodésicas, deflexôes e flngulos
internos; os confrontantes antigos (da matrícula) e atuais (de
fato são no momento da certidão). Também deve constar da

certidão a existência de construções sobre o te"eno e sua
descrição. Se houver divergências entre a certidão e a
matrícula, e normalmente existem, devem ser solucionadas,
por exemplo, se a matrícula descreve um terreno sem
benfeitorias, mas existe uma construção sobre ele, ou se no
imóvel houver um possuidor diverso do proprietário, deve ser
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comunicado da desapropriação ou compra. Além das razões
obvias de se ter essa certidão, também evitará que o imóvel
tenha sido objeto de unificação e/ou desdobro ainda não
registrado e não constante da matrícula, o que somente a
Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do
Planejamento, Departamento do Uso e Ocupação do Solo,
Divisão de Cadastro, tem como informação. Este documento
permitirá descrever

com precisão o imóvel. Sua ausência

determinará a utilização da descrição da matrícula, que pode
não ser precisa.
3) Deve ser analisada uma certidão de uso e ocupação do solo.
Esta certidão tem por objetivo informar se o imóvel que está
sendo adquirido pode ser usado para a finalidade constante
da justificativa, em razão da Lei de Zoneamento Urbano e em
razão de condições táticas específicas. Por exemplo:
existência de posto de gasolina, bares, lojas de fogos de
artificio etc., enfim, existência de uso incompatível com o que

a Administração Pública pretende dar ao imóvel.
4) Levantamento planialtimétrico cadastral do imóvel elaborado
por Engenheiro ou Arquiteto, contendo o terreno e as
construções existentes. Ou pelo menos um projeto das
construções.

Este

documento

demonstrara

eventuais

divergências entre o que existe e o que está registrado,
demonstrando

se

haverá

ou

não

necessidade

de

regularização, o que influencia diretamente no valor do imóvel

a ser negociado, já que a avaliação fixa o valor máximo a ser
pago.
5) Um memorial descritivo elaborado por Engenheiro ou
Arquiteto descrevendo o terreno e as construções. Não
havendo este documento, a descrição do imóvel será a da
matrícula, que é menos segura.
6) Uma vistoria técnica especifica para constatar segurança

(principalmente A VCB) e acessibilidade.
7) Certidões demonstrando que não existem débitos ou ações
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ajuizadas envolvendo imóvel a ser adquirido, principalmente
ônus de direito real.
Também deve ser realizada uma pesquisa sobre as pessoas dos
proprietários ou de quaisquer outras pessoas que detenham
direito real sobre o imóvel, por exemplo: credor hipotecário,
possuidor, usufrutuário etc. De preferência com certidões
negativas.
Documentos de todos, como CPF/CNPJ, RG, última alteração de
contrato de pessoa jurídica, certidão de casamento, certidões
Negativas etc.
Deve ser negociado e buscado um acordo com os proprietários,
tudo registrado no processo, para se evitar eventual e futura
condenação em sucumbência se houver a necessidade de uma
desapropriação judicial.
De forma genérica, estas são as ações a serem realizadas em
todos os processos e, conforme a situação concreta de cada uma
das ações, poderá haver a necessidade de outras análises.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS
Processo Administrativo 179.801/2021

PRIMEIRO IMÓVEL
(....)

SEGUNDO IMÓVEL
(. ..)

TERCEIRO IMOVEL

No 1º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, na matrícula

número 89.864, está registrado um TERRENO sem acessões e
benfeitorias coffespondente ao lote M, da quadra 12, no
loteamento denominado Jardim Marabá, situado na Rua XIII,
quarteirão 2, lado par, distante 42,00 metros da Rua VIII, nesta
cidade, município, comarca e 1º Circunscrição Imobiliária de
Bauru, medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 40,00
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metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando na frente
com a citada Rua XIII; de um lado com o lote L (segundo imóvel
acima descrito) e de outro lado com o lote N; e nos fundos lote T,
encerrando uma área de 480,00 metros quadrados. Cadastrado
na Prefeitura Municipal de Bauru no setor 03, quadra 1343 e lote
0007. PROPRIETARIOS Luiz de Oliveira Vianna, filho de Juvenal
Galeno de Souza Vianna e de Pedrina do Rocha Vianna, e sua
mulher Alayde Freire de Oliveira Vianna, do lar, RG 1.431.261SSP-SP, CPF 959.301.758-53, brasileiros, casados sob O regime
da comunhão universal de bens, aos 20/01/1951. Registro
Anterior transcrição nº 17.389, inscrição nº.96. A Averbação 01
comunica o falecimento de Luiz de Oliveira Vianna. O Registro
02 informa que em 27 de novembro de 2006, por escritura de

compra e venda o imóvel foi adquirido por Vi/ma Regina C/aus
Godiano e seu marido Jose Claudio Godiano. O Registro 03,
informa que em 27 de setembro de 2012, por escritura de compra
e venda, Guilherme Claus Godiano e sua esposa Juliana Gusmão
de Camargo Godiano, adquiriram o imóvel objeto da matrícula.
O Registro 04, em 02 de outubro de 2019, informa que por

instrumento particular firmado em Bauru, aos 08/12/2014,
registrado sob nº 3522904819-5 em 27/4/2015, Guilherme C/aus
Godiano RG 43.492.474-XISSPISR CPF nº 314.208.838-52,
autorizado por sua mulher Juliana Gusmão de Camargo Godiano,
RG 35.075. 732-XISSP/SP, CPF 222.989.818-33, brasileiros,
empresários, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,

em 20/11/2010, residentes e domiciliados nesta cidade, na
Avenida Jose Aiello, 8-200, casa D-10, transmitiu, a título de
integralização,

ao

patrimônio

da

empresa

GERAARTE

GESTORA DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ

22.335.980/0001-16, com sede nesta cidade, na rua Jayme
Vicente Holloway, 1- 51, casa 8, pelo valor de R$ 20.000,00, o
imóvel objeto desta matrícula.
Observa-se que são três lotes. um ao lado do outro localizados
no Jardim Marabá, a uma quadra de distância do viaduto sobre a
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Rodovia Marechal Rondon que liga o "Alameda" a UNIP.

(. ..)
A quadra 1343 e formada pelo arruamento Rua Natalina Bonora,
Rua Professor Nancy Franco, Rua Homero Escobar e Rua Ângelo
Tragante. Portanto, há diverg{mcia com a descrição da matricula.
A quadra 1343 está totalmente inseria na ZS.L -

Zona

Predominantemente de Serviço L (artigo 70, da Lei Municipal
2339/82). Os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação gerais
estão descritos no Quadro 12 da Lei 2339/82. Há necessidade
da Certidão de Uso e Ocupação do Solo.
Embora

as

matrículas

descrevam

três te"enos sem

benfeitorias. existem construções não averbadas:

A folha 12 está juntado o "Habite-se"
A Certidão n º 748/14, juntada as folhas 13114, informa que havia
os imóveis:
1) Matrícula 89.864.
2) Matrícula 89.862.
3) Matricula 96.546.
4) Matrícula 96.547.
Foi efetuada a fusão destes quatro imóveis, que após mede e
confronta:

'~) Imóvel cadastrado como lote 7, da quadra 1343, do setor 3,
correspondente ao terreno formado pela totalidade dos lotes M,
N, V e W da quadra 12 do loteamento denominado Jardim
Marabá, de formato irregular, cujas confrontações de quem da via
pública olha para o terreno, medindo 24,60 metros de frente,
confrontando com a rua Professor Nancy Franco, quarteirão 2,
lado par, deduzível a curva de esquina; 54,00 metros pelo lado
direito, confrontando com a Rua Natalina Bonora, quarteirão 2,
lado par, também deduzível

a curva de esquina: pelo lado

esquerdo partindo da Rua Professor Nancy Franco, segue 30,00
metros em direção aos fundos confrontando com o lote X: daí
deflete a esquerda e segue 15,40 metros, confrontando com os
41

lotes X e J; daí deflete a direita e segue 24,00 metros até atingir a
linha dos fundos, confrontando com os lotes Te U; 40, 00 metros
pelos fundos, confrontando com o lote L, encerrando uma área de
1.680,OOm O lote 7 da quadra 1343, do setor 3, acha-se lançado
em nome de GUSTAVO CLAUS GODIANO e GUILHERME
CLAUS GODIANO (observando que os lotes 8, 9 e 10 foram
cancelados e anexados ao lote 7 para o exercício de 2013). "Ou

seia. para a Prefeitura Municipal de Bauru o imóvel descrito
na matrícula 89.864. o terceiro imóvel que se pretende
desapropriar. não existe mais. Foi fundido com os outros
três. conforme certidão acima". A documentação analisada
;untada a este processo não informa que a Certidão nº 748114
tenha sido levada a registro. Na falta de informações e
documentos, estamos considerando que

a Certidão 748114 não

foi levada a registro e estamos considerando as descrições
antigas e falhas das matrículas já analisadas.

Os fatos aqui analisados iá são suficientes para que não se

faça a desapropriação antes de devidamente resolvidas
todas as divergências. Esta é a orientação deste Procurador
Jurídico. Mas este parecer tem natureza consultiva e, caso a

decisão seia pela realização da desapropriação. contrariando
o entendimento deste parecer. prosseguimos na análise.

As folhas 15121 foi realizada uma vistoria do imóvel pelo
Engenheiro Jose Wilson de Macedo Junior, da Secretaria
Municipal de Obras. Este mesmo Engenheiro avaliou o imóvel as
folhas 22127, considerando o valor de locação. Se percebe em

suas conclusões de folha 27, que tratou de forma separada o
imóvel objeto da matrícula 89.861. Também se observa que a
avaliação foi para alugar o imóvel. De folhas 28/34 estSo juntados
documentos que se referem a uma pesquisa de mercado de
imóveis. Chamamos a atenção para o documento de folha 34, que

é o cadastro da Prefeitura Municipal de Bauru do imóvel
identificado como lote 07, com área de terreno de 1.680,00m2,
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com área construída de 1.552, 60 m2. É justamente o imóvel

resultante da unificação descrita na Certidão nº 748/14,
juntada as folhas 13/14, que ao que tudo indica não foi levada
a registro. Falta documentação para esclarecer estes fatos.
Neste documento de folha 34, consta como proprietário do imóvel
FUTURO GESTORA DE ATIVOS E PARTICIPACOES L TOA,
CNPJ 22.335.980/0001-16. O nome é diferente, mas o CNPJ é o
mesmo

de

GERAARTE

GESTORA

DE

ATIVOS

E

PARTICIPACÔES LTDA. Em 25 de novembro de 2021, com toda
essa documentação analisada, a Gestão de Finanças na
Educação instaurou o presente processo administrativo e, já a
folha 35, a Secretária Municipal de Educação, Professora Maria
do Carmo Monteiro Kobayashi, remete o processo à Secretaria de
Obras solicitando avaliação do imóvel para finalidade de
desapropriação. Em 30 de novembro de 2021 o Engenheiro Jose
Wilson de Macedo Junior, da Secretaria Municipal de Obras,
avalia o imóvel em R$ 5.185.873,53, conforme folhas 36/41 e o
processo e remetido à Secretaria de Educação em 01/1212021
conforme folha 41 verso. As folhas seguintes não me foram
remetidas numeradas, razão pela qual as número e rubrico com
os números 42, 43, 44 e 45. As folhas 42 temos o documento
assinado pela Secretaria de Educação, Professora Maria do
Carmo Monteiro Kobayashi e pela Exma. Prefeita Municipal de
Bauru, Senhora Suéllen Silva Rosim, que esclarece fatos deste
processo. O imóvel pretendido para desapropriação já é utilizado
pela Secretaria Municipal de Educação como Almoxarifado
Administrativo e está alugado pelo valor de R$ 19.500,00. A
intenção é desapropriar o imóvel para que continue a ser
almoxarifado e realizar reformas e modernizações no imóvel. A

assinatura da Exma. Prefeita Municipal as folhas 42 esclarece
que tomou ciência de todo o analisado até aqui da folha 01

até a 41 e determinou a desapropriação. Sendo assim, a
decisão administrativa Já está tomada, competindo-nos agora
elaborar minuta de decreto e termo de desapropriação.
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QUARTO IMÓVEL É O MESMO IMÓVEL JA DESCRITO COMO
PRIMEIRO IMÓVEL NO PROCESSO ANTERIOR

(...)
QUINTO IMÓVEL

É

O MESMO JÁ

DESCRITO

COMO

SEGUNDO IMÓVEL NO PROCESSO ANTERIOR

(...)
SEXTO IMÓVEL É

O MESMO TERCEIRO IMÓVEL JÁ

DESCRITO NO PROCESSO 179801/2021.

(. ..)
ESTA A ANÁLISE DOS PROCESSOS

Conforme já esclarecido, o documento de folha 42, do processo
administrativo 179.801/2021 contém a decisão administrativa
da Secretaria Municipal de Educação, Professora Maria do
Carmo Monteiro Kobayashi e da Excelentíssima Prefeita
Municipal de Bauru. Senhora Suelen Silva Rosim, de que a
desapropriação será realizada para uso como almoxarifado.

Portanto, não há dúvidas jurídicas. Realizei toda a análise porque
meu

superior

hierárquico,

Diretor

do

Departamento

da

Procuradoria Geral - Doutor Marcelo Ba"os de Arruda Castro,
assim

o determinou as folhas

42,

verso,

do processo

179.835/2021.
Esclareço, por oportuno, que faria a análise jurídica de qualquer
forma, pois embora o presente parecer tenha natureza
consultiva. é entendimento pacificado no Poder Judiciário de
que o Procurador Jurídico responde solidariamente pelo

teor

de seu parecer jurídico, ainda que de natureza consultiva.
Portanto, esclareço que a orientação Jurídica 4 para

melhor instruído

que se/a

este processo. para depois realizar a

desapropriação.

Sendo outro o entendimento superior, seguem as minutas de
Decreto de Utilidade Pública e Termo de Desapropriação para
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serem formalizadas pelo DCD.
Que seja realizado o prévio empenho, nos termos da Lei 4.320/64,
bem como escritura pública em Tabelionato. O pagamento deverá
acontecer no momento da escritura pública.
Este o parecer de natureza consultiva que submeto a apreciação
superior, juntamente com as minutas que seguem. Bauru, 15 de
dezembro de 2021 ".

Após o parecer jurídico, foi realizada a desapropriação,
sem a comprovação do registro da unificação das matrículas nºs. 89864,
89862, 96546 e 96547, motivo pelo qual o procurador iurídico deu parecer
NEGATIVO pela desapropriação, sendo ignorado pela Prefeita Municipal.

4.1.4 -

RUA JOÃO POLLETII. N.

RUA SAINT MARTIN, N.

3·54

lt-40

VILA GUEDES DE AZEVEDO

PROCESSO N. 138048
VALOR VENAL ATRIBUIDO PELA PREFEn'URA:

R$ 4.139.345,11 (quatro

milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais, onze
centavos)
VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFErruRA: R$ 5.938.028,24 (cinco milhões,
novecentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e vinte e quaro centavos).
VALOR PAGO PELA PREFEn'URA: R$

R$ 5.939.026,24 (cinco milhões,

novecentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e vinte e quaro centavos).
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SÍNTESE DO PROCESSO

Na data de 08 de setembro de 2021, a Secretária Municipal
de Educação solicitou a avaliação do imóvel localizado na Rua João Polletti, n. 354 para COMPRA, anexando justificativa genérica (fl.02).
As fls .124, a proprietária do imóvel demonstra que no dia 25

de agosto de 2021, houve um primeiro contato com a Secretária Municipal de
Educação, com a finalidade de aquisição do referido imóvel, demonstrando prévio
ajuste de vontades.
Na data de 20 de setembro de 2021, o engenheiro Júlio
César Rodrigues Gonçalves, da Secretaria Municipal de Obras, encaminhou o
laudo de avaliação, informando o valor de R$ 5.939.026,24 (cinco milhões
novecentos e trinta e nove mil e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) pelos
imóveis localizados na Rua João Polletti, nº 3-54 e Rua Saint Martin, nº 29-40, Vila
Guedes de Azevedo, sendo os imóveis desapropriados por esse valor.

4.1.s -

RUA SABADINO SCRIPTORE
VILA FALCÃO

PROCESSO N. 71800/21
VALOR VENAL ATRIBU(DO PELA PREFErruRA: R$ 158.090,97 (cento e
cinquenta e seis mil, noventa reais, noventa e sete centavos)
VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFErruRA: R$ 220.417,48 (duzentos e vinte

mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)

VALOR PAGO PELA PREFEITURA: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
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Este relator entende que a desapropriação do referido
imóvel seguiu a legislação em vigor, estando demonstrado nos autos a utilidade
pública necessária e o procedimento de dispensa de licitação, nada havendo a
apontar.

4.2 - DESAPROPRIAÇÕES JUDICIAIS
~

4.2.t -

RUA ELISIARIO FRANCO, N. 1-,s
VILA AVIA~ÃO

PROCESSO N.110.943121
VALOR VENAL ATRIBU(DO PELA PREFEITURA: R$ 4.480.118,48 (quatro
milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e
oito centavos)

VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFEITURA: RS 8.279.011,08 (seis milhões,
duzentos e setenta e nove mil e onze reais e oito centavos)

DEPÓSITO JUDICIAL: R$ 6.279.011,08 (seis milhões, duzentos e setenta e nove
mil e onze reais e oito centavos) - 28 de dezembro de 2021.

PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO: 1031848-37.2021.8.26.0071

SiNTESE DO PROCESSO

Na data de 15 de julho de 2021, a Secretária Municipal de
Educação solicitou avaliação do imóvel para COMPRA (fl.01 ), justificando a
aquisição, na mesma data, nos seguintes termos (fl. 02):
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" .... Com o objetivo de sanar problemas pontuais e estruturais das

Unidades Escolares do Município de Bauru anteriormente
apontados é que se apresenta a necessidade imediata de
aquisição do imóvel localizado na Rua Elisiário Franco, nº 1-95,
Vila Aviação, matrícula 103. 765 nesta cidade de Bauru/SP.
Esclarecemos ainda que, o prédio em questão servirá para
várias Unidades Escolares que passarão pelo processo de
ampliação, reforma ou em alguns casos construção pela
inviabilidade de utilizar da sua sede original.

Em relação a estrutura do prédio almejado, ele foi edificado em
terreno de 3.000,00m2 e tem uma área de 1.177,53m2
construídos e 1.822,47m2 área livre. Sendo o pavimento único
com poucos desníveis,

auditório, diversas salas amplas,

banheiros para atendimento, possui estacionamento para os
funcionários que utilizarem o prédio e a área não construída
poderá ser utilizada para possíveis ampliações, adequações ou
melhorias.
Ressaltamos ainda que, após os processos e as devidas
adequações das Unidades Escolares, o prédio Irá se tomar uma
nova Unidade Escolar permanente e com o devido estudo para

se estabelecer para a finalidade pedagógica que será destinada
o prédio".

Na data de 03 de agosto de 2021 (fl.13). o engenheiro Júlio
César Rodrigues Gonçalves sugeriu encaminhar o processo para a Secretaria de
Negócios Jurídicos de forma a obter esclarecimento de como deveria ser o
procedimento para a aquisição do imóvel.
Novamente a senhora Prefeita Municipal não atende a
solicitação de encaminhamento para parecer iurídico e retorna os autos para
avaliação do imóvel em 15 dias (fl.14), sendo providenciado o laudo em 23 de
agosto de 2021 , apontando a avaliação no valor de R$ 6.279.011,08 (seis
milhões, duzentos e setenta e nove mil, onze reais e oito centavos), não havendo
acordo entre as partes para aquisição amigável.
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Cumpre salientar que na data de 14 de fevereiro de 2020,
este imóvel foi adquirido pelo valor de R$ R$ 2.170.000,00 (dois milhões, cento e
setenta mil reais), sendo pago R$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil
reais) no ato e o restante, ou seja, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), através
de 05 (cinco) parcelas iguais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada,
sendo a última parcela paga em agosto/2020, conforme se verifica da inclusa
cópia da matrícula nº 103.765 (fl.08), porém, o valor mais baixo aceito pelo
proprietário, através da imobiliária TOP IMÓVEIS, após 22 (vinte e dois) meses
da aquisição, foi da ordem de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme
se observa da contraproposta de compra e venda, assinada pelo representante
legal da imobiliária TOP IMÓVEIS, cujo documento está juntado às fls.30 do
referido processo administrativo.

Diante da inexistência de acordo entre as partes (prefeitura
e proprietário) o processo foi judicializado, visando a pretendida desapropriação.

#

4.2.2 -

RUA CUSSY JUNIOR N2

6·48 1 6·58

RUA GERSON FRANÇA. N2

5.5

PROCESSO NO 188.594121
VALOR VENAL ATRIBUIDO PELA PREFErruRA: R$ 3.CM0.114,09 (três

milhões, quarenta mil, cento e sessenta e quatro reais, nove centavos)
VALOR DAS AVALIAÇÕES PELA PREFErruRA: R$ 4.874.310,42 (quatro

milhões, oitocentos e setenta

e quatro mil, trezentos e dez reais, quarenta e dois

centavos)
DEPÓSITO JUDICIAL: R$ 4.874.310,42 (quatro milhões, oitocentos e setenta

e

quatro mil, trezentos e dez reais, quarenta e dois centavos), em 28 de dezembro

de 2021 - fl. 124
PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO: 1031847-52.2021.8.26.0071
49

SÍNTESE DO PROCESSO

Em 05 de novembro de 2021, a Secretária Municipal de
Educação apresentou justificativa (fl.01) para a aquisição dos referidos imóveis
nos seguintes termos:

"A

Administração da

Secretaria

Municipal da

Educação

2021/2024 adotou como prioridade a restauração e manutenção
da qualidade dos prédios escolares, permitindo que a educação
municipal já firmada em ótimos pilares pedagógicos possam
agregar a qualidade e a posslvel padronização de suas unidades
escolares. No inicio da atual gestão, os prédios escolares foram
inventariados nas suas condições de uso, restando

o relatório

acostado, do qual fica evidenciada a necessidade de reparos que
demandam a imperiosa necessidade de que o prédio da unidade
escolar

seja

desocupado,

temporariamente,

para

serem

executados os trabalhos de reforma, em especial as demandas
com a manutenção dos telhados e ampliação da unidade, entre
outras situações que poderão oco"ª' no movimento da reforma.

Ante o exposto e a dificuldade de localizar instalações que
recebam as escolas provisoriamente, quer pelas instalações
apropriadas

e

a

documentação

legal

regularizada,

justificamos a solicitação de compra do prédio referenciado,

o qual já abrigou escolas, inicialmente o Prevê Objetivo e,
posteriormente, a escola de negócios dos Correios, desta
forma sendo de fácil adaptação para abrigar uma escola
municipal. Quanto ao te"eno contiguo, também referenciado,
a compra se faz necessária para a lmplantaçlo de área
recreativa com playground e quadra esportiva, o que
complementara a excelência da escola. A localizaçlo dos
imóveis, região central, contemplará uma equidlstfncla entre
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as várias escolas que passarão por reformas, bem como se
tornará uma futura unidade escolar para atender o contínuo
aumento da demanda por vagas. Ressaltamos o apoio da mesa

Diretora da Câmara Municipal de Bauru à Secretaria Municipal de
Educação no projeto de adequação das unidades escolares
dentro de um padrão de qualidade, conforme documento
acostado".

Curiosamente, na mesma data, o proprietário, através da
corretora, apresenta proposta de compra e venda (fl.59), nos seguintes moldes:

"Em continuidade às negociações e atendimentos realizados
entre a Secretaria da Educação de Bauru e a corretora Paula
Adriana de Souza (CRECI 162699F). Segue a formalização da
proposta para COMPRA do imóvel já apresentado, imóvel este
localizado na Rua Cussy Júnior nºs 6-48 e 6-58. O valor para
transação do compromisso de venda e compra dos imóveis
citados acima é de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos
mil reais). Segue juntamente nesta proposta o interesse no imóvel
apresentado, situado à Rua Gerson Franca, nº 5-5. O valor para

a transação de compromisso de venda e compra do imóvel,
segue no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Os
imóveis mencionados acima já citados, somam o valor total desta
proposta R$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais)".

Como se vê, a proposta da aquisição - venda e compra,
dos imóveis por

RS 8.500.000,00

(oito milhões e quinhentos mil reais),

obviamente, não foi aceita pela Administração Municipal, dando assim ensejo à
Ação Judicial de Desapropriação.
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4.2.3 -

RUA GERSON FRAN~A. N.

9-10 -

CENTRO

PROCESSO M° 179.843121
VALOR VENAL ATRIBU(DO PELA PREFEITURA: R$ 958.139,33 (novecentos e

cinquenta e oito mil, cento e trinta e nove reais, trinta e três centavos)
VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFEITURA:

R$ 1.293.590,75 (um milllo, duzentos

e noventa e três mil, quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)
DEPÓSITO JUDICIAL: R$ 1.293.590,75 (um milhão, duzentos e noventa e três mil,

quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), em 28 de dezembro de 2021 -

ft.49
PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO: 1031846-67.2021.8.26.0071

Tendo em consideração que o município já alugava o imóvel
em questão onde estava instalada uma escola de ensino infantil, e que existe um
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério Público nesse sentido,
restou confirmada a utilidade pública para a desapropriação.

4.2.4 -

DUAS GLEBAS DE TERRAS
;

MATRICULAS

98.326

e

61.973

PROCESSO M° 192.492/21
VALOR VENAL ATRIBUIDO PELA PREFEITURA:

R$ 2.304.975,21 (dois milhões,

trezentos e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais, vinte e oito centavos)
VALOR DA AVALIAÇÃO PELA PREFEITURA: R$ 1.579.503.53 (um mlhlo, quinhentos
e setenta e nove mil, quinhentos e três reais, cinquenta e três centavos).

DEPóSITO JUDICIAL: R$ 1.579.503,53 (um milhão, quinhentos e setenta

e nove mil,

quinhentos e três reais, cinquenta e três centavos), em 28 de dezembro de 2021 - ti. 42
PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO: 1031845-82.2021.8.26.0071
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Em relação ao presente processo de desapropriação, em
que pese não haver proietos para construção das escolas que serviram de
base para a iustificativa da desapropriação, não encontramos atos atentórios

ao interesse público, passíveis de apontamentos nesta CEI, motivo pelo qual,
deixamos de destacar outros detalhes.
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5 • PRINCIPAIS --'"",_

os IMÓVEIS oe~-

Os imóveis adquiridos pela Administração pública municipal
de Bauru estão sujeitos às normas estabelecidas pela Lei nº 8.666/93, DecretoLei Federal n. 3.365/41, Lei Orgânica do Município, ou ainda, ao que prescreve o
Artigo 5º, XXIV da CF (desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou
por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro).

Para a caracterização da necessidade de desapropriação de
um imóvel determinado por utilidade pública, não haveria motivos para que se
solicitassem outras propostas de terrenos que satisfizessem as exigências da
administração, desde que houvesse comprovação nos autos que somente um
terreno preenchesse os requisitos para a consecução de um projeto de
necessidade ou utilidade pública, mas o que ficou evidente, é que havia a
possibilidade de outros imóveis atenderem as solicitações da Administração
Municipal, portanto, indispensável a realização de processo licitatório para a
garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e para selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administração, conforme define o artigo 3º, do
Estatuto Federal de Licitações e Contratos.
Nesta hipótese, nem mesmo a dispensa licitatória era
possível, uma vez que as necessidades de instalação e localização NÃO
condicionavam as escolhas dos imóveis, conforme apregoa o inciso X, do Artigo

24 da Lei nº 8.666/93 ou o Artigo 74, V, da Lei 14.133121.
O ilustre mestre Hely Lopes Meirelles nos traz alguns
ensinamentos sobre "Aquisição de bens pela Administração", vejamos:

·~ aquisição onerosa de imóvel depende de autorização legal e
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de avaliação prévia, podendo dispensar concorrência se o
bem escolhido for o único que convenha à Administração.

Toda aquisição de bens pela Administração deverá constar de
processo regular no qual se especifiquem as coisas a serem
adquiridas e sua destinação. a forma e as condições de

aquisição e as dotações próprias para a despesa a ser feita com
prévio empenho (Lei Federal nº 4320/64, Artigo 60), nos termos
do contrato aquisitivo, precedido de licitação, quando for o caso
(Lei nº 4320/64, Artigo 70, e legislação estadual e municipal
pertinentes).

O desatendimento das exigências legais na aquisição de

bens para o patrimônio público poderá dar causa à
invalidação do contrato, até mesmo por ação popular (Lei
n°4. 717165. Arts. 1º e 4°), e a responsabilização do infrator por
emprego irregular de verbas ou rendas públicas (CP. artigo
315: no caso de Prefeito Municipal. Decreto-Lei 201/67, Art.1°.

I e Ili), além do ressarcimento do dano, se houver lesão aos
cofres públicos.... "

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já se
manifestou no sentido da obrigatoriedade da realização do processo licitatório
para aquisição de bem imóvel - Parecer COG 366/97, do Município de ltapiranga,
Processo nº 0013504/79:

"É possível a aquisição de bem imóvel pelo município, desde
que observado o processo licitatório (Artigo 37, XXI
Constituição Federal e Lei Federal 8666193); precedida de
autorização legislativa; precedida de avaliação prévia (Lei
Federal 8666/93, Artigo 24, X); devidamente justificada
quanto a sua finalidade e necessidade (Lei Federal 8666/93,
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Artigo 26)•.

A dispensa licitatória, também aventada pelo Município, ou
melhor, os artigos da dispensa licitatória que foram mencionados no "Edital de
chamamento" não cabem na situação em tela, por não se enquadrar no inciso X,
do Artigo 24 da Lei nº 8666/93.
Do texto legal, extrai-se os seguintes requisitos para a
caracterização da hipótese de dispensa:

a) a operação pretendida deve ser a compra ou locação de imóvel
pela Administração;
b) o imóvel deve ser destinado a atender as finalidades precípuas
da Administração;
c)

o imóvel deve apresentar características que sejam

efetivamente relevantes para a escolha;

d) o imóvel deve ser o único capaz de satisfazer o interesse
público;
e) o preço deve ser compatível com os praticados no mercado.
Dentre este elenco de requisitos, extrai-se que a ausência de
competição é a previsão legal da letra "d". Se, nos termos do dispositivo, as
características "condicionam" a escolha de um determinado imóvel, significa que
não deve haver outro com os mesmos atributos. Neste sentido, assevera Marçal
Justen Filho:

·Há hipóteses em que dois ou mais imóveis atendem aos
reclamos da Administração. Ainda que os imóveis sejam
infungíveis entre si, surgirão como intercambiáveis tendo em
vista da necessidade e o interesse da Administração Pública.
Qualquer dos imóveis satisfará a exigência que justifica a
aquisição pela Administração. Nestes supostos, a questão
muda de figura e a licitação se impõe·.
Destarte, para dispensa de licitação, imperioso que a
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Administração faça constar na justificativa a razão do específico imóvel ser o
único que sirva à pasta, o que não verificamos na maioria dos processos, vejamos:

s.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALAMEDA DAMA DA NOITE

Não consta dos autos, laudo de vistoria visando amparar o

laudo de avaliação para desapropriação. Esse instrumento poderia ser importante
para que o avaliador pudesse analisar o nível de depreciação do imóvel e seu
valor real, ou aquele mais perto da realidade de mercado.
Conforme pudemos observar no laudo de avaliação de
fls.19/28, constou-se o seguinte:

'Trata-se de uma edificação de 1.491,78 m2 do grupo escritório
comercial com elevador (Pc=1,200), cujo padrão construtivo é
simples, com 6 anos (idade referencial 8,57%), necessitando de

reparos simples (quadro A - Ref. e) ao qual foi avaliada através
do Método Evolutivo, segundo a norma NBR 12721:2006. n

Nestes termos, o imóvel referido que possuía valor venal de

R$ 3.215.807,02 (fl.13), foi avaliado (fl.21,v) em R$4.526.136,28 (Quatro milhões,
quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais, vinte e oito centavos),
tendo o poder público pago este valor pelo prédio.
Ocorre que no mês de abril de 2022, após a última oitiva da
CEI da Educação, o vereador Eduardo Borgo, relator desta CEI, juntamente com
o vereador Edmilson Marinho, membro desta CEI, em diligência realizada na

Secretaria Municipal de Educação, teve acesso a um .,,....,Iro laudo de
vistoria, elaborado pelo Engenheiro F81T181'1do CamarqQ, em 15/12/2021,
referente ao imóvel localizado na Alameda Dama da Noite (STAFF), onde está
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acomodada a Secretaria Municipal de Educação. Neste laudo, foram apontadas
algumas avarias no imóvel, conforme podemos observar:

O imóvel tem dois pavimentos, para interligação entre os pavimentos foi construída
uma escada e uma elevatória, nao tem rampa e não tem elevador.

A escada está sem piso de alerta, sem sinalização nos degraus, sem lixa
antiderrapante.

A elevatória não tem porta e iluminação
automática, a porta é de madeira e precisa
de ajuste para fechar corretamente, para o
acesso foi adaptada uma rampa metálica
para vencer o degrau da soleira da porta, a
velocidade
de
movimentação
e
extremamente lenta, e pelo que foi
explicado ela está ligada a uma bateria
elétrica. No momento da nossa visita ela
estava desligada, e foi preciso chamar o
técnico para testa-la.

Ainda, constou do laudo: "o imóvel não tem sistema de arcondicionado na maior parte das salas, com exceção das salas da diretoria,
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da administração; na maioria das salas foi instalado ventiladores e a
ventilação é natural através das janelas existentes".

A maior parte das janelas apresentam vazamento, nao são estanques, e talvez
necessitem ser substituídas para resolver oproblema da infiltração.

O telhado apresenta vazamento com infiltraçãQ em várias salas, provavelmente são
problemas nas calha e telhas:

59

Na última sala tem uma trinea·na

Na alvenaria da área externa tem alguns pontos de reparos que devem ser feitos no
revestimento:

O revestimento no peillarl •
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Estranha-se o fato de um engenheiro da Secretaria da
Educação ter efetuado esse laudo de vistoria somente em 15/12/2021, após
a avaliação que determinou o preço a ser pago pela Administração e um dia
antes da publicação do Termo de Acordo de Desapropriação (fl. 152), sem
juntar o referido laudo no processo.

Não bastasse, mesmo após o proprietário aceitar o valor de

RS 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) (fl. 145) pelo imóvel,
havendo nota de reserva de verba nesse valor, a prefeitura anula essa nota e
resolve pagar o valor de R$ 4.526.136,28 (quatro milhões, quinhentos e vinte e
seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).
Ante o exposto, acreditamos que possa ter ocorrido
considerável prejuízo ao erário público por falta de elementos técnicos capazes
de auxiliar a avaliação feita pelo engenheiro da Secretaria de Obras.

s.2 - RUA CUSSY JUNIOR - CENTRO

EMEF WALDOMIRO FANTINI

Assim como no imóvel localizado na Alameda Dama da
Noite, tivemos acesso a um segundo laudo de vistoria - elaborado em
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SETEMBRO DE 2021, conforme depoimento da arquiteta Ludmilla, que deveria
ter sido iuntado aos autos para amparar e dar um melhor suporte à avaliação
realizada em DEZEMBRO DE 2021 (fl. 74), levada a efeito para fins de
desapropriação. Esse instrumento, sem sombra de dúvidas, poderia ser
importante para que o avaliador pudesse melhor analisar o nível de depreciação
do imóvel e seu valor real, ou aquele supostamente mais perto da realidade de
mercado.
Conforme podemos observar, através do laudo de avaliação
juntado às fls. 74/80 do respectivo processo administrativo, assim se constou:
"(fl. 75/v) No local existe uma edificação do grupo escritório
comercial sem elevador cujo padrão construtivo e médio, de idade
aparente de 30 anos (idade referencial 50,00%), necessitando

de REPAROS SIMPLES (quadro A - Ref. e) ao qual foi avaliada
através

do

Método

Evolutivo,

segundo

a

norma

NBR

12721 :2006... n

Nestes termos, o imóvel em questão, que possuía valor
venal de R$ 2.184.177,52 (fl.74n6), foi avaliado em R$ 4.208.229,14 (quatro
milhões, duzentos e oito mil, duzentos e vinte e nove reais, quatorze centavos),
sendo desapropriado por este valor e com depósito feito em juízo.
Ocorre que o laudo de vistoria elaborado anteriormente, pela
arquiteta Ludmilla, constou o seguinte:

"Implantado no alinhamento do terreno, esse bloco é o que
mais

apresenta

infiltrações,

que

sinais de danos em
tudo indica,

decorrência

de

serem provenientes

da

cobertura. Além disso, foi verificado, também, que as salas

expões alguns problemas nos trilhos da laje, provavelmente,
do tipo pré-moldada, cujas ferragens estão aparentemente
enferrujadas. Em uma das salas, a viga localizada na parte
central da sala, de concreto armado, contém trincas em três
pontos. A partir de uma análise mais apurada, com a remoção
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da pintura, foi possível ver que o dano está na viga de
concreto e as trincas encontradas estão, especificamente,
onde os trilhos da laje pré-moldada apoiam nessa, conforme

as imagens da Figura 3. Nas demais salas (Figura 4), os danos
aparentam ser menores e os problemas encontrados são,
principalmente na pintura e em poucos trilhos,

também,

provenientes de infiltração a partir do telhado".

"No segundo e terceiro blocos, a partir de domus existente
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no corredor, foi verificado que a estrutura de madeira que

sustenta as telhas. está com sinais de ataques de

cupins. conforme figura 5, e de umidade. Além disso,
também verificou-se que, em vários ambientes do

coniunto. existem problemas no piso. tendo sido
verificado pontos com peças estufadas e quebradas.

descolamento de pisos tátels de alerta e no piso vinílico
da escada que interliga o pavimento superior com o térreo
(figura 6)".
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"Para que se possa definir pela locação do referido imóvel, será
preciso realizar as seguintes ações de manutenção:
1 - Revisão geral da cobertura de todo

o conjunto, visando

resolver os problemas de infiltração que são, certamente
decorrentes de telhas quebradas, calhas, condutores e rufos
metálicos mal dimensionados ou entupidos. Caso esses materiais
estejam danificados, deve-se proceder pela substituição e/ou o
dimensionamento correto, no caso de calhas e condutores. Além
disso, é preciso dar uma solução ao problema de ataque de
cupim, verificado no madeiramento que dá suporte às telhas,

localizadas na circulação entre os blocos 2 e 3. Também se faz
necessário, verificar se essa mesma patologia não está presente
no restante da cobertura e nas alvenarias. É importante
mencionar que o problema do cupim pode estar diretamente
relacionado ao problema da umidade.
2 - Solucionar o problema estrutural verificado na viga de
concreto da sala do primeiro bloco, visando promover a
estabilidade da estrutura.

Será necessário desenvolver

projeto de reforço estrutural, com apresentação de ART do
responsável técnico pelo projeto de execução da obra.
3 - Revisão geral dos pisos e revestimentos. Em várias salas foi

constatado que o piso está oco ou estufado e quebrado e,
portanto, precisa ser trocado em toda a sua extensão. Tal
problema decorre da aplicação de pisos de má qualidade e
argamassas de assentamento inadequadas, além de sofrer
influência do excesso de umidade proveniente dos problemas de
infiltração. Pensando no uso a ser implantado no local, no caso,
uma escola de ensino fundamental, o tráfego de pessoas será
muito intenso e poderá causar danos ao revestimento, caso o piso
seja inadequado.
4 - Por fim, o proprietário deverá apresentar o A VCB do conjunto

com data atualizada e assinatura de responsável técnico.
Ademais, todo o edifício deverá receber nova pintura nas paredes,
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tetos, pisos externos e estruturas metálicas e de madeira, de
maneira geral".
Após o recebimento desse laudo, os membros da CEI foram
ao prédio localizado na Rua Cussy Júnior, tendo encontrado pilares de
madeiras escorando o teto de uma das salas, conforme se verifica a seguir:
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Diante dessas informações, na data de 10/05/2022, o
vereador Relator foi até a Defesa Civil, onde teve acesso a um

llrcalro laudo,

referente ao imóvel localizado na Rua Cussy Júnior - realizado em 21/03/2022,
da lavra do engenheiro Júlio César, que apontou "estado avançado de
degradação por reação da umidade no gesso e concreto nas lajes das salas
de aula, muito afetadas pela corrosão das armaduras da laje e da viga de
apoio central, RECOMENDANDO O INÍCIO DE UMA REFORMA EM CARÁTER
EMERGENCIAL" (doe. 03).

Por fim, na mesma data, o Relator teve acesso ao quarto
laudo referente, ao mesmo imóvel e, também, NÃO JUNTADO OS AUTOS -

elaborado em 10/12/2021 -ANTES DO LAUDO FINAL DE AVALIAÇÃO· pelo
Engenheiro Danilo, da Secretaria de Obras, o qual aponta laies e vigas com
manifestações graves. com regiões críticas nas estruturas e perda de
desempenho estrutural devido à oxidação, sugerindo a contratação de

empresa especializada para a recuperação minuciosa da estrutura em
questão, além do escoramento pertinente a cada região e restauração da
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estrutura seguindo um "Proieto de Recuperação Estrutural", salientando que
até aquele momento, o estado era intermediário, podendo agravar para estado
crítico, caso intervenções necessárias não fossem realizadas corretamente.

Durante a diligência realizada pelos membros da CEI, na
data de 09 de maio de 2022, na escola Waldomiro Fantini, localizada na Rua
Cussy Júnior, quando foram constatadas as estacas escorando uma das
salas, o assessor de Gestão Estratégica em Educação da Secretaria Municipal

de Educação, Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira, deixou claro que o município
tinha ciência dos problemas estruturais, ao "garantir que o antigo proprietário
havia assegurado manutenção em prédio antes da desapropriação" e que!
Secretária de Educação estava preocupada com a necessidade das
reformas,

visto já

ter efetivado as desapropriações,

demonstrando

conhecimento prévio das avarias pela municipalidade, conforme indicam os
laudos supracitados e possível prejuízo ao erário 2:

A entrevista do assessor pode ser ouvida através do link
descrito no rodapé, porém iremos transcrevê-la para colaborar nos trabalhos:

"O que nós tivemos no primeiro momento de visitação, a
2

https://94fm.com.br/category/notícías/page/4/
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sala estava fechada há muito tempo, tinha bolor, tinha sinais
de vazamento de água. Nós procuramos o dono da
propriedade na época e pediu para fazer uma vistoria Já em
cima e chegou-se à conclusão que tinha calha entupida,
telha quebrada e ele ia fazer este conserto, inclusive tinha

uma fissura e ele falou, eu acerto tudo isso aí, esse foi o
primeiro momento da locação.
Depois veio o momento da desapropriação, ele tinha feito
parte, interrompeu ali, nós pedimos uma avaliação, veio o
engenheiro de estrutura de obras, veio e avaliou, num
primeiro momento ele falou "risco iminente de queda não

existe, mas precisa ser tratado para se evitar que isso
daí se transforme num problema maior', foi o que
aconteceu.
Eu acredito que para se ter uma segurança maior, a

própria Secretaria de Obras isolou o pedaço da viga,
colocando uma escora de madeira, temporária, até que a
gente tenha imissão na posse, porque está sendo
questionado o valor que foi pago na desapropriação e

º

proprietário disse que assim que ele vencer esse
questionamento e judicialmente for definido essa
situação, é ato contínuo resolver esse problema.
inclusive de limpeza da ferragem que acabou sofrendo dano
da corrosão, água e ferro .... Tem que se apurar tudo isso

daí, é um trabalho, em tese simples. mas eu não sou técnico,
mas o valor tem que ser apurado e atribuído a quem de
direito"
Cumpre

esclarecer

que

a

escola

está

em

pleno

funcionamento, com aproximadamente 360 crianças frequentando o prédio. além
de dezenas de servidores, e não há que se falar em responsabilização posterior
do ex-proprietário, pois o município fez a avaliação, quando deveria ter apontado
todas as avarias e problemas estruturais antes de decidir pelo preço e depositar
o respectivo valor em juízo.
69

Ante às informações, na data de 10 de maio de 2022, o
Relator encaminhou ofício ao presidente da CEI, com requerimento ao 8°. PJ
Doutor Fernando Masseli Helene - DD. Promotor da Defesa do Patrimônio
Público e ao 13º. PJ Doutor Lucas Pimentel de Oliveira - DD. Promotor da
Infância e da Juventude da comarca de Bauru para apuração dos fatos, diante

suas competências constitucionais, visando a proteção da vida, da integridade
física e da defesa do patrimônio público, obtendo-se resposta do Promotor da
Infância e da Juventude que já foi instaurado procedimento para apuração das
condições

do

prédio

onde

funciona

a

EMEF

Waldomiro

Fantini

(43.0715.0002071/2022-9/SEI 29.0001.0097391-2022-67), visando apurar se há
condições adequadas do imóvel para atendimento de crianças.

Não bastassem os danos estruturais, que se rompidos,
podem culminar em ofensa à integridade física, quiçá, uma tragédia, cumpre
lembrar parte do depoimento nesta CEI da Diretora da Waldomiro Fantini,
Marimiriam Dias Esqueda, sobre a referida escola:

"Eu não participei da... não fiz uma visita nesse prédio que
nós estamos hoje, né, a gente só foi poder conhecer o
prédio nas vésperas da mudança, né, a gente não... eu
não fui visitar, né, eu não fui conhecer o prédio ... "

" ... a merenda no ano passado foi o que a gente chama de
"merenda seca~ né, ou seja, é aquela merenda que não vai
ao fogo, né, ela não é cozida, então o que que é, é bolacha,
é barrinha, é aquele mix de castanhas, né, suco de caixinha,

o leite em pó, né, e as crianças sentiam muita falta da
merenda. Por quê? Porque o prédio não tem cozinha e a
cozinha ela foi totalmente adequada, e/a passou por uma

pequena reforminha ali, né, e este ano nós voltamos a servir
a merenda né, no prato, mesmo, né, ou seja, a merenda
quente, comida, né, que também não é o cardápio das
outras escolas, é um cardápio adaptado, porque a
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cozinha é muito pequena, então, não dá para fazer, por
exemplo, arroz, feijão, carne e enfim, e alguma outra
coisa, então é um cardápio adaptado, mas hoje as
crianças comem merenda quente, né, comem comida.

Comem na sala de aula, isso também vale aí registrar,
porque eu não tenho pátio nesse prédio, né. Onde seria

o refeitório, a gente faz uma adequação para o professor
de Educação Física ministrar as aulas de Educação
Física, né, então as crianças comem na sala de aula.
Então, qual que é o nosso esquema hoje? A professora
desce com a sua turminha em fila, passa pela cozinha
da merenda, pega, as crianças pegam

o prato e sobem

novamente, para comer na sala de aula, né. E aí, para

liberar a professora para o café, para o banheiro, para uma
água, eu tenho a equipe de apoio que fica nessa sala, na
sala de aula, com essas crianças, até eles terminarem de
comer, né, e depois a equipe de apoio, serventes, a
inspetora, que faz o recolhimento dos pratos, né, então as
crianças não têm recreio, eles ficam na sala de aula,
porque a gente não tem pátio. É....a educação física, ela
continua acontecendo, só que de uma forma muito

adaptada, né, o professor de Educação Física, ele, ele
fez uma adaptação total de todo o currículo, né, para não
deixar de oferecer atividades para as crianças. É, ele
ministra as aulas de educação física nesse refeitório,

nesses, tipo de um salãozlnho que tem ali no fundo, que
seria o refeitório, né, então a nossa opção foi deixar a
merenda sem "comida", né, eles comem na sala de aula
para não tirar o refeitório da educação física. Só que,

como eu disse, são atividades muito adaptadas, né, é que o
professor de educação física, é, enfim, se arranjou ali
naquele espaço".
"São sete turmas por período, 7 de manhã, 7 à tarde,
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uma média de 180 crianças por período, então, eu estou
aí com 360 crianças mais ou menos, né. É. as salas são
muito, eu diria inadequadas. eu usei também o termo
insalubre, né, porque... porque durante o.... aquelas

semanas de calor que nós tivemos, né, em fevereiro,
março, as salas realmente ficaram em condições
insalubres mesmo, é essa a palavra, né. ~.... , depois teve

mais uma leva de instalação de ventiladores, né, mas o que
que acontece, como o prédio, eu não conhecia o prédio, de
quando ele era de adolescente, né, nunca entrei. A primeira
vez que eu entrei, foi nas vésperas da mudança, é .... ,
mas o prédio não tem janelas que que tenha a ventilação
cruzada, é um corredor, e as salas que ficam no fundo,

daquela parede é do velório que vocês conhecem, por
exemplo, o velório, né, o velório Terra Branca ele é aquele
paredão que faz divisa com a escola, né, então aquele
paredão que fica entre o velório e a escola, ele não tem
janela, né? Então, as salas estão encaixadas, ali era uma
sala muito grande que eu.... nós fizemos três salas de aula,
com divisórias de Madeirit, né, então eu tenho uma sala de

aula numa ponta, no meio eu tenho a sala dos professores
e na outra ponta desse salão uma outra sala de aula, tá, é
mais ou menos como se fosse esse tamanho aqui com três
salas divididas com Madeirit, né, e nesse Pavilhão então eu
não tenho circulação de ar, né, eu tive momentos e que as
crianças chegavam assim: "nossa tia. eu tô com febre"
e aí a gente ia ver. era o calor, né, é... e professoras que
tiveram queda de pressão. né. por conta do calor".

Assim, além dos danos estruturais no imóvel, resta evidente
que o prédio não estava adequado para se transformar em uma escola pública,
demonstrando o equívoco na sua aquisição.
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#

s.3 - RUA ELISIARIO FRANCO, 1-,s

VILA AVIAf;ÃO

O referido imóvel, onde noutrora funcionou a escola do
professor Doutor Damásio, foi adquirida sob a justificativa da necessidade da
Secretaria da Educação possuir "espaços rotativos que atendam a clientela de
uma escola em caso de reformas e ampliações que inviabilizem a rotina escolar e
que, após os processos e as devidas adequações das Unidades Escolares, o
prédio iria se tomar uma nova Unidade Escolar permanente e com o devido

estudo para a finalidade pedagógica que seria destinado o prédio", sendo

posteriormente - após a interposição da ação judicial de desapropriação. no
final de dezembro de 2021 - alterada a finalidade da aquisição para instalação

do NAPEM Núcleo Aperfeiçoamento Profissional Educação Municipal.

Conforme justificativa juntada aos respectivos autos da
desapropriação do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite - uma

semana antes do decreto de desapropriação - o NAPEM seria instalado naquele
local. Essa foi uma das justificativas para desapropriação do imóvel, além da

localização central no município.

Cumpre destacar que há depoimento nos autos do servidor
CLÁUDIO KADIHARA, afirmando que o município só chegou até esse prédio,

após pedir informação e obter indicação de Fernando Toyoji Tatemoto, assessor
da Top Imóveis Imobiliária.

Ainda, cabe destacar o depoimento de PAULO KAZUO
SHODA, proprietário da imobiliária TOP IMÔVEIS, sobre a compra deste imóvel

pelo município:

"Agora entendi, e assim, aí eu concordo plenamente, porque
assim, ela pode ter errado na finalidade, ela poderia ter visto
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melhor, fez compras ruins, porque o critério de avaliação
dela não foi bom, deveria ter gastado em outro lugar. isso,

pelo que você me falou, eu já concordei com algumas coisas
que você me falou, eu acho que investiu errado sim. mas isto
não é passível no meu ponto de vista, do que foi feito, que é
presumir ilícito aonde não tinha. Ela errou sim, ela fez esse
erro, comprou escola no lugar errado, era para ser escola
virou Secretaria de Educação, cometeu um erro enorme.

Esse erro é um crime? Porque é o que vocês estão apurando
aqui, ilícito. Na minha opinião ela errou. nem votei nela, e ela

!!:!JlM.. Só que se isso é passivei de crime, cobrem o erro dela!
Acho que aí, não sei, as umas mostrarão isso, outras coisas
mostrarão isso. Acho perfeito o que a vereadora falou, porque
aí vem de encontro ao que está acontecendo aqui e se ela
cometeu algum erro, e aparentemente ela cometeu mesmo.
porque e/a pagou muito caro numa área nobre da cidade e
não precisava ser lá, é um erro de opinião e eu tenho que

discordar veementemente porque senão eu estaria envolvido.
O que a vereadora falou tem todo o sentido, de ela ter
comprado

um imóvel na zona sul, por seis milhões e que

valia até mais, e poderia ter gasto dois num imóvel em área
menos nobre, isto faz sentido. Mais isto não é passível de

comissão de inquérito, ela errou, expõe o erro dela, e aí o
público em geral vai ver que ela errou e que assim com meia
dúzia de palavras eu percebi que e/a fez cagada".

Assim, ao que apuramos, não há necessidade da aquisição
de um imóvel na zona sul da cidade, contendo um dos metros quadrados mais
caros de Bauru - área nobre com tendência de verticalização - para instalar uma
escola volante, ou pior, um Núcleo de Aperfeiçoamento de Professores, visto que
poderia estar localizado em qualquer outro local, menos oneroso, mais eficiente,
em especial no centro da cidade, conforme de início foi justificado para

desapropriação do prédio para Secretaria Municipal de Educação, pela secretária.
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5.4 -

RUA JOÃO POLml.

3·54

VILA GUEDES DE AZEVEDO

Situação muito interessante podemos constatar também na
aquisição dos imóveis localizados na Rua João Polletti, nº 3-54 e Rua Saint Martin,
nº 29-40, Vila Guedes de Azevedo, ambos descritos na matrícula n. 54.470, do 1°
ORI (fl.125), porém, com identificações municipais diferentes.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que esses imóveis
foram objeto de desdobro, através do Processo n. 46097/2018, pelo qual foi
emitida a certidão nº 51212020, sem, no entanto, ter sido levada a registro,
visto que a matrícula nº 54.470 não foi encerrada. Nos termos do Art. 4°, da
Instrução Normativa nº 01, a referida certidão de desdobro perdeu sua validade
(fl.172).
A proprietária do imóvel juntou ofício aos autos (fl. 124), pelo
qual expôs seu encontro com a Secretária Municipal de Educação, visando a
negociação do imóvel localizado na Rua João Polletti, n. 3-54, na data de 25 de
agosto de 2021.

Na data de 09 de setembro de 2021, houve solicitação da
Secretária de Educação à Secretaria Municipal de Obras, visando a vistoria e
emissão de laudo de avaliação para aquisição do imóvel localizado na Rua João
Polletti, n. 3-54, que abrigaria uma unidade escolar (fl.138).
Ocorre que no local existem DOIS imóveis, conforme
destacado inicialmente, sendo um na Rua João Polletti, nº 3-54 e outro na Rua
Saint Martin, nº 29-40, assim, o laudo foi elaborado levando em consideração os
dois imóveis descritos na mesma matrícula, restando apurado o valor de R$
5.273.446,27 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e

quarenta e seis reais, vinte e sete centavos) para o prédio (escola) localizado na
Rua João Polletti, nº 3-54, e o valor de R$ 665.579,97 (seiscentos e sessenta e
cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais, noventa e sete centavos) para o
imóvel (casa) localizado na Rua Saint Martin, 29-40, totalizando R$ 5.939.026,24
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(cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais, vinte e quatro
centavos) - fl.142.
Na data de 21 de setembro de 2021, a proprietária
comunicou que pretendia vender o imóvel localizado na Rua João Polletti, nº 354, pelo preço de R$ 6.300.000,00 (seis milhões, trezentos mil reais), destacando
que o imóvel localizado na Rua Saint Martin NÃO integrava a proposta,
asseverando que, caso o negócio fosse então convalidado, far-se-ia o
desmembramento, aperfeiçoando-se nova matrícula para este específico prédio
(fl.152).
No dia seguinte, a Secretária Municipal de Educação faz
contraproposta à proprietária no valor de R$ 5.273.466,27 (cinco milhões,
duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e sete
centavos) PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO POLLETTI, deixando
de incluir o imóvel localizado na Rua Saint Martin (fl.153), sendo certo que no
próximo dia a proprietária aceita o valor (fl.154).
Assim, a Prefeita Municipal determinou a reserva de verba
(fl.154, v), sendo emitida nota de reserva no dia 29 de setembro de 2021, no valor
de R$ 5.273.466,27 (fl.155) e encaminhado o processo a Secretaria de Negócios
Jurídicos para providências.
Na data de 13 de outubro de 2021, o Procurador Doutor
Maurício Porto solicita, dentre outros documentos, que seja emitida certidão de
medidas e confrontações dos imóveis que se pretende desapropriar (fls. 158/159).
Até esse momento, o interesse da Administração era
desapropriar somente o imóvel localizado na Rua João Polletti, tanto que a
negociação estava concretizada, com reserva de verba para pagamento.
Na data de 09 de novembro de 2021, o Secretário de

Planejamento encaminha o processo ao Doutor Daniel - assessor de gabinete (que
depôs na CEI afirmando que não teve nenhuma participação nas desapropriações) -

pontuando a última informação que não havia desdobro dos imóveis constantes
da mesma matrícula, quais sejam aqueles localizados na Rua João Polletti e Rua
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Saint Martin, conforme explicitado no início (fl.172). Assim, POR ÓBVIO, NÃO
PODERIA DESAPROPRIAR SOMENTE O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
JOÃO POLLETI.

No mesmo dia 09 de novembro de 2021, o chefe de
Gabinete encaminha os autos à Secretaria de Negócios Jurídico, afirmando que
o processo foi para o gabinete por "equívoco'.
De forma ainda mais curiosa, no mesmo dia 09 de
novembro de 2021 , a Secretária Municipal de Educação junta ofício aos autos

com os seguintes dizeres (fls.189):

"Considerando que a avaliação da Diretoria de Obras contempla

a avaliação total do imóvel, prédio escolar e edificação contígua e
que o valor da diferença é compatível com o princípio da
economicidade, uma vez que permitirá a ampliação de salas

de

aula

com

administrativa

a
da

utilização
escola,

da

além

edificação
de

um

para

área

terreno

que

possibilitara a construção de quadras e áreas de lazer para
os alunos. Consultado o vendedor, houve interesse na venda
integral".

Dois dias após, a vendedora junta ofício aos autos
concordando com a venda dos dois imóveis constantes da mesma matrícula
(fl.190).
Finalizando o processo, em 22 de novembro de 2021, o
Doutor Daniel Moysés Barreto, Diretor do Patrimônio Público Imobiliária, exara
seu parecer às fls. 220/223 ao Procurador Geral do município, fazendo constar:
"Trata-se de processo de Desapropriação de imóvel para atender

a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Aqui, insta
destacar que, por este subscritor, na recente condição de Diretor
da PPIISNJ passaram três processos que versam sobre aquisição
de imóveis para a Secretaria Municipal de Educação, no
Administrativo n. 166.52012021, 110.949/2021 e n. 64.464/2021,
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se impondo o mesmo encaminhamento jurídico.
As fls.02!02v, em 09.09.2021, a Sra. Secretaria de Educação

dispõe a Justificativa para •aquisição• do imóvel dispondo
que •o prédio em questão servirá para várias Unidades
Escolares que passarão pelo processo de amplificação.
reforma ou. em alguns casos. construção. pela inviabilidade
de utilizar sua sede original.
Insta destacar que não compete à Procuradoria Jurídica a análise
do mérito administrativo daquilo que disposto pelo administrador
público, posto que o mérito administrativo está encartado dentro
do iuízo de conveniência e oportunidade do administrador em
realizar a gestão pública a fim de promover o interesse público.
A Procuradoria Jurídica, não obstante, compete dispor quanto ao
acréscimo para completude do desiderato, no presente caso, smj,

verifico que a Sra. Secretaria de Educação iustifica a
necessidade da aquisição de imóvel para a Educação,
TODAVIA. NAO CONSTA A RAzAO DO ESPECIFICO IMÓVEL.
OBJETO DO PRESENTE ADMINISTRATIVO. SER O ÚNICO
QUE SIRVA AO DESIDERATO DA PASTA, seja em razão de
justificar a Desapropriação. se/a em razão da dispensa de
licitação".
Continuando, as fls. 158/159, em 13.10.2021, consta análise pela
Procuradoria Jurídica solicitando apresentação de documentação
para análise dos autos.
"As fls. 189, em 09.11.2021, a Sra. Secretaria de Educação
dispõe que "a Diretoria de Obras contempla a avaliação total do
imóvel, prédio escolar e edificação contigua e o valor da diferença
é compatível com o principio da economicidade, uma vez que

permitirá a ampliação de salas de aula com a utilização da
edificação para área administrativa da escola, além de um teffeno
que possibilitara a construção de quadras e áreas de lazer para
os alunos.
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Assim apresentou nova proposta no valor de RS 5.939.026,24
dispondo que nconsultado o vendedor, houve interesse na

venda integral".
As fls. 210/212 consta manifestação do competente Procurador
Jurídico. De forma que, fundamental frisar que:

(I) Necessária manifestação da SEPLAN quanto a Certidão de
Desdobro n. 512/2020 contém erro material, posto que a

soma dos dois imóveis (1.662,69m2 + 453,93m2

=

2.116,62m2J não correspondem a totalidade do imóvel
(2.134,00m2J, a questão necessita ser sanada posto que
tem efeito na valoração venal do imóvel, conforme fls.
139/147;
(li) Necessária manifestação da Secretaria de Obras, conforme
se verifica dos Atestados de Valor Venal (fls. 191/192), a
soma do Valor Venal dos imóveis corresponderia R$
4.139.345, 11.

(Ili) Necessária manifestação da Sra., Secretaria de fl. 189, de
09.11 .2021, posto que a avaliação de fls. 1391142, ao se
referir o imóvel de Rua Joao Polletti n. 3-54, faz incluir também
aquele de endereço Rua Saint Martin n. 29-40, trata-se da
mesma Matrícula 54.470, do 1° ORI.

A fl. 52, a proprietária dispõe que não está incluindo na proposta
o imóvel de Rua Saint Martin n. 29-40, daí quando realizada a
proposta de fl. 153 e aceita a fl. 154, entende a Secretaria de
Educação que se está tratando pelo valor de R$ 5.273.446,27

apenas do imóvel de Rua Joao Polletti n. 3-54.

A

um, em Desapropriação não há se falar em negociação, o

Estado,

mediante

decreto

desapropriatório,

toma

a

propriedade privada, com indenização amigável ou mediante
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deposito judicial.

A dois. a proposta de RS 5.273.446.27 está dissociada da
valoração da Secretaria de Obras, posto que apenas deduziu

o custo da edificação da Rua Saint Martin, fazendo incluir o
valor total dos •dois• terrenos.

Aqui, conforme apontado em manifestação de fls. 210/212, falta
autorização da Sra. Prefeita quanto a desapropriação da
totalidade

do

imóvel

e

comprovação

da

disponibilidade

orçamentaria

CONCLUSÃO

"Pelo exposto, considerando que o valor de R$ 5.273.446,27
não corresponde à realidade do Imóvel da Rua Joao Polletti
n. 3-54, conforme avaliação de fls. 139/142. vislumbro óbice
jurídico no prosseguimento nos termos expostos".

Assim, faz-se necessária:

(I) A justificativa da Secretaria Educação quanto ao cumprimento
apenas pelo específico imóvel de Matrícula n. 54.470, 1°. ORI

das finalidades pretendidas pela Administração Púbica para
atender ao interesse público;
(li) Que a SEPLAN disponha quanto a correção da Certidão
de Desdobro e a metragem correta do imóvel;

(Ili) Que a SEOBRAS se manifeste quanto a divergência entre

o valor venal do imóvel avaliado pela Prefeitura ffls.
1911192} e a avaliação de fls. 139/142.
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Para prosseguimento, em relação apenas ao imóvel da Rua Joao
Poletti nº 3-54, que seja realizada a Desapropriação, tendo em
vista o correto valor do terreno e mais o da edificação conforme
avaliação da Prefeitura.
Para prosseguimento pela junção dos imóveis Rua Joao Poletti 354 e Rua Saint Martin n. 29-40, além do exposto, seja exarada
manifestação favorável pela Sra. Prefeita e seja demonstrada
disponibilidade orçamentaria".

Assim, NÃO HÁ DÚVIDA QUE O IMÓVEL LOCALIZADO

NA RUA SAINT MARTIN SÓ FOI DESAPROPRIADO, POIS NÃO HOUVE
DESDOBRO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA POLLETTI.
COMO A PREFEITURA CHEGAVA AO FINAL DO ANO E BUSCAVA
ALCANÇAR O MiNIMO CONSTITUCIONAL DE 25%, HÁ IND(CIOS QUE A
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO TENHA INSERIDO DECLARACÃO FALSA NA
JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DESTE IMÓVEL (CP. ART. 299),
salientando que sequer o Diretor da Escola Guedes de Azevedo soube dizer o
que fariam com o imóvel localizado na Rua Saint Martin, vez que está fechado e
ninguém lhe informou da utilidade. Também não há, até o momento, projeto de
reforma deste imóvel, conforme certificado pela Arquiteta Ludmilla, da Secretaria
da Educação.
Não bastasse, cumpre trazer o depoimento de WAGNER

ANTÔNIO JÚNIOR, Diretor da EMEF DIRCE BOMER GUEDES DE AZEVEDO:

"Mas aí na escola, a gente percebeu algumas... alguns
problemas no prédio. Então, o prédio, a gente... eu nunca fui
visitar o prédio do Guedes, nós não fomos visitar o prédio

antes disso. Eu tinha alguma referência do prédio do Guedes
porque a minha vice-diretora havia dado aula há muito tempo e
ela sabia mais ou menos os espaços, mas a gente não sabia da
situação atual do prédio. Então, primeiro problema do prédio:
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ele não tinha cozinha, eu acho que era o mais grave dos
problemas. E a secretária falou nessa reunião do dia 24, ela
mencionou a auséncia da cozinha, mas foi falado para as mães
que seria um problema rápido, que seria servido a merenda
seca, mas que rapidamente iria ser resolvido. O problema se
estendeu, a gente ficou por um bom tempo sem cozinha,
cobrando a secretária, os pais também cobrando aquela situação,
eu tive alguns alunos que não passaram bem só com a
merenda seca. A comunidade do Dirce é uma comunidade
extremamente carente, né, na sua maioria. Eu tenho um relato
de alunos que eles e de pais que falam que a criança só vai
fazer a sua última refeição decente na sexta-feira, com a
comida da merenda. Ela só vai voltar a comer comida na
segunda-feira, então uma clientela que não poderia ficar na
merenda seca, sabendo de toda dificuldade que eles tinham".
(...)

Hoje o prédio nos atende, mas de longe ele não é aquele prédio
pronto que a secretária falou que estava, é um prédio pronto
para receber os alunos. Então é um prédio que ele não tem
quadra e isso faz uma falta muito grande pra gente na
educação

física,

ela

está

acontecendo

num

espaço

improvisado, ela não tem rede lógica, eu estou tendo que
improvisar, inclusive minha secretaria, eu quase não consigo
mudar a secretaria por falta de rede lógica

e a minha secretaria

está funcionando num improviso, porque não tenho rede lógica,
as impressoras para imprimir qualquer documento, tem que pegar
fazer uma gambiarra com meu notebook com o cabo, né, da
impressora para poder imprimir documentos. A semana de provas
foi bem complicado, porque 1.200 provas impressas nessa
situação de gambiarra foi bem complicado. Ah, é um prédio que
ele tem quase zero de acessibilidade, escadas, degraus, é....
ele não tem, só tem uma única rampa de acesso na frente, ele

tem um único banheiro administrativo para atender quase 50
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funcionários. não tenham mais banheiros, não tem playground.
já foi constatado problemas de goteiras no prédio, a rede
elétrica ela está bem defasada ...
(. ..)
Outro problema é que a gente também tem no Guedes é o
tamanho das salas, é, a uma escola que foi feita para ser uma
escola particular. Ela não trabalha com uma quantidade de
30, 35 alunos por sala, então, hoje em razão da perda a gente
consegue atender no máximo 20, 22 alunos... estourando 24

em cada turma, né. Nós não temos capacidade para atender
além. Nós trabalhamos com nove turmas, né, quantidade de
professores aproximadamente umas 30 professoras nós temos,
se não me engano, entre especialistas, adjuntos e professores
especialistas de arte, educação física e inglês.

(. ..)
É, e assim, em relação
trabalhado com

a

ao dia a dia da escola, a gente tem

questão das aulas

a

ser feito tudo que é

possível, mas nós temos várias limitações, então o primeiro

ano. por exemplo, ele trabalha. mas eu não tenho playground
para o primeiro ano, eu não tenho um parquinho para
primeiro ano. elas estão dando atividade ou na quadra que foi
improvisada ali do lado ou no espaço que era do playground,
mas que tá só apenas com terra com areia. que só tem um
brinquedo... um tubo de concreto, né.

..

( .)

O que nós temos hoje no prédio atende. Agora. assim. se chegar
para mim um aluno cadeirante no quinto ano. complica muito

a situação, porque no bloco de salas de aula que a gente...nós
dividimos o prédio. então. nós temos o primeiro e segundo
ano ficam no andar de baixo, no térreo. Eu particularmente não
gosto de escola com degrau, vereadora, então assim quando eu
vejo os degraus e as escadas ali, eu já fico muito preocupado.
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Então, nós colocamos primeiro e segundo ano na parte de baixo,
que a escola que atende educação infantil e terceiros, 4°s e 5°s
anos ficam no bloco de dois andares, né, que tem ao lado. É um
bloco que é.... uma escada que eu fico muito preocupado, não é
nem escada para criança. Se você for lá, uma escada que ela tem
degrau bem alto e íngreme, né, eles não tlJm nem estrutura para
bebedouro nos andares que a gente pediu para a manutenção dar
uma olhada nisso, então, não tenho banheiro eu não tenho
bebedouro nos andares e não tenho nem instalação de água para
colocar o bebedouro. A criança do último andar que quiser
tomar água. usar o banheiro, tem que descer as escadas. usar

o banheiro. tomar água e subir. aumenta o risco de acidente
aí. E se hoje eu tiver um aluno cadeirante na escola. eu não
posso negar vaga. eu preciso agregar esse aluno eu vou ter

que provavelmente descer essa sala para andar de baixo,
paro térreo, fazer uma mudança.
A quadra que nós não temos, uma maneira simples, se
desapropriou a escola, se comprou a escola, desapropria-se a
quadra que já está pronta, com arquibancada, com toda estrutura,
né. A questão da cozinha, foi feita uma adaptação na cozinha,
pra ... para merenda. Qual que é o grande problema que a gente
é.. .. passa? A situação da cozinha. por exemplo. se fosse uma

mudança planejada intencionalmente. muita coisa poderia ter
sido feita no prédio, né, então a cozinha, não era nem para
gente ter mudado para o prédio sem ter uma cozinha para
merenda. sabendo da demanda. E aí tinham vários empecilhos,
mas quando foi necessário, a cozinha foi adaptada em uma
semana, né, então seria tão difícil assim ter adaptado a cozinha,
ter feito algumas situações? Então os problemas que tem na
escola hoje, tirando o tamanho das salas de aula, que a gente

não consegue aumentar o atendimento de alunos, né, por
turma, mas tirando isso todos são problemas contornáveis.
Assim, ainda que não tenha sido constatado problemas
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estruturais no prédio através de vistoria, o diretor da escola aponta problemas

que não justificariam a aquisição do imóvel para escola, em especial a falta de
acessibilidade, tamanho das salas de aula, falta de uma quadra esportiva e
especialmente, falta de uma cozinha para preparação da merenda, dentre outros.

5. 5 -

RUA MINAS GERAIS,

t6·38

GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conforme relatado ao presidente e ao relator desta CEI
(registrado em áudio), por um ex-funcionário da Imobiliária Moraes, a Secretaria

de Educação, através do servidor Cláudio Kadihara, teria procurado a referida
imobiliária entre junho e julho de 2021 , após ver um anúncio em seu site,
anunciando o imóvel localizado na Rua Minas Gerais, - Vila Cardia, pelo preço de
R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais). Esse encontro foi

confirmado por Cláudio Kadihara, não se lembrando do preço exposto, porém,
trazemos o anúncio publicado e fornecido por André:

BA0028. 2656.0 m 2 • 4.700.000
{Venda). Vila Cardia. Bauru/SP http:
//moraesimobiliaria.com.br/imovel
/detalhes/BA0028- MPI
17:44

..U

Em depoimento extraoficial, André disse ao Relator e ao
Presidente da CEI que poderiam pagar até R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais) ou até menos, diante do pagamento à vista, porém, durante
a visita externa no local, a Secretária Municipal de Educação teria lhe
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confidenciado que dinheiro não seria o problema, pois a Prefeitura tinha bastante.
Ocorre que os servidores da Secretaria de Educação não
retornaram o contato a imobiliária, deixando para desapropriar este imóvel pelo
valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais),
demonstrando indícios de preiuízo ao erário pelo pagamento superior ao que
estava sendo anunciado pela Moraes Imobiliária.
Em que pese o ex-proprietário Érico de Oliveira Braga
alegar, em determinado momento de seu depoimento, que o imóvel não estava à
venda, veio a confessar que sabia do anúncio, quando disse à Daniel Moraes,
proprietário da Moraes Imobiliária, que retirasse o anúncio do ar, possivelmente,
quando obteve maior oferta pelo proprietário da Top Imóveis que também
negociou este prédio com a Secretaria de Educação.
Importante

e

mister

ressaltar

que

nada

disso

foi

materializado no respectivo processo de desapropriação, vindo tal fato ser
descoberto apenas e durante as investigações realizadas por esta Comissão
Especial de Inquérito, notadamente, através dos depoimentos colhidos nesta
Casa, ainda que extraoficialmente.
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6 • DOS INDicm

No segundo semestre de 2021, a Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Municipal de Educação, formalizou 09 processos de
desapropriações, sendo que 03 (três) deles foram intermediados por uma

mesma imobiliária, qual seja, a TOP IMÔVEIS, cujo imóveis perfizeram o
montante de R$ 15.705.147,36 (quinze milhões, setecentos e cinco mil, cento e
quarenta e sete reais, trinta e seis centavos), sendo que em dois desses
processos, há comprovação nos autos de pagamento de corretagem no
importe de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).
Durante as investigações da CEI, não pudemos comprovar
a prática de conluio entre os envolvidos, porém, não podemos excluir esta
possibilidade, que eventualmente poderá ser deveras investigada por meio de
apuração em outras esferas, outros órgãos e por meio de outros instrumentos
legais, conforme será demonstrado pelos depoimentos realizados na CEI.

6.1 - CLÁUDIO KADIHARA - SERVIDOR S.M.E.

Na data de 12 de abril de 2022, ao questionarmos o gestor
de finanças da Secretaria Municipal de Educação, Cláudio Kadihara, sobre o início
dos processos de aquisições, ele respondeu 3:
CK - Como meu próprio cargo fala, eu trabalho na gestão de
finanças, essa questão foi me passada pela Secretária, de procurar

3

https:l/www.youtube.com/watch?v=sqpSkNOnUMw&t=194s
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imóveis com a finalidade de escola, isso provavelmente em junho
ou julho, onde comecei a fazer as consultas via internet, que é o
meio hoje mais prático e mais rápido de entrar em contato e de
saber da existência de imóveis disponíveis, seja ele qual for a
forma, de desapropriação ou compra, em princípio só para escola.
Rei - Ela passou alguma característica, bairro, ou não, ela só deixou em
aberto?

CK - Não, finalidade só escola.
Rei - Qual foi a primeira que o senhor achou, que encontrou?

CK - A Staff, prédio da Staff.
Rei - Que site que o senhor procurou?

CK - Top Imóveis.
Rei - Porquê?

CK - Como eu disse, internet me disponibilizou e eu consultei
várias imobiliárias, não só a Top, mas é aquela que me apresentou
como uma escola na região do Parque Vista Alegre, com estrutura
de escola, nos interessou pelo fato de antigamente ser uma escola.
Rei - O que te chamou a atenção para o senhor entrar em contato com
essa imobiliária?

CK - Como te disse, estava descrito como sendo um prédio de uma
antiga escola, com estrutura de escola, no Parque Vista Alegre.

(...)
CK - Eu entrei em contato com a imobiliária para saber aonde
exatamente ficaria essa escola.
Rei - E o senhor conversou com quem?

CK - Com o Fernando da Top Imóveis.
(... )

Rei - O senhor passou para a Secretária ou o senhor já se dirigiu direto
para a Top?

CK - Passei para conhecimento da Secretária, que é minha função
exatamente direcionar ao que me foi incumbido.
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Rei - Quando o senhor passou, o senhor passou só o da Staff ou tinha
outras imobiliárias, outros prédios?

CK • Nesse momento só o da Staff.
( ... )
Rei - Quando que o senhor foi ter contato com o Paulo Kazuo?

CK - Eu não tive contato com o Paulo Kazuo, só tive contato iá no
final das conclusões, que ele entrou em contato com relação ao
Damásio, mais todo o meu contato foi com o Fernando.
Rei - O senhor sabe o que o Fernando disse aqui para a gente? "Que o
seu contato foi com o Paulo e que o Paulo que teria repassado para ele
ir te procurar''.

CK - Entrei em contato via telefone com a Top e eu cheguei lá e
encontrei com o Fernando.
Rei - Com o Paulo então, no começo, o senhor não teve contato
nenhum?

CK • Nenhum.
Rei - Quando o senhor chegou lá nesse imóvel da Staff, nesse período,
nessa semana, o senhor foi visitar alguns outros imóveis também?

CK • Nessa oportunidade eu consultei o Fernando se existia mais
algum imóvel com característica de escola que ele possuía e não
estava constando no site. Aí existia. e ele me apresentou o do

Damásio, que está como estrutura de escola, mas que não estava
publicado em site.
Rei - Quando é que surgiu a intenção de comprar uma garagem para a
secretaria da educação?

CK • Depois que se decidiu que não caberia ali o imóvel para um
almoxarifado. A ideia inicial é de que ali fosse o almoxarifado da
merenda.

Rei - E aonde?

CK • Lá na Minas Gerais.
Rei - Então primeiro era para o almoxarifado?

CK - Inicialmente era para ser o almoxarifado.
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Rei - Iria sair então lá do outro prédio?

CK- Isto.
Rei - Como é que o senhor chegou ao prédio da Minas Gerais? Como
é que vocês tiveram a notícia desse prédio?

CK - Inicialmente tivemos contato com uma imobiliária, a Moraes.
Rei - Quando que foi isso?

CK - Tudo no período de julho, agosto, no máximo. Tivemos
contato com a Moraes e a Moraes se prontificou de Ir lá, fomos lá
eu, a Secretária e o Clóvis, e o mesmo, alegando que não haveria
interesse do proprietário, devido ao valor, que não me recordo se
ele falou ou não falou, mas que ele acabara de ter iniciado um
processo de locação e não teria interesse em vender naquele
momento. Por isso, com ele, a gente naquele momento deu a
desistência daquele imóvel. Posteriormente o Fernando da Top
Imóveis ofereceu novamente para a gente, onde eu indaguei ele
que já tínhamos visto aquele imóvel e o mesmo estava alugado e
não haveria interesse do proprietário.
( ... )
Rei - E quem atendeu vocês da Moraes Imobiliária, quem foi com vocês
fazer a visita?

CK - Lá eu encontrei o André.
(...)
Rei - Como que o senhor chegou na Moraes Imobiliária?

CK - Via site.
Rei - E o que estava escrito no site?

CK - Imóvel na Vila Cardia, se não me engano, prédio na Vila Cardia,
acho que estava à venda, eu estava procurando imóveis
disponíveis para venda.
Rei - Lembra o preço? Estava à venda?

CK - Não me recordo o preço, estava à venda.
( ...)
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Rei - Quantos prédios vocês chegaram a visitar com a intenção de
instalar uma garagem?
CK - Eu só visitei esse.

Rei - E os demais, quantas visitas foram feitas para garagem?
CK • Eu só visitei esse, se visitaram mais, eu desconheço.
( ... )

Rei - Quais as vistorias que o senhor fez? Quais imóveis?
CK - Staff, Damásio, Minas Gerais. Só nesses três.

Rei - Esses três imóveis foi o senhor quem buscou no site também?
CK • Eu iniciei a busca e foi o contato primeiro com o Fernando, da
Staff e o Fernando nos apresentou as outras duas, Damásio e
Minas Gerais.
( ... )

Rei - Então a secretária passou para você, para o Clóvis e para a Júlia
as características dos imóveis, correto?
CK - Finalidade das buscas dos imóveis.

Rei - Passou bairro específico?
CK - Não, não houve nenhum tipo de definição de bairro.

Entre os meses de junho e julho de 2021, Cláudio Kadihara
ficou responsável por procurar imóveis para abrigarem escola, sem definição de

localidade, podendo ser em qualquer localização ou área da cidade.

Antes de iniciar a negociação dos prédios da Staff e da Rua
Elisiário, o servidor Cláudio Kadihara teve acesso à publicação, no site da Moraes
Imobiliária, sobre a venda de um galpão na Vila Cardia, motivando o contato com
o corretor André, da Moraes Imobiliária, além de uma visita no imóvel, porém, teria
sido informado que o proprietário não tinha mais interesse, devido ao valor, além
do fato que o imóvel estava alugado.
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Posteriormente, através de buscas pela internet, Cláudio
afirmou que encontrou o site da TOP IMÓVEIS, onde constatou anúncio de um
imóvel que teria sido uma escola, no bairro Vista Alegre, sem maiores detalhes ou
foto do local, motivando o contato do Sr. Cláudio com a imobiliária e a visita no
prédio da Staff, junto com Fernando Tatemoto, funcionário da Top Imóveis.
O servidor Cláudio Kadihara afirmou que os contatos iniciais
foram com Fernando Tatemoto e que não teve nenhum contato inicial com

Paulo Kazuo Shoda, proprietário da Top Imóveis.
Após visitar o prédio da Staff, o servidor Cláudio perguntou
a Fernando "se existia mais algum imóvel com característica de escola que

ele possuía e não estava constando no site", sendo-lhe apresentado o
prédio localizado na Rua Elisiário Franco, 1-95, Vila Aviação (antigo
Damásio).
Posteriormente, Fernando Toyoji Tatemoto, assessor de
Paulo Kazuo Shoda, proprietário da Top Imóveis, veio a oferecer o mesmo prédio
da Vila Cardia a Cláudio. Diferentemente da outra ocasião, o negócio prosperou.

6.2 • PAULO KAZUO SHODA • TOP IMÓVEIS

Na data de 22 de março de 2022, ao questionarmos o
proprietário da imobiliária Top Imóveis, Paulo Kazuo Shoda4 , sobre o início dos
processos de aquisições, ele respondeu 5 :

Rei - como teve acesso a informação de que a Prefeitura estava em
busca de imóveis e como ficou sabendo para dar início as tratativas,
respondeu:
PK - Quem fez o primeiro contato foi um assessor meu de nome
Fernando e inicialmente acho que a prefeitura montou um pessoal
4

https:llwww.youtube.comlwatch?v=OzjgAoa3jlo&t=3641 s

5

https:llwww.youtube.com/watch ?v=sqpSkNOnUMw&t= 194s
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para conhecer os imóveis, para ver se servia ou não para a
prefeitura e inicialmente a prefeitura montou uma comissão a fim
de ver os imóveis que eram de interesse deles, qual servisse para
o intuito deles, tipo escolas, para economizar aluguel, dentre
outras coisas. Então, o primeiro contato foi por conta desta
comissão que foi montada pela prefeitura para conhecer os
imóveis.
Rei - Perguntado pelo relator, quais os imóveis, respondeu:

PK - Imóveis que tinham aspectos de uma possível escola, um
possível depósito para educação, uma possível sede para a
Secretaria, tinham interesse em conhecer Imóveis com esses
perfis, afirmando que foi a prefeitura quem procurou sua
imobiliária com esse interesse.
Rei - Perguntado como chegou ao seu conhecimento, quem fez esse
contato com a prefeitura, respondeu:

PK - O primeiro imóvel que apresentamos foi o da STAFF, eles
tinham interesse desde o início em colocar ali a Secretaria de
Educação no imóvel ou uma escola, para servir, se não me engano,
para reformar outras escolas. O perfil do imóvel era que fosse
grande e bem localizado.
Rei - Perguntado se desde o começo falaram que seria para Secretaria
ou escola, respondeu:

PK - Sim. ou depósito, que no caso seria outro imóvel, o da Prata
Construtora. Eles falaram que pretendiam imóveis para esses
perfis, escola, sede da Secretaria e depósito.
Rei - Perguntado sobre quem exatamente lhe passou essa informação,
respondeu:

PK • Foi um senhor descendente de japonês também, que agora
não vou recordar o nome, mas falou para o Fernando, vocês devem
saber quem é, fazia parte desta comissão, quem procurou o
Fernando, entre outros ali da secretaria da educação.
Rei - Perguntado se chegou a ser procurado por algum servidor do
município ou só ficou sabendo exclusivamente através do seu assessor
Fernando, quanto ao interesse da administração, respondeu :
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PK - Sempre através do meu assessor, até que chegasse no ponto
de concluir o negócio. que aí, lógico que eu teria que fazer parte.
(... )

Rei - Perguntado quem teve contato com a Staff, respondeu :

PK - Eu conheci através do meu contador, ele é contador meu e
também do Coronel Zamboni, e foi ele quem me disse que estavam
vendendo o imóvel da Staff e eu fiquei com o imóvel na cabeça,
sabendo que ele estava à venda, que tinha interesse em vender,
assim como sei que há vários outros que estão à venda. Existem
muitos casos de imóveis, como o da Staff, que estão à venda, então
a gente fala que tem interesse de venda, mas não se pode dar
publicidade a isso, porque se der publicidade você prejudica o
negócio que está ali em andamento, mas ele tinha interesse em
vender.
Rei - Perguntado se o Fernando chegou a lhe informar se o interesse
da prefeitura era para compra e venda ou para desapropriação,
respondeu:

PK - O que ele falou é que era para desapropriação consensual.
Rei - O senhor sabia que o imóvel da Rua Minas Gerais estava à venda
pela Moraes Imobiliária?

PK-Não.
Rei - Ele estava sendo vendido por quatro milhões e setecentos mil
reais, o senhor lembra por quanto foi vendido?

PK - Ele estava sendo vendido por quatro e setecentos?
Rei - Sim. Tem documento no processo sobre isso.

PK - E tem uma carta do proprietário autorizando ele vender por
esse valor? Estou afirmando que o imóvel não estava à venda por
esse valor. Estou afirmando, eu quem administrava esse imóvel.
Ele estava locado para um supermercado, eu fiz a locação, eu
administrava o imóvel.
Rei - O senhor tinha um contrato, uma procuração desse móvel da Rua
Minas Gerais?

PK - Com certeza. Dois anos antes da desapropriação ele estava
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alugado e era eu quem administrava.

Rei - Tem exclusividade com o senhor?
PK - Com certeza. O meu contrato de locação já prevê a
exclusividade de venda.

Rei - Nesse caso da Minas Gerais então o senhor tinha contrato de
exclusividade tanto de locação, quanto de venda?
PK - De locação ele já estava alugado. No meu contrato de locação
prevê sim, exclusividade de venda, a exclusividade é para o

inquilino, mas é exclusividade de venda.
Rei - Então eu posso presumir que outra imobiliária não poderia
anunciar o imóvel para venda?
PK - Eu acho que você pode presumir.

Rei - Perguntado se, mais algum outro imóvel foi oferecido pela sua
imobiliária, ou os três que foram oferecidos ou que foram intermediados
fecharam negócio, respondeu:
PK - Olha, se não me engano a gente ofereceu esses três imóveis.
O lema meu, é por isso que fico na retaguarda, é entender para
atender. Então se vier me falar eu preciso de um imóvel assim,
assado, o que um corretor normal faz, ele te mostra tudo o que ele

tem, e eu vou te mostrar o imóvel que vai lhe atender, de acordo
com o que você me falou.

Rei - Então o senhor só mostrou os três imóveis e os três atenderam a
prefeitura?

PK - Os três atenderam. Olha, se mostrou outro, você me perdoa,
eu não sei, pode ser que tenha mostrado outro sim, mas eu não
lembro agora quais são. O Fernando vai poder falar melhor se ele
mostrou outros imóveis.

No mesmo diapasão do servidor Cláudio Kadihara, o

depoente afirmou que os primeiros contatos com os servidores municipais
interessados em comprar os imóveis foram feitos por seu funcionário Fernando
Tatemoto - asseverando que "sempre através do meu assessor, até que

chegasse no ponto de concluir o negócio. que aí, lógico que eu teria que
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fazer parte".
Afirmou que desde o início, a intenção do município era pela
busca de imóveis para escola, depósito e sede para a Secretaria Municipal de
Educação.
Em relação ao imóvel da Alameda Dama da Noite (Staff),
disse que o ex-proprietário tinha interesse em vende-lo, porém, não podia dar
publicidade, sob pena de prejudicar o negócio que está ali em andamento.

Por fim, alegou que os três imóveis que ofereceu à prefeitura
foram adquiridos devido à sua "expertise", ou seja, só ofereceu aquilo que
interessava ao município.

6.3 - FERNANDO TOYOJI TATEMOTO - TOP IMÓVEIS

Na data de 05 de abril de 2022, em audiência neta Casa de
Leis, ao questionarmos Fernando Toyoji Tatemoto - assessor do proprietário da
Top lmóveis6 sobre o início dos processos de aquisições, ele assim respondeu:

Rei - Como ficou sabendo que a prefeitura tinha interesse em adquirir
imóveis, como isso chegou ao senhor?
FTT - Bem, um funcionário da prefeitura consultou o site da Top

Imóveis e eu fui designado pelo Paulo Kazuo Shoda para
acompanhar a visita, algo assim muito informal, visitar, conhecer
o imóvel em detalhes. Então eu acompanhei os integrantes, vamos
chamar assim, era uma equipe, como tive um primeiro contato com
eles nessa primeira visita, eu acabei acompanhando eles em
outros imóveis, evidentemente que teve imóveis que não

6

https:l/www.youtube. corn/watch?v=KFWkYOsyXjg&t= 1256s
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interessou, mas o acesso pelo qual eles tiveram essa Informação
foi através e via site.

Rei - Perguntado como o senhor sabe que foi via site?

FTT - Porque eles ligaram para o Paulo, especificamente por um
imóvel que estava no site, sendo o prédio da antiga sede da Staff,
uma empresa de curso de vigilância.

Rei - Perguntado se o imóvel estava à venda no site, disse:

FTT - Isto, isto, não me recordo o valor.
Rei - O relator mencionou ao depoente que o senhor Paulo foi ouvido
na semana passada nesta casa de leis e disse que não tinha exposição
de venda do imóvel da Staff, porque essas pessoas, geralmente, não
gostam que outros fiquem sabendo que está à venda e aí o senhor vem
aqui e diz que estava no site?

FTT - Perfeito, mas eu vou esclarecer. Esse imóvel referia-se a uma
escola à venda, no site não constava, nem divulgava qual era o
proprietário, qual era o imóvel, o site informava apenas escola.

Rei - E tinha foto do imóvel? Como a prefeitura ficou sabendo?

FTT - Não tinha foto e estava divulgado lá que era uma escola.
Havia uma foto genérica de escola, aí a prefeitura obviamente ligou
para saber que tipo de escola que era e foi dado sequência no
atendimento, foi através do Paulo Kazuo Shoda, que pediu para

que eu mostrasse o imóvel.
Rei - Quem da prefeitura fez esse contato?

FTT - Quando chegou até mim, foi o Cláudio Kadihara.
Rei - Como é que chegou ao senhor?

FTT -O Paulo me passou o contato, porque ele não podia atender.
Rei - Então o Cláudio Kadihara entrou em contato primeiro com o
Paulo?

FTT - Isso, isso, daí o Paulo me passou porque não podia atender
e eu entrei em contato com o Cláudio e expliquei que tipo de imóvel
que era, onde que era.

Rei - O senhor viu o depoimento do Paulo, porque ele disse que o
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contato foi primeiro com o senhor?

FTT - Não, eu acho que ele, acho que ele, é, não, agora eu realmente
não lembro, não lembro, mais quem me passou o contato do
Cláudio foi o Paulo.
Rei - Perguntado se o primeiro contato então do Claudio Kadihara com
o Paulo foi só desta escola, respondeu :

FTT - Isto, isto.
Rei - E como é que aconteceu a conversa dos demais imóveis?

FTT - Foi me perguntado se tinha mais algum Imóvel para compra,
imóvel comercial, para escola.
Rei - Falaram em algum lugar, sobre determinado local, ou só se a
imobiliária tinha imóveis?

FTT - Não, não. Aí eu comentei com o Paulo e ele fez a oferta de
dois Imóveis, um que era uma antiga escola de curso preparatório
com oferta por carta que assinei iunto, e fez também o da Cruzeiro
do Sul que era um prédio da Construtora Prata.
Rei - Teve mais algum que foi feita oferta, ou apenas esses três?

FTT - Não, só os três.
Rei - O senhor disse que o Cláudio, o Clóvis e a Júlia, perguntaram se
tinha mais imóveis para compra?

FTT - Isto, se tinha mais imóveis com perfil de escola, ar eu
comentei com o Paulo e o Paulo tinha esses imóveis para ofertar e
foi feito por escrito, que deve ter aí nos autos.
Rei - O senhor disse que eles queriam imóveis para escola?

FTT - Isto, isto.
Rei - Com quem foi conversado isso, foi com o senhor?

FTT - Não. A informação foi passada para mim pelo próprio Cláudio
Kadihara. Ele disse o seguinte: Fernando, você tem mais algum
imóvel de perfil para escola? Aí, esse da Cruzeiro do Sul,
proprietária Construtora Prata, o Doutor Érico Braga comentou
com o Paulo a disponibilidade de vender e o Paulo fez uma
correspondência, não me lembro se assinei junto com ele ou não,
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e foi encaminhada para a Secretaria e a Secretária manifestou
interesse em fazer ali a garagem da secretaria.
Rei - Quer dizer então que primeiro só pediram para escola?
FTT - Só para escola. O Érico Braga não ofereceu para a Prefeitura,

ele ofereceu para o Paulo, ele falou, olha, eu tenho interesse em
vender esse imóvel.
Rei - Como o Érico Braga ficou sabendo?

FTT - Não, o Érico Braga não ficou sabendo que era para a
prefeitura, ele comentou com o Paulo em vender. AI o Paulo, por
livre e espontânea vontade fez a correspondência que você tem aí
e ofereceu para a prefeitura.
Rei - Isso foi então depois destas visitas, desse interesse para as
escolas?

FTT - Isto, visitas nas escolas foram duas, aliás, as visitas acho
que fora duas na Staff e uma no Damásio, e as visitas era até o
momento só escolas.
Rei - Depois das visitas então é que teve esse processo com a
garagem?

FTT - Isto, isto. Mas quero deixar claro que o doutor Érico Braga
não falou para o Paulo oferecer para a prefeitura, simplesmente
manifestou interesse em vender.
Rei - Então não foi a prefeitura que quis aquele imóvel lá, foi o Paulo
que ofereceu?

FTT • Exatamente, exatamente. Se você observar no teor da
correspondência, está muito claro, a Top Imóveis oferecendo um
imóvel comercial, e então a prefeitura obviamente se interessou,
primeiro, pelo valor, e segundo, pela localização.

O Sr. Fernando Tatemoto disse que os primeiros contatos
com o servidor Cláudio Kadihara ocorreram pela intermediação do Paulo Shoda,
contrariando os depoimentos de Cláudio e Paulo que afirmaram que o acesso

foi direto com Fernando, funcionário da Top Imóveis.
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Fernando corroborou o depoimento de Cláudio que o
município estava em busca de imóvel para COMPRA visando instalar uma escola,
mas sem apontar área específica ou localização, e que os imóveis da Rua Elisiário
Franco - Vila Aviação (Damásio) e da Rua Minas Gerais (Prata Construtora) foram
oferecidos por Paulo Kazuo Shoda, proprietário da Top Imóveis, diante da
necessidade do município em comprar imóveis comerciais para instalação de
escolas, afirmando em relação ao último imóvel citado que: " .... está muito claro,

a Top Imóveis oferecendo um imóvel comercial e então a prefeitura
obviamente se interessou, primeiro, pelo valor, e segundo, pela localização".

Deixou claro e evidente que o proprietário do imóvel
localizado na Rua Minas Gerais, adquirido pela Secretaria de Educação para
servir de garagem, tinha a intenção em vender seu imóvel.

6.4 - JULIA MARIA RODRIGUES HOMELIS FLORIANO

Na data de 12 de abril de 2022, ao questionarmos Julia
Maria Rodrigues Homelis Floriano, Diretora do Departamento de Administração
da Secretaria Municipal de Educação7, sobre o início dos processos de aquisições
dos imóveis, respondeu:

Rei - Como é que era feita a escolha dos imóveis? Era você que escolhia
ou você só ficava ...só era convidada? Quem que escolhia os imóveis
para ser vistoriado?
JM - Não, eu era convidada.

Rei - Quem que escolhia?

1

https://www.youtube.com/watch ?v=11 WIDMkkq TQ&t=346s
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JM - A escolha do imóvel?
Rei - É, por exemplo, "nós vamos em tal imóvel, vamos na Staff', por
exemplo. De onde surge .. .quem que era o responsável para chegar e
falar: "nós vamos lá na Staff''?

JM - Os próprios corretores apresentavam sugestões ou da mesma
coisa que representavam ...
Rei - Quais corretores?

JM - Foram vários que procuraram a secretaria, foram vários. No
caso específico da Staff, foi o Fernando quem ofereceu esse

prédio, dizendo que ele estava em processo de venda e se nós
teríamos interesse em visitar.
Rei - Como é que você ficou sabendo que foi o Fernando?

JM - Ele teve com .... eu não sei se foi, eu não tenho essa... esse
detalhe específico, se foi o Claudio Kadlhara quem entrou em
contato por ter visto um anúncio ou se foi o próprio Fernando quem
foi diretamente e fez esse convite.
Rei - Mas, o contato então era do Fernando com o Cláudio Kadihara?

JM-Sim.
Rei - Sim, mas ...

JM - O Fernando, ele tinha esse contato mais diretamente com o
Claudio Kadihara. O Clóvis também fez algumas visitas...fez alguns

contatos, recebeu várias propostas e aí fez uma análise do que
realmente seria importante para as necessidades e aí nós íamos
visitar.
Rei - Mas não era você que escolhia, então?

JM -Não.
Rei - Você só era chamada para acompanhar.

JM-Sim.
Rei - Perfeito. O prédio da secretaria que vocês estão hoje, ele é ideal
para abrigar a Secretaria da Educação?

JM - Olha, o senhor até esteve lá na semana passada, é um prédio
que que com certeza ele precisa ... ele precisou ser adequado para
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se tornar uma secretaria. Ele não era ...ele tinha alojamentos. Eu
acredito que que ele esteja sim satisfazendo, pelo menos é o que
eu escuto lá dentro.
Rei - A senhora acha que ele é ideal para ter a Secretaria da Educação
e cabe todo mundo lá?

JM - Ele atende sim as necessidades.
Rei - É que atender, a senhora como diretora de licitação, do
departamento que cabe a licitação, a senhora ... existe uma diferença de
atender as necessidades e ser o prédio ideal para ser desapropriado e
para aquilo que se destina!

JM-Sim.
Rei - Ele somente atende as necessidades ou tinha que ser aquele
prédio? Não dava para ser um outro prédio, em outro lugar?

JM - Eu acho que dentro das possibilidades, dentro do espaço que
nós precisávamos, para abrigar uma Secretaria no porte da
Educação, no momento ele era o ideal.
Rei - Mas, existe outro prédio na cidade, só aquele prédio que
atenderia? Existe algum requisito que tornaria aquele prédio o único a
atender os objetivos da Secretaria? Não existia outro prédio na cidade
que poderia atender a....

JM - Dentre os que foram mostrados, ele era o ideal.
Rei - Quantos prédios foram mostrados para a secretária que poderia
ser a Secretaria de Educação?

JM - Para Secretaria, mais dois, mas que nós não chegamos a
visitar, que foi um que é na frente da Caixa Econ6mica Federal na
Presidente Kennedy. Teria aquele ali que foi uma proposta, não
chegou a ser feita nenhuma proposta formal, por conta da, da... na
verdade nem sei porque, por conta do que... É.... e tem também um
prédio que era ali na Independência, Vila Independência.
Rei - Chegou a ser feita a proposta?

JM - Não, proposta não. Lá sim, lá eu cheguei a visitar. Não me
lembro o nome do corretor, foi um dos primeiros prédios quando
começou a....quando nós começamos a fazer a pesquisa para
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compra de uma sede. Então foi, foi realmente, lá eu fiz uma visita.
Não foi com o Fernando, não me lembro o nome do corretor. Estou
me lembrando o rosto dele, da pessoa, mas o nome dele não.
Rei - Então, para Secretaria da Educação...

JM - Três imóveis!
Rei - Esse na verdade que não teve proposta, que não teve visita, então
não teve nada, né?

JM - Não, não! Nós chegamos a ver o valor dele na época de venda,
mas pelo site, pelo link que foi enviado.
Rei - E aí interessou?

JM - Não, não!
Rei - Esse outro que a senhora foi visitar, quem que achou? Quem que
viu esse prédio? Quem ...

JM - Foi esse corretor que que apresentou para gente
Rei - Procurou vocês ...

JM - Que procurou, isso...
Rei - Não foi o Cláudio ou o Clóvis que viu na internet, foi o corretor...

JM - Foi o corretor. Agora, como ele chegou até a gente, eu já não
sei.
Rei - E o da Staff como é que chegou até vocês?

JM • O Fernando da TOP Imóveis que apresentou a proposta.

Desculpa, o Fernando mostrou também ..., vai lembrando né? ... O
Fernando apresentou também um prédio no Distrito, mas que por
conta .... Lá é

um prédio muito bom, que na minha avaliação seria o

melhor, o ideal ...
Rei - Para a Secretaria de Educação?
JM - Sim, sim! Lá ele seria multo bom, Inclusive porque lá eu

conseguiria colocar

um almoxarifado. Dois, inclusive, tanto da

merenda quanto da divisão de materiais.
Rei - Você lembra o valor?

JM • Não vou lembrar o valor dele!
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Rei - Por que que não fechou esse prédio?
JM - Ele abrigou até a Bebidas Fernandes por um tempo por ser um
barracão bem grande. Lá é um terreno que foi doado pela
Prefeitura. Então, não teria como fazer essa compra. Não faz mais
de 20 anos, então não teria como ser feita essa compra.

Rei - Então o motivo de não ir para esse terreno é porque não daria para
comprar ....
JM - Por conta da levantação da documentação, não.... Ficou
inviável...!

A servidora Júlia esclareceu que não realizou a busca por
imóveis a serem adquiridos pelo município e que as indicações eram feitas por
corretores.

Afirmou que "no caso específico da Staff. foi o Fernando
quem ofereceu esse prédio, dizendo que ele estava em processo de venda e
se nós teríamos interesse em visitar". Posteriormente, disse que não lembrava

se a indicação tinha partido do corretor ou se o servidor Cláudio tinha visto o
anúncio no site da imobiliária. Já em outro momento do depoimento, asseverou
que "o Fernando da Top Imóveis quem apresentou a proposta (Staff)".
Ao ser questionada se o prédio onde foi instalada a
Secretaria Municipal de Educação era ideal, respondeu que dentre os três imóveis
que foram mostrados, ele era o ideal, porém, em relação aos outros dois prédios,
nenhum teve proposta, tendo realizado visita somente em um prédio na Vila
Independência, sendo o outro mostrado pelo link da imobiliária.

6.5 • ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA

Na data de 26 de abril de 2022, ao ser ouvido e inquirido
pelos membros da CEI sobre o início dos processos de aquisições de imóveis,
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dentre eles, um da empresa Prata Construtora, o cidadão Erico de Oliveira Braga,
proprietário da referida empresa, assim respondeuª:

Rei - Boa tarde, senhor Érico, obrigado por ter comparecido. Érico, o
que que acontece.... Nós chamamos todos os proprietários de imóveis
que tiveram seus imóveis desapropriados, para levantar a forma de
aquisição desses imóveis. A prefeitura, no início, todos ali constando,
até pela terminologia, dizendo compra e venda e depois migrando, é,
por procedimento de desapropriação. Só que, no começo dessa CEI,
eu acho que o mais importante aqui, tenho que passar para o senhor,
para o senhor entender qual que é, pelo menos desse relator, acredito
que dos demais membros. Nos procurou, aliás, o presidente, o Manoel
Losila, ele me ligou dizendo que o empresário, corretor de imóveis,
Daniel Moraes queria falar conosco. E eu, até falei "olha, como

qualquer pessoa que queira conversar conosco, e eu pelo menos
estou à disposição, a única coisa que o presidente da CEI, o relator
da CEl... nós não vamos lá na imobiliária dele. Fala para ele vir na
Câmara, que a gente conversa". E no outro dia, acho que foi dia 11 ,
dia 11 de fevereiro, presidente? Bom, ele veio aqui no outro dia, e veio
o André, o corretor, eu nunca tinha visto na vida, não conhecia ele,
disse que veio a pedido do senhor Daniel Moraes e disse que a
Prefeitura teria entrado em contato com a imobiliária para adquirir um
imóvel, que seria ali um galpão, e ele teria apresentado o imóvel da
Minas Gerais...o imóvel que foi desapropriado, 16-38, de propriedade
da Prata Construtora. E esse imóvel ele até apresentou para a gente o
valor de R$ 4. 700 milhões. Pelas palavras deste André, isso ocorreu
mais ou menos ali no início do segundo semestre do ano passado, ele
disse que foi feita visita, que...disse que o preço poderia até ser inferior,
chegando a R$ 4.500 milhões ou até menos do que isso, pelo
pagamento à vista. E, nas palavras desse corretor, ele falou que a Prof.
Maria do Carmo Kobayashi, Secretária de Educação, ela teria falado

"olha, dinheiro não é problema para a gente", que "a secretaria da
educação tem bastante", se for o que esse corretor falou, nunca o

8

https://www.youtube.com/watch ?v=i5DkRvMRORo
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tinha visto na vida, acredito, também que o presidente também não, e
aí ele continuou e ele falou assim: "e passou acho que dois ou três

meses, esse imóvel foi adquirido pela Prefeitura por R$ 4.900
milhões". Ê uma denúncia que nós tivemos, veja bem, não fomos nós
que levantamos, a gente não sabia, mas essa pessoa nos procurou aqui
e dizendo, inclusive, bom, deveria estar magoada, não sei, então qual
que ... acho que ...o principal que eu gostaria de perguntar para o senhor,
se esse imóvel, se o senhor tinha autorizado a Moraes imobiliária, se
estava à venda na Moraes Imobiliária, se o senhor tinha autorizado eles
a venderem por esse preço, por que... estando lá à venda por um preço
mais barato, eu não entendo, como é que a Prefeitura encerra essa
conversa e adquire por um valor maior. Acho que o principal senhor
Érico, era isso aí que a gente queria levantar.

EB - É fácil esclarecer isso daqui, é, eu adquiri esse Imóvel do
Simão, certo? Do Nilton Simão, tá, em 1916. Eu trouxe todos os
documentos, escritura, o cheque da prefeitura, tudo direitinho
aqui, a comissão que eu paguei para o corretor, tudo. Sei que não
era necessário, eu fiquei sabendo depois, mas quando ele me
procurou, perguntou se eu pagaria a comissão. Eu falei pagaria.
Qual é o valor do imóvel? Eu falei R$ 5.500 milhões. Ele falou: quem
está comprando? É o poder público. Eu nunca fiquei sabendo que
era a Prefeitura. Aí, no dia 13 de dezembro, ele levou isso aqui para
eu assinar. Queria adiantar o seguinte: A Top Imóveis, do Paulinho,
ela que administra o imóvel, que estava alugado para o Panelão,
certo, então ele chegou e falou: "olha, eu não imaginava que era a
Prefeitura, o poder público que estava querendo adquirir o imóvel,

nem ...nem falou em desapropriação. Eu falei, não, para mim tudo
bem, eu quero R$ 5.500 milhões. Nunca dei um documento para
Moraes e a Moraes vende imóveis da Prata Construtora. Você
vende o ...o terreno, o imóvel lá da Minas Gerais onde era a Simão
Veículos? Eu vendo ... é ...e qual é o preço? Sempre falei R$ 5.500

milhões. Em 2016 eu paguei R$ 5.300 milhões e qualquer coisa. Eu
tenho a escritura aqui, não foi uma negociação de permuta de
imóveis e nunca mais falei sobre isso, nunca assinei nada e eu
normalmente, na construtora, a gente não dá exclusividade para
ninguém e nem fiquei sabendo que estava no site, depois que eu
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dei o preço de R$ 5.500 milhões... "é, mas está no Moraes, não sei
o valor por um valor lá R$ 4.600 milhões, R$ 4. 700 milhões, que
abaixa mais o preço..." Eu nunca, eu negociei porque o imóvel
estava alugado. Quando o Paulinho foi me procurar, para vender,
eu falei: "Paulinho, você que administra o imóvel. Eu não posso
vender, que eu tenho contrato até agosto desse ano, é...., eu tenho
contrato de mais 1 ano com o Cláudio, do Panelão, certo, está aqui
os documentos todos, se quiserem olhar, não tem problema
nenhum. E foi isso, depois que eu fiquei sabendo, que quando
aconteceu o problema e eu fui averiguar quando eu recebi aquela
primeira carta, sendo convidado para depor. Eu não tenho que
depor nada, eu... tem que ser apurado administrativamente. E eu
vou falar uma coisa: que eu tenho tudo assinado, ou seja, tudo que
está na prefeitura está assinado. E eu nunca dei autorização para
nenhuma Imobiliária colocar no site ou a vender, pode vender, mas
diria que venha conversar comigo, porque eu estou lançando 150
apartamentos agora, saiu no Jornal, se eu der exclusividade, eu
passo a ter uma corretora vendendo e 50 falando mal dos meus
imóveis, certo, de todos, todos estão à venda. Evidentemente que
a gente tem um critério de respeito, quando tem uma pessoa
interessada, a gente passa a não...tlrar, digamos assim, da tela de
vendas. Então, nesse caso, eu jamais coloquei a venda nos últimos
5 anos, acho que em 2018, eu aluguei para o Panelão e a gente vem
reajustando o preço todo ano. Eu não tinha interesse em vender, aí
quando eu pedi R$ 5.500 milhões, eu não consegui o preço que eu
queria. Veio essa carta da TOP !MOVEIS dizendo que era uma
desapropriação, ia ser desapropriado por R$ 4.900 milhões:
"Você?". Eu falei: "Aceito"! Tá eu vou fazer o quê? Vou ficar
brigando e não vender meu imóvel? Só isso, eu nunca assinei
nenhum documento.

VEREADORA CHIARA RANIERI: Boa tarde, senhor Érico, eu só queria
esclarecer aqui na comissão, que me parece que o senhor não tinha
interesse em vender o imóvel, é isso?

EB: Não é que eu não tinha interesse, o imóvel não estava à venda.
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certo? Se aparecesse uma pessoa para comprar, evidentemente
que a construtora é disso que ela vive, ela vive de construir e
vender, no caso era um imóvel que eu não tinha utilização e eu
fiquei com pena, na verdade... quando eu adquiri, adquiri para
construir, mas eu não tenho know-how técnico para competir com
a MRV, porque os meus empreendimento são de valores maiores e
a região precisaria da Bild, mais popular, e eu não tinha condição
de competir, competir... com eles, então eu aluguei e ... mas, não
que não estava à venda, todos os imóveis da construtora estão à
vendai
OAB - DR. MARCOS RIOS: Ê, desculpa senhor Êrico, eu pergunto para
você o seguinte: Ê.... se a Top Imóveis, quando chegou a conversar
com o senhor a respeito do valor anunciado por outra imobiliária, que o
senhor não tinha autorizado, alguma coisa nesse sentido...
EB: "Não... nesse período da negociação, é, não, mas isso foi bem
antes, de este móvel estar no site da...ele estava preocupado
com ...ele estava preocupado com o Panelão. Eu falei: "não, não tô
à venda, pode falar para o pessoal do Panelão ficar tranquilo" e

liguei para o Moraes e falei: "Ô Moraes, tira do site ..." não sei se
ele tirou, se ele não tirou, é....na época. "Não quero, não está à
venda, está alugado, não posso vender". Só fiz o negócio porque
o administrador do imóvel era o Paulinho da Top Imóveis, senão
eu não faria o negócio".

O depoente Érico Oliveira Braga afirmou em um primeiro
momento que não sabia que seu imóvel estava sendo anunciado no site da
imobiliária Moraes e que nunca deu autorização para que fosse anunciado
em site ou vendido, iá que estava alugado, mas que poderia vendê-lo.

Posteriormente, demonstrou que sabia do anúncio pela
Moraes Imobiliária, mas pediu para tirá-lo do site e que só fez negócio
posteriormente, porque o administrador do imóvel era o Paulinho, da Top
Imóveis, senão, não faria o negócio.
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6.6 - ANDRÉ SAITO - MORAES IMOBILIÁRIA

No dia 11 de fevereiro de 2022, o corretor da Moraes

Imobiliária, André Saito, procurou o Presidente da CEI e o Relator, afirmando que
poderia contribuir com as investigações. Disse que teria procurado os vereadores
a pedido de Daniel Moraes, proprietário da Moraes Imobiliária, para "denunciar"
que entre junho e julho de 2021, foi procurado pelo servidor Cláudio Kadihara, o
qual demonstrou interesse na aquisição do imóvel localizado na Rua Minas
Gerais, 16-38, após ter visto um anúncio no site da Moraes Imobiliária por R$

4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais).
André teria levado Cláudio e outros servidores, além da

Secretária Municipal de Educação até o imóvel, sem conseguir entrar no local,
uma vez que o prédio estava alugado.
Disse, ainda, que poderiam pagar R$ 4.500.000,00 (quatro

milhões e quinhentos mil reais) já que o pagamento era à vista, podendo até
ser mais baixo, momento em que teria sido interrompido pela Secretária de
Educação, a qual teria dito que "dinheiro não era problema para a Prefeitura
Municipal", pois tinham bastante".

Ocorre que após o início das negociações, o servidor

Cláudio interrompeu os contatos, vindo André a saber posteriormente que
o imóvel em questão acabou sendo negociado pela Top Imóveis com a
prefeitura pelo valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil
reais), se sentindo indignado por ter sido preterido pela Administração Pública,
quando tentou negociar o imóvel por um preço mais baixo.

A conversa em questão, ocorrida nas dependências desta
Casa de Leis, mais precisamente no gabinete do Vereador Manoel Afonso Losila,

ora Presidente desta CEI, foi registrada por este Relator e iuntada aos autos.
Diante dos depoimentos prestados, ficou demonstrado que
a intenção da Secretaria Municipal de Educação era pela COMPRA dos imóveis
e não pela desapropriação. O principal indício nesse sentido foi a desistência da
109

aquisição do imóvel localizado na Rua Minas Gerais, de propriedade da Prata
Construtora, já que o proprietário não concordava com o valor (Cláudio Kadihara),
pois, caso a intenção fosse a desapropriação por utilidade pública, o

interesse do proprietário em vender o imóvel não deveria ser óbice à
aquisição.
Além de toda a documentação se referir à COMPRA,
também restou demonstrado que não havia imóveis, nem localização

específica. ficando a critério de corretores indicarem as melhores opções de
negócio para o município. Nesse sentido, podemos destacar que os três
imóveis apresentados pela TOP IMÔVEIS que interessaram ao município.

Ficou

demonstrado

indícios de direcionamento na

aquisição dos imóveis - possível mácula aos princípios da impessoalidade

e da moralidade - em especial no caso do imóvel localizado na Rua Elisiário Vila Aviação (antigo prédio Doutor Damásio), pelo qual a Secretaria de Educação só
teve ciência deste imóvel após Cláudio Kadihara ter solicitado a Fernando

Tatemoto que indicasse outro imóvel, com estrutura de escola, e que não se
encontrava no site da imobiliária.

Não bastasse, encontramos diversas contradições nos

depoimentos, sugerindo o conluio entre servidores públicos e interessados
na venda dos imóveis, as quais passamos a destacar:

O depoimento de Paulo Kazuo, ainda que em consonância com o
depoimento de Cláudio Kadihara, diverge do depoimento do

seu funcionário Fernando Toyoji Tatemoto, no sentido que os
contatos iniciais foram entre Fernando e Cláudio.

Essa informação é de extrema importância para verificar se
eventualmente não houve tráfico de influência, já que os 03 (três) imóveis
oferecidos pela TOP IMÔVEIS foram adquiridos pela Prefeitura, ultrapassando o
valor de R$ 15.000.00,00 (quinze

da.,._) com pagamento de comissão
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pelos negócios em tomo de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

O depoimento de Paulo Kazuo diverge do depoimento de Cláudio

Kadihara quando se refere à intenção inicial do município na

procura dos imóveis. Conforme deixou claro o servidor Cláudio,
a intenção inicial, quando procurou a imobiliária, era apenas
imóveis para instalação de escolas, enquanto Paulo disse que
seria para escolas, sede para a Secretaria de Educação e
depósito para a Educação, talvez na intenção de justificar as
negociações.

Importante destacar o depoimento de Paulo Kazuo afirmando que

não podia dar publicidade à venda do prédio localizado na
Alameda Dama da Noite (Staff), sendo assim, como a
prefeitura teria chegado em sua imobiliária? Somente através
de uma imagem escrito "escola", sem foto?

Assim, podemos concluir como frágil a alegação que Cláudio
teria chegado à Top Imóveis através de um anúncio no site da imobiliária - sem
uma foto ou descrição do local - principalmente pelo fato de que os três imóveis

oferecidos pela imobiliária foram adquiridos pela Prefeitura Municipal, ainda
que um deles através de processo judicial (Rua Elisiário Franco). Em que pese a
judicialização do caso, devemos lembrar que o referido imóvel tinha sido adquirido
há 20 meses por R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) e
desapropriado por R$ 6.279.011,08 (seis milhões, duzentos e setenta e nove

mil e onze reais e oito centavos).

A servidora Júlia Maria afirmou, em duas oportunidades, que o

prédio da Staff foi oferecido à Secretaria de Educação pelo
Fernando Toyoji Tatemoto, contrariando o depoimento de
Cláudio Kadihara, Paulo Kazuo e do próprio Fernando Tatemoto,
os quais afirmaram que o encontro do imóvel ocorreu pelo site da
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imobiliária.

O anúncio do imóvel localizado na Rua Minas Gerais, de
propriedade da Prata Construtora, no valor de R$ 4.700.000,00,
foi fornecido à CEI por André, corretor da Moraes Imobiliária. Há
menção nos depoimentos de Cláudio Kadihara e Clóvis atestando

que tiveram contato com o corretor André, demonstrando que
ocorreu um início de negociação.
Em que pese o responsável pela Prata Construtora dizer que não
tinha interesse em vender o imóvel, devemos lembrar do
depoimento de Cláudio Kadihara que assim declarou: "Tivemos
contato com a Moraes e a Moraes se prontificou em ir lá, fomos Já
filb a Secretária e o Clóvis. e o mesmo, alegando que não haveria
interesse do proprietário, devido ao valor".

Por fim, o depoimento de Érico Oliveira Braga afirmando que "só
fez negócio posteriormente, porque o administrador do
imóvel era o Paulinho, da Top Imóveis, senão, não faria o
negócio", leva a crer, em consonância com o depoimento

anterior, que o motivo pela negociação posterior foi o aumento de
preço aceito pela prefeitura. em relação à Moraes Imobiliária.

Assim, podemos concluir que existem sérios indícios de
direcionamento à imobiliária Top Imóveis para aquisições de imóveis, com

provável prejuízo ao princípio da impessoalidade e da moralidade. além de
possível prejuízo ao erário por falta de licitação, já que de vital importância a
comparação com outros imóveis, em especial pelo fato que não fazia diferença
para a Secretaria de Educação a localização dos imóveis. conforme relatado pelas
testemunhas.
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7 • DA FALTA DE 1

ADQUIRIDOS - NÃÓ

A maioria dos processos de aquisições tiveram início na
forma de compra e venda , pela qual deveria ter autorização da Câmara Municipal
de Bauru (LOM Art. 17, VI, "f'), ao ponto de haver nos autos minutas de lei nesse
sentido. Porém, após uma metamorfose jurídica, alguns processos foram
alterados para desapropriação, através da declaração de utilidade púbica.

Os

Decretos

de

utilidades

públicas

para

fins

das

desapropriações, tiveram como elastério o art. 5°, letra "t, do Decreto-Lei Federal

n. 3.365141, que assim dispõe:
Artigo 5° - Consideram..se casos de utilidade pública:

iJ

a abertura, conservação e melhoramento de vias ou

logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o
parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor
utilização econômica, higiénica ou estética; a construção ou
ampliação de distritos industriais;

Conforme
desapropriações,

pudemos

observar

nos

processos

de

não há vinculação das motivações apresentadas nas

justificativas com às tipificações expostas nos Decretos das desapropriações,
maculando o ato administrativo. Porém, as supostas ilegalidades não se resumem
apenas a esse fato!
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Na data de 22 de dezembro de 2021, o cidadão e advogado
Dr. Carlos Augusto Carvalho interpôs Ação Popular (nº 10002886020218260594)
com pedido de tutela de urgência liminar inaudita altera parte contra o
município de Bauru para fossem obstados o prosseguimento dos processos de
desapropriações citados na exordial, em especial aos Tennos dos Acordos de
Desapropriações nº 2.460/21 - Processo nº 110.949/21, referente ao imóvel
localizado na Alameda Dama da Noite, 3-14, Parque Vista Alegre e nº. 2.461/21 -

Processo n. 138.046/21, referente ao imóvel sito na Rua João Poletti, 3-54, Vila
Guedes de Azevedo, sendo negada a liminar, sob a seguinte fundamentação:

" ...Ausente um dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, INDEFIRO a
tutela provisória de urgência para obstar a ultimação dos
procedimentos expropriatórios. Pretende o cidadão, impedir o
pagamento da indenização aos desapropriados pelos Decretos
nºs. 15.74512021 e 15. 752/2021. Para tanto, alega in-egularidades
procedimento

expropriatório,

consistentes

no

desvio

de

finalidade, falta de licitação e de autorização legislativa.
Sem razão, contudo, ao menos nesta fase.
Quanto à autorização legislativa, o Município prescinde de
manifestação da Câmara sobre a aquisição de bens mediante
procedimento expropriatório. A Lei Orgânica do Município exige
manifestação legislativa apenas em caso de aquisição direta e
não por meio de procedimento expropriatório. Também não se há
de falar em prévio certame licitatório para as desapropriações em
tela, frente à inexigibilidade reconhecida nos termos do Artigo 74,
V, da Lei 14.133121. Quanto ao interesse público, fundados os
decretos impugnados no Decreto-lei 3. 365141, descabe adentrar

ao mérito administrativo nesta fase do processo. Apenas por
ativismo judiciário ou judicialização da política, ou seja, claro
atentado à separação dos poderes, haveria fundamento para
discussão da oportunidade e da conveni{mcia das expropriações.
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Nesse sentido:

"Note-se, por fim, que o ato impugnado não se reveste de
ilegalidade, tendo sido editado por razões de conveniência e
oportunidade da Administração Pública, não passiveis de
discussão pelo Poder Judiciário. (Apelação Cível nº 510.570. 51200). MÉRITO AÇAO POPULAR PARA OBSTAR A CONSTRUÇAO DE
QUIOSQUES EM PRAÇAS PÚBLICAS - DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇAO LOCAL - ustNCIA DE AFRONTA AO PLANO
DIRETOR OU A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS IMPROCED~NCIA
MANTIDA. Ação popular que obstar construção de quiosques em

praças públicas autorizada por lei municipal Legislação que não
infringe os termos do Plano Diretor do Município, nem ofendem
preceitos constitucionais, mas decorre do poder discricionário do
administrador público, segundo os critérios de conveniência,
oportunidade e legalidade. Ausência de demonstração de
prejuízo, sob qualquer aspecto. Improcedência da ação que deve
ser mantida. (Apelação/ Remessa Necessária nº 100457280.2016.8.26.0079)
De qualquer forma se o motivo da aquisição desses bens foi
dar cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a meu

juízo. revela-se presente o interesse público. Ora, atitude
contrária do agente público, isto é, o deliberado intuito de
violar Lei Federal, é que mereceria reprovação. Ademais,
conforme a dicção legal, 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 (Lei da Ação Popular, Art. 2°, "e'7; o que não se
afigura presente nestes autos. Ante

o exposto, ausentes os

requisitos legais previstos para a medida postulada, INDEFIRO o
pedido de antecipação da tutela. Após o encerramento do Plantão
Judiciário Especial, encaminhem-se os autos para distribuição
entre as Varas das Fazendas Públicas".
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Com a devida vênia ao entendimento do d. magistrado, a
legislação constitucional impôs ao administrador municipal a obrigatoriedade da
aplicação de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos
(Art. 212 CF), visando atender a universalizaç§o, garantia de padrão de
qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação (art. 2°), não

prevendo a possibilidade de gastos aleatórios, somente para atingir o

mínimo constitucional a ser aplicado.
Cabe lembrar o depoimento do Secretário de Economia e
Finanças do Município, que em maio de 2021, declarou que havia previsão de
cumprimento do mínimo na Educação, caso as despesas empenhadas fossem
concretizadas, consignando que dois meses após essa constatação, a

Secretaria de Educação já negociava a compra de dois imóveis com a
mesma imobiliária, contendo vários indícios de direcionamento nas aquisições.
Não bastasse, há um Termo de Ajustamento de Conduta
entre a Prefeitura Municipal de Bauru e o Ministério Público para sanar a

demanda reprimida no ensino infantil que hoje indica a necessidade de 581
vagas, não havendo, ao que conta, sinalização alguma quanto ao cumprimento
dessa meta por meio das aquisições dos imóveis desapropriados.
Nesse diapasão, o Plano Nacional de Educação, aprovado
em 25 de junho de 2014, - Lei Federal nº 13.005/14, prevê (art. 2°) como
diretrizes:
I - effadicação do analfabetismo~
li - universalização do atendimento escolar;

Ili - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas
de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação
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pública;
VII - promoção humanística, cientifica, cultural e tecnológica do
País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do Produto Interno Bruto PIB, que assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Assim, a discricionariedade do gestor público da
Educação é mitigada frente às diretrizes de investimento, não nos parecendo
moral gastar o dinheiro público sem qualquer critério, apenas para justificar um
índice, assim como ocorreu com a aquisição por utilidade pública do prédio da
Estação Ferroviária de Bauru, que até hoje permanece fechada, em nítido prejuízo
ao erário público.

O BAURUENSE NÃO AGUENTA MAIS SER LESADO//
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Porém, ainda que essa justificativa fosse aceita, ainda nos
cabe analisar o Art.74, V, da Lei 14.133/21, conforme constou dar. decisão:

Art. 74 - É inexigível a licitação quando inviável a competição.

em especial nos casos de:
V - aquisição ou locação de imóvel cuias características de
instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

De início, cumpre destacar que as licitações não eram

inviáveis, pelo contrário, o Poder Executivo tinha plenas condições em realizá-las.
Noutra vertente, existem casos em que não há demonstração de especificidade
dos locais adquiridos, conforme alertado por diversas vezes pelo Jurídico da
Prefeitura. Senão, vejamos:
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1.1

-ALAMEDA DAMA DA NOITE, N.

3-u,

PQ VISTA ALEGRE

No dia 24/09/2021 (fl. 48), Doutor Daniel Moysés Barreto, Diretor
da Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, em fundamentado despacho
manifesta:

"Acompanho na integra manifestação de fls. 39/47 11•
Prossegue seu despacho nos seguintes termos:

"Além disto, acrescento que a aquisição de imóvel pela

Administração Pública exige procedimento licitatório, nos
termos da Lei Federal n. 0 8666/1993, em especial na modalidade
concorrência (Art. 23, §3º).
Admite-se a aquisição de imóvel, com dispensa de licitação, nos
termos do Art. 24, X, quando: •para a compra ou locação de

imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação
previa".

Nos termos da jurisprudência do TCU:

Utilize,

ao proceder a compra ou a locação de imóvel,

o Art. 24, inciso X, da Lei 8666/93, "somente quando
identificar um imóvel específico cujas instalações

e localização evidenciem que ele é o único que
atende o interesse da administração, fato que
deverá

estar

devidamente

demonstrado

no

respectivo Processo Administrativo. Acordão 444/2008 Plenário".
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Pelo exposto, além das providencias manifestadas as fls. 39/47,
fundamental se dispor que o imóvel pretendido •é o único que
atende o interesse da administração, fato que deverá estar
devidamente

demonstrado

no

respectivo

processo

administrativo·.

De igual modo, dia 0810912021 (fl. 74175) - Doutor Maurício Porto,
Procurador Jurídico do município já teria assim se manifestado:

" .... Oriento que todos os processos administrativos da
Secretaria de Educação que tratem de aquisição de imóveis
sejam instruídos com:

1) Justificativa fundamentada de aquisição do imóvel. Se o
imóvel for específico, deverá estar fundamentado
porque tem que ser aquele imóvel, sendo impossível
uma licitação".

Mais uma vez, em data de 2511112021 (fls.119/120), Doutor
Daniel Moysés Barreto, Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário, em despacho fundamentado, assim se manifesta:

"Não obstante, apesar de apontar a dúvida do Procurador
Jurídico, em que pese a fundamentação de fl.01, o imóvel que
inicialmente seria destinado a instalação de escolas, após o
mínimo de instrução dos autos, ora a f/. 77, a Sra. Secretaria
dispõe que se alocara "Sede Administrativa da Secretaria

Municipal de Educação 11, ou seja, foi alterada a finalidade a
qual a Administradora Publica permanece dispor inviável
competição licitat6ria 11
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(...)
"Agora, na medida em que se verifica o caminhar das

Desapropriações, se verifica a necessidade de instrução dos
autos com documentação que certifique a Administração
Pública de que o referido investimento trará o resultado
pretendido''.
(. ..)
"...Enquanto aqui estiver, cumpre meu papel resguardar os
procuradores jurídicos de qualquer pressão interna e/ou
externa, para exercer a livre análise dos processos".
Por fim, conforme exposto quanto aos autos do administrativo n.
166.520/2021, aqui não repito integralmente o lá exposto, posto
que, já que citado de ciência da Administração, a regra na
Administração Pública e a aquisição de imóveis por
intermédio de licitação pública. A exceção, embora não tenha
a mesma natureza jurídica, tem-se a aquisição por dispensa de
licitação

(Art.

24, X,

da Lei Federal nº 8666193)

e a

Desapropriação (Decreto-Lei nº 3365/41). Desde que pertinente
aos fatos e devidamente fundamentado. o administrador
público pode optar, no mérito administrativo, por qualquer um dos
institutos jurídicos.

Acompanho integralmente a manifestação de fls. 1151118.

"Não obstante, o parecer desta Procuradoria Jurídica não é
vinculante, em caso o administrador público disponha não
haver nada irregular, nada impede de levar adiante a questão,
até porque, aqui tenho superiores hierárquicos, além de
haver assessoria jurídica no Gabinete. assim. por evidente,
caso se esteja dispondo algo excessivo, basta se aprovar no
procedimento pretendido, dentro da regra do Decreto-Lei
n°3365/941, seguir adiante e realizar a maneira mais célere".
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Finalizando:

"A

consideração superior do Doutor Diretor da

Procuradoria Geral e Senhor Secretário".

Após os apontamentos cravados pelo Jurídico da Prefeitura
Municipal, a Secretária de Educação apresenta nova justificativa para o

prédio da antiga Staff, ao fim do processo, após todas as análises jurídicas
e uma semana antes da publicação do Decreto de desapropriação, assim
pontuando (fls.125/126):

"Nesta

trilha,

asseveramos

o imóvel ambicionado,

que

efetivamente figurou como único adequado, dentre os visitados,
que atendeu as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação,

sendo

possível

consignar

os

fatores

preponderantes para sua escolha:

I) Espaço físico satisfatório:
li) Localização estratégica;
Ili) Condições estruturais mínimas.

Em relação ao item 1, esclarecemos que o espaço físico
mencionado, considerado satisfatório, compreende as dimensões
necessárias para a instalação de todos os Departamentos com as
divisões administrativas e pedagógicas. bem como o Núcleo de
Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação Municipal NAPEM. integrantes da solicitante, comportando todos os seus
equipamentos e servidores;

Quanto ao item li anteriormente exposto, registramos que a
localização

geográfica

do

imóvel

constituiu

fator

condicionante para tal aquisição, uma vez que o imóvel
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ambicionado se situa em região de fácil acesso a todos os
bairros da cidade, próximo a avenidas que comportam vasto
fluxo de veículos e transporte coletivo de passageiros,
próximo ainda a outros aparatos integrantes da Municipalidade,
propiciando a acessibilidade privilegiada a requerente;
Em relação ao item Ili o imóvel está localizado na Alameda Dama
da Noite, 3-14, Parque Vista Alegre nesta cidade de Bauru, SP,
apresenta condições ideais de espaço físico, com a área
construída de 1.491,78 metros quadrados e área de terreno de
3.167,44 metros quadrados,

conta com sistema de ar

condicionado central, nos andares superiores piso elevado.
rede de lógica, monitoramento, controle de acesso, sistema de
som, poço artesiano, gerador de energia, sistema de segurança
contra descargas elétricas. A VCB, está adequado as normas de
acessibílídade - NBR 9050/2015, possui estacionamento com
entrada/saída para as ruas laterais, que comportam a guarda
das viaturas que compõe a frota da SME e área para futura
expansão.
Diante do exposto, solicito, com fundamento na necessidade,
na utilidade, na conveniência. no interesse social e público, a
desapropriação deste imóvel".
Em

apertada

síntese.

podemos

observar

que

a

Administração individualizou o imóvel baseando nos seguintes aspectos:

1) Espaço físico satisfatório: espaço satisfatório para instalação
da Secretaria de Educação e para o Núcleo de Aperfeiçoamento
de Profissionais da Educação Municipal - NAPEM;
Estranhamente, após efetivadas as desapropriações dos imóveis,

a destinação do NAPEM, até então, justificada no prédio da
antiga Staff, foi alterada para o prédio localizado na Vila
Aviação, zona sul da cidade. cujo imóvel custou ao município o

considerável valor de R$ 6.279.011,08 (seis milhões, duzentos e
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setenta e nove mil, onze reais e oito centavos).
li) Localização estratégica: localização central, de fácil acesso;

Existem diversos outros imóveis na região central, não servindo
tal argumento de amparo legal para dispensa de licitação.
Ili) Condições estruturais mínimas: sistema de ar-condicionado

central, nos andares superiores, piso elevado, rede de logica,
monitoramento, controle de acesso, sistema de som, poço
artesiano, gerador de energia, sistema de segurança contra
descargas elétricas, além de estacionamento com entrada/saída
para as ruas laterais, que comportam a guarda das viaturas
que compõe a frota da SME e área para futura expansão.

Conforme laudo elaborado pela Arquiteta Ludmilla, da
Secretaria de Educação e ao contrário o que constou do laudo de avaliação O
IMÔVEL NÃO TEM ELEVADOR! A INTERNET FOI INSTALADA PELA
PREFEITURA. APÔS A AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DO PRÉDIO. NÃO
HAVENDO REDE DE TELEFONIA E AR-CONDICIONADO. COM EXCEÇÃO DA
SALA DA SECRETÁRIA E DE SEUS ASSESSORES. Além do que, o
estacionamento. segundo informação. tem vaga e espaço para seis carros

de tamanho médio.

1 .2

- RUA ELISIÁRIO FRANCO, 1-,s • VILA AVIAÇÃO

A justificativa da senhora Secretária Municipal de Educação
para aquisição deste imóvel (fl.02), foi no seguinte sentido:
".... Encontramos também situações que nos apontaram para a
necessidade imediata de termos no rol das nossas escolas,
espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em caso
de reformas e de ampliações que inviabilizem a da rotina escolar".

124

(. ..)

"Com o objetivo de sanar problemas pontuais e estruturais das
Unidades Escolares do Município de Bauru anteriormente
apontados é que se apresenta a necessidade imediata de
aquisição do imóvel localizado na Rua Elisiário Franco, nº 1-95,
Vila Aviação, matrícula 103. 765 nesta cidade de Bauru/SP.
Esclarecemos ainda que, o prédio em questão servira para

várias Unidades Escolares que passarão pelo processo de
ampliação, reforma ou em alguns casos construção pela
inviabilidade de utilizar da sua sede original. Em relação a
estrutura do prédio almejado, ele foi edificado em terreno de
3.000,00 metros quadrados e tem uma área de 1.177,53 metros
quadrados construídos e 1.822,47 metros quadrados área livre.
Sendo o pavimento único com poucos desníveis, auditório,

diversas salas amplas. banheiros para atendimento. possui
estacionamento para os funcionários que utilizarem o prédio

e a área não construída poderá ser utilizada para possíveis
ampliações, adequações ou melhorias. Ressaltamos ainda
que, após os processos e as devidas adequações das Unidades
Escolares, o prédio Irá se tomar uma nova Unidade Escolar

permanente e com o devido estudo para se estabelecer para
a finalidade pedagógica que será destinada o prédio".

Conforme iustificativa, o imóvel serviria, em primeiro
momento. para abrigar escolas suportes, enquanto outras estivessem em reforma,
sendo que posteriormente seria realizado um estudo para estabelecer a

finalidade pedagógica de destino, ou seja, sequer havia uma finalidade
específica antes da aquisição.
Após a aquisição deste imóvel, a finalidade foi alterada

para instalação do NAPEM, que em princípio serviu de justificativa para a
aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, diante as
instalações e localização. Além da alteração da finalidade, não há justificativa
para aquisição deste imóvel na zona sul, ao preço de R$ 6.279.011,08 (seis
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milhões, duzentos e setenta e nove mil, onze reais e oito centavos), área nobre e
um dos metros quadrados mais caros de Bauru, em local destinado a construções
verticais, de elevada valorização, demonstrando a tredestinação ilícita e o
prejuízo ao erário público, lembrando que este imóvel foi oferecido pela TOP
IMÓVEIS ao servidor da Educação CLÁUDIO KADIHARA, quando este teria

perguntado ao funcionário Fernando se não havia mais algum prédio com
características de escola e que não estava publicado no site da imobiliária.

EM SÍNTESE, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA DO MOTIVO
PELO QUAL A PREFEITURA NECESSITAVA DE UM IMÓVEL NAQUELA
REGIÃO, EM ESPECIAL, APÔS A ALTERAÇÃO DA FINALIDADE.

7.3 -

RUA MINAS GERAIS, N2

t6·38 -

JARDIM CRUZEIRO DO SUL

Assim como ocorreu nos demais processos, a Secretaria de
Negócios Jurídicos aponta (fl.26) a necessidade de ser esclarecido o motivo pelo
qual somente aquele imóvel deveria ou poderia ser adquirido, assim pontuando:
"A justificativa de folha 18 esclarece a necessidade administrativa,
mas não esclarece porque somente o imóvel escolhido
atende

à necessidade administrativa. Inviabilizando a

licitação em respeito ao Princípio da Isonomia".

Ainda, em seu despacho (fls.30/31 ), assim orienta:

"Observamos, por oportuno, que estes autos devem ser
instruídos com:
1) Avaliação do imóvel a ser desapropriado.
2) Justificativa da Secretária Municipal de Educação da
escolha específica do imóvel, esclarecendo por que só ele
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atende as

necessidades

públicas,

inviabilizando

a

impessoalidade na escolha".
"Minha orientação jurídica e para que não se adquira o imóvel
sem que haja a necessária segurança jurídica de todas as
situações envolvendo os negócios, mas considerando a
urgência

determinada.

as minutas que

seguem

foram

elaboradas com as informações disponíveis neste processo
administrativo, que a nosso ver são insuficientes. mas
considerando a urgência. segue para análise superior".
É possível se verificar a nítida e expressiva demanda de urgência
no andamento dos processos, inobstante existência de hipotecas
sobre esse imóvel, posto que no mesmo despacho (fls.27) Doutor
Maurício Pontes Porto assim se manifesta:

"Em 29 de novembro de 2021. às folhas 20 deste processo os
Engenheiros José Wilson de Macedo Júnior e Júlio César
Rodrigues Gonçalves se manifestaram apontando a existência
das 03 (três) hipotecas que mencionam o valor do imóvel como
sendo de R$ 2.997.000,00, mas que somadas atingem o valor de
R$ 4.000.000,00".

Consideraram os dois Engenheiros:

"... a aquisição do imóvel é de urgência pois a intenção da
Secretaria de Educação é de utilizar o orçamento desse ano
para tal ato administrativo, e considerando que possuímos mais
três processos da Secretaria Municipal de Educação para
aquisição de imóveis com mesma urgência (P.A. 164.843/2021,
179.281/2021, 179.843/2021)

e, considerando que o procedimento

para a aquisição de imóvel pela Prefeitura envolve vários
servidores públicos municipais e Secretarias, o que demanda
serviços técnicos e tempo, com o propósito de evitar o retrabalho
destes servidores, seguindo os princlpios da Administração
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Pública conforme Artigo 37 da Constituição Federal, temos os
seguintes questionamentos que deverão ser encaminhados para
a Secretaria de Negócios Jurídicos:
1) O imóvel poderá ser adquirido com as hipotecas supracitadas?
2) Caso o financiamento não seja pago, o credor poderá solicitar

o imóvel de garantia? Se a resposta for positiva, é
recomendável a aquisição do mesmo considerando esse
risco?"

Na data de 14 de dezembro de 2021 , nova justificativa foi
juntada aos autos (fl.63), SEM CUMPRIR A ORIENTAÇÃO JURIDICA NO QUE

DISPÕE DA NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL, se
restringindo apenas em informar a quantidade de veículos que compõem a frota
e a necessidade de guardar os veículos em um local seguro.
Porém, mais uma vez chama a atenção o parecer do
Procurador Doutor Maurício Porto (fls.76/82), do qual destacamos alguns pontos:

2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não haja
a licitação. deve haver a justificativa de que o imóvel
específico se destina ao atendimento de finalidades
precípuas da

administracão,

cuias necessidades de

instalação e localizacão condicionem a escolha, desde que

o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação previa.

(...)
6) Publicação de Decreto de Utilidade Pública.

Considerando o caso concreto destes autos, com suas situações
especificas, bem como considerando as reuniões realizadas
entre a Secretaria dos Negócios Jurídicos (Diretor do
Departamento da Procuradoria Geral Dr. Marcelo Barros de
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Arruda Castro e Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário Dr. Daniel Moises Barreto) e representantes da

Secretaria Municipal de Educação (senhor Clovis e senhor
André),

concluímos

que

estamos

tratando

de

uma

desapropriação e não de uma venda e compra.
(. ..)
Orientamos

a que o processo seja melhor instruído com

documentos que estão ausentes, principalmente em relação às
hipotecas. Contudo, este parecer tem natureza consultiva

ea

Decisão Administrativa me parece ser pela realização da
desapropriação no estado em que está não acatando a
orientação deste procurador jurídico.
(. ..)
Minha manifestação foi acompanhada por meus superiores
hierárquicos Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio

Imobiliário e Diretor do Departamento da Procuradoria Geral.
Desde então a Exma. Prefeita Municipal, Senhora Suéllen Silva
Rosim recebeu o processo, tomou ciência e decidiu pela

desapropriação. conforme folha 40 verso".

Assim. sem observar e se quer atentar à orientação jurídica
exarada nos autos, senhora Prefeita Municipal autoriza (fl.92v) a desapropriação
do imóvel descrito nesse tópico.

#

1., -

RUA NATALINA BONORA, N9

2-100 1

JARDIM MARABA

Conforme se observa, há uma justificativa para a aquisição
de um imóvel para abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação,

mas não há individualização de que aquele imóvel seria específico, de forma
a dispensar a licitação. Não obstante, novamente a chefe do Executivo deixa
de seguir orientação iurídica, assumindo o risco pelos atos de improbidade
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que poderiam advir das aquisições indevidas. Nesse diapasão, cumpre trazer

o que constou do parecer do Procurador Jurídico em fls. 43/61:

2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não haia
a licitação. deve haver a iustificativa de que o imóvel
específico se destina ao atendimento de finalidades
precípuas da administração, cuias necessidades de
insta/ação e localização condicionem a escolha. desde que

o preço seia compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação previa.
(...)
"Os fatos aqui analisados iá são suficientes para que não se
faça a desapropriação antes de devidamente resolvidas

todas as divergências. Esta a orientação deste Procurador
Jurídico. Mas este parecer tem natureza consultiva e, caso a
decisão seja pela realização da desapropriação, contrariando o
entendimento deste parecer, prosseguimos na análise" (fls.54).
(...)
"Esclareço, por oportuno, que faria a análise jurídica de qualquer
forma. pois embora o presente parecer tenha natureza

consultiva, é entendimento pacificado do Poder Judiciário de
que o Procurador Jurídico responde solidariamente pelo teor
de seu parecer iurídico. ainda que de natureza consultiva.
Portanto, esclareço que a orientação Jurídica é para que seia

melhor instruído este processo, para depois realizar a
desapropriação" (fls.61).

Ante o exposto, restou evidente que inobstante as várias
orientações e advertências feitas pelo jurídico, algumas delas ignoradas, é notório
que os imóveis deveriam ser adquiridos e que havia urgência nas aquisições,
tanto assim que na maioria das aquisições, s.m.j., não restou demonstrada a
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utilidade pública, tampouco a melhor forma de aquisição, que externasse o zelo
pelo interesse público e no investimento efetivado com verba da educação.

1.s - RUA SAINT MARTIN, n. 2t-.co - VILA GUEDES DE AZEVEDO

Conforme exposto no item "5.4", na data de 09 de setembro
de 2021, a Secretária de Educação encaminha ofício à Secretaria Municipal de

Obras, solicitando vistoria e emissão de laudo de avaliação para aquisição do
imóvel localizado na Rua João Polletti, n. 3-54, afirmando que iria abrigar uma

unidade escolar (fl.138). Cumpre salientar que o pedido de avaliação foi somente
para o imóvel localizado na Rua João Polletti.

Através de um documento padrão, utilizado em outros
processos, junta um relatório sobre as condições das demais escolas, apontando

que existe um Termo de Aiustamento de Conduta - TAC, com o Ministério
Público, justificando a necessidade imediata da compra de unidade escolar
em condições de receber as equipes da Educação e seus estudantes do
ENSINO INFANTIL (fl. 02).

Justifica, ainda, a necessidade da aquisição, também de
forma genérica - utilizada na maioria dos processos de desapropriações - diante
à necessidade imediata de terem, no rol das escolas da secretaria da Educação,
espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em caso de reformas e
de ampliações que inviabilizem a rotina escolar.
Ocorre que no local existem DOIS imóveis, descritos em
uma mesma matrícula, sendo um na Rua João Polletti, nº 3-54 e outro na Rua
Saint Martin, nº 29-40, motivo pelo qual, o engenheiro responsável acabou por
realizar a avaliações dos dois prédios (fls. 139/147).
O Imóvel localizado na Rua João Polletti, nº 3-54 foi avaliado
em RS 5.273.446,27 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais, vinte e sete centavos), enquanto o imóvel localizado na Rua
Saint Martin, 29-40 foi avaliado por RS 665.579,97 (seiscentos e sessenta e cinco
mil, quinhentos e setenta e nove reais, noventa e sete centavos), totalizando RS
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5.939.026,24 (cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais,
vinte e quatro centavos) - (fl.142).
Ainda que pudéssemos aceitar pela utilidade pública do
imóvel localizado na Rua João Polletti para o ensino Infantil - que acabou não se
concretizando -, o Executivo deixa claro que não havia interesse no imóvel

localizado na Rua Saint Martin, informando que a negociação estava efetivada,
com o aceite da proprietária em relação ao primeiro móvel (fl. 151 ):

t:.ST840 oo :,ao r11u1u
SECRETARlA DE IDUCAÇÁO

educaçio@bauru.sp.gov br
End· Rua Raposo Tavares, rr 8-38 - Vila Santo Antonio
CEP· 17013-031

E-Processo: 138046/2021
Bauru, 28 de aetambro de 2021.
Ao Gabinete da Senhora Prefeita

Ciente da avaliação feita pela Seaetaria de Obras. f\s 150, encaminho para
conhecimento do desfecho de tal negociaçlo, tendo em vista que a Carta de Oferta
emitida pela Representante Legal do Proprtetério do imóvel, fls. 152. diverge do valor
avaHado. culminou-se em uma contraposta por parte desta Puta, fts. 153, o qual
obtivemos êxito, com a concordância do Propnetirio, tls.154.
Segue para conhecimento. análise• se, de acordO autorização para aeguinnos
com os procedimentos que o caso requer, neste caso. encaminhar os autoa para •
Secretaria de Finanças para reserva de verba e posterior envio à Seaetarla de Negócios

Juridteos para demais providências.

De forma a não restar dúvida que a negociação não envolvia
o imóvel localizado na Rua Saint Martin, o ofício de fl. 151 remete à comunicação
da proprietária, pela qual não deixa margem de dúvida quanto aos imóveis
negociados (fl. 152):
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Na qualidade de proprietária do imóvel/ prédio situado na Rua João
Poletti, n. 3-54, em Bauru/SP, próprio para fine eecolaret, comunico-lhe que o
pretendo vender pelo preço de RS 6.300.(XX)~ (seis milhões e tre1.entos mil

reais).
A expressão monetária do imóvel leva em conta a caracteriz.açlo da
região, do terreno, das edificações e benfeitorias, e considerando dados de
mercado. Consigna-se que sobre o irnõveL assim como em face da proprietária,
não recai qualquer impedimento ou restrição, conforme certidões apxesentadas.
Destaco _9.!!€ o im_gvel edificado sob nº 29-40, da Rua Engenheiro Saint
Martin,-1\Jo integra a proposta. Acaso o negócio seja convalidado, far-se-á o

desmembramento, aperfeiçoando-se nova matricula para este espedfico prédio.

Ante a concretização da negociação, a prefeita Suellen
determina a reserva de verba - somente para o imóvel localizado na Rua João
Polletti (ti. 154. v). sendo atendida em seguida (fl. 155):

.q
~-

ç-:: • - - -,
)

--- . S). ..

Somente após toda a negociação com a secretaria da
Educação, resolveram encaminhar o processo para análise jurídica, na qual foi
solicitada as devidas certidões.
Na data de 21 de outubro de 2021 , a Chefe da Seção de
Certidões da Secretaria de Planejamento se manifesta, atestando que

O

imóvel

que se pretende desapropriar foi objeto de desdobro, destacando que a certidão
solicitada não atenderá o objetivo que se pretende, com a abertura da matrícula
do imóvel, em especial pelo fato da certidão de desdobro ter perdido sua validade,
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ou seja, A PREFEITURA NÃO PODERIA DESAPROPRIAR SOMENTE O

IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO POLLETTI, conforme dizia necessitar até
aquele momento (fl. 172).
Na data de 09 de novembro de 2021, várias movimentações
processuais ocorreram, chamando a atenção deste relator. De início o Secretário
Municipal de Planejamento encaminha os autos ao assessor de gabinete da
prefeita (fl. 188), o mesmo que depôs dizendo que não participou de nenhum ato
deliberativo, se limitando a movimentar os autos. No mesmo dia o Chefe de
Gabinete afirma que os autos foram lhes encaminhado por "equívoco~
remetendo-os à secretaria de Negócios Jurídicos (fl. 188). Por fim, no mesmo dia,
a Secretária Municipal da Educação junta aos autos nova JUSTIFICATIVA PARA

COMPRA INTEGRAL DA ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO - TERRENO COM
CONSTRUÇÃO CONTIGUA (fl. 189), nos seguintes termos:

Bauru, 09 de novembro de 2021 .

Assunto: JUSTIFICATIVA PARA COMPRA INnCIRAL DA l!acoLA auaDE8 DE

AZEVEDO - TERRENO COII CONSTIIUOÃO CONTfcluA

total do imóvel. p.-édio escolar e edfflcaçAo contigua •
compativel com o principio da economk:idade, uma

o valor da d.,_.nça é

v.z que P9'fflitil6 a ampliaçllo de

salas de aula com a utlllzaçAo da edlftcaçllo para ..... admfniatnltiYa da ..cola, allim
de um terreno que poaalbllltar6

a COMtruç6o de quadras e...._ de lazar para oa

alunos.
Conaultado o vendedor. houve 1n..-.... na venda lnlegral.

MARIA DO CARMO MONTEIRO KoaAYASID

Secretúia Municipal de Educaçlo

Assim, montam uma iustificativa para aquisição dos
imóveis constantes da mesma matrícula, iá que não havia desdobro,
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deixando evidente que a necessidade de aquisição do imóvel localizado na
Rua Saint Martin deu-se pela impossibilidade de desdobro e não pela
utilidade pública.
Dois dias após, a vendedora junta ofício aos autos
concordando com a venda dos dois imóveis constantes da mesma matrícula
(fl.190).
A falta de utilidade do imóvel adquirido pela prefeitura na
Rua Saint Martin é tamanha que sequer o diretor da escola de ensino fundamental
instalada no local foi informado sobre o interesse da Administração 9
Rei.:: Obrigado vereadora.

ô

:

Wagner, pra que que serve, pra

que que tá servindo aquele imóvel da Saint Martin?
WAGNER ANTÔNIO JÚNIOR: Boa pergunta. Eu sei tanto
quanto o vereador. ~. o que nós ficamos sabendo, eu falo

ficamos sabendo, porque não é uma conversa clara, né, ou direto
com escola. Nós ficamos sabendo por que

a gente acompanha

alguns assuntos. É que primeiramente ia ser uma... um
berçário e depois iria ser a secretaria da escola, né, então a
gente não sabe até hoje qual a finalidade daquele móvel.
Rei.: Qual que é seu cargo?
WAGNER ANTÔNIO JÚNIOR: Sou diretor de escola.
Rei.: E o senhor é o diretor da escola e não te avisaram ainda o

que que vão fazer com aquele prédio.
WAGNER ANTÔNIO JÚNIOR: Não.

9

https://www.youtube.com/watch ?v=GMakU9fFWus
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De início, cumpre destacar que as infrações políticoadministrativas tipificadas no art. 4°, do Decreto n. 201/67, não se confundem
com as condutas de improbidades administrativas tipificadas nos artigos 9°, 10 e
11 da Lei n. 8.429/92, alterada pela Lei n. 14.230/2021, isto porque, além de
existirem penalidades diferentes - através de institutos diversos - a nova redação
da Lei de improbidade administrativa (§ 2°) exige o dolo específico na conduta
dos agentes políticos, disposto na vontade livre e consciente de alcançar o

resultado ilícito - finalidade específica, enquanto os incisos VII e VIII, do art. 4°,
do Decreto Lei n. 201/67, abriga a possibilidade culposa ao descrever a

"negligência" como conduta irregular.
Ainda que não entendêssemos pela possibilidade culposa
nas infrações político-administrativas, em última instância, exigiria, apenas, o dolo

genérico, através da prática, "contra expressa disposição de lei, ato de sua
competência ou omitir-se na sua prática" ou da omissão ou negligência "na

defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à
administração da Prefeitura".
Em síntese, enquanto o elemento subjetivo do tipo da
improbidade é o dolo específico, consistente na vontade de praticar determinada
conduta ilícita, visando uma finalidade específica, no Decreto 201/67, bastaria a
negligência / culpa ou o do/o genérico, disposto na vontade de praticar a conduta
ilícita , porém, sem finalidade específica.
Em que pese haver indícios de direcionamento nas
aquisições dos imóveis e ausência de caracterização de utilidade pública, não
temos como aferir, neste momento, se a prefeita agiu de forma deliberada a
beneficiar a si ou a terceiros, porém, restou demonstrado que sua conduta
negligente impactou em prejuízo ao erário ao adquirir imóveis sem atentar para

os apontamentos jurídicos - quando solicitados - indicando pela necessidade da
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demonstração da especificidade, de forma a justificar a dispensa de licitação.
Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento consolidado no sentido de que a simples dispensa de licitação de
forma irregular gera dano presumido (in re ipsa) ao erário, eis que a

Administração Pública resta impossibilitada em contratar a melhor proposta, indo
de encontro aos mandamentos constitucionais (STJ, REsp n. 1.305.137-GO - STJ,
REsp 817.921/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/12/2012). Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rei. Ministro
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA
TURMA, DJe de 09/03/2016; AgRg no REsp 1.512.393/SP, Rei. Ministro MAURO
CAMBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2015 e STJ, AgRg no
REsp 1499706 / SP).

8.1 -

DA NEGLIG~NCIA NA DEFESA DOS

INTERESSES DO MUNICiPIO E DA OMISSÃO EM PRATICAR ATO
LEGAL
Conforme pudemos apurar, não havia necessidade
específica para ser adquirido o imóvel localizado na Rua Elisiário Franco Zona Sul - visto que o NAPEM poderia funcionar em qualquer outra
localidade do município, demonstrando prejuízo ao erário ante a dispensa
de licitação. Cumpre lembrar que o NAPEM foi inicialmente apontado na
justificativa para aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite,

onde atualmente está instalada a sede da Secretaria Municipal de Educação e,
mesmo assim, essa justificativa foi juntada aos autos somente na última semana,
antes da publicação do Decreto de desapropriação.
Mister destacar que os imóveis localizados na Alameda
Dama da Noite e Rua Cussy Júnior, apresentaram, ao que constam dos laudos,
sérias avarias e danos que podem comprometer a estrutura dos prédios,
além de impactar sobremaneira no valor apontado nas avaliações.

No caso do imóvel localizado na Rua Cussy Júnior, foram
feitos dois laudos apontando o comprometimento da estrutura, ANTES DO
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LAUDO FINAL DE AVALIAÇÃO - sem a iuntada desses laudos nos processos
(anexos ao processo n. 30/2022 - CEI da Educação).
A festa com o dinheiro público foi tão grande que, mesmo
após o ex-proprietário do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite ter
certificado seu aceite no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos
mil reais), a Administração ANULA A NOTA DE RESERVA (fl. 145), e resolve

pagar o valor de R$ 4.526.136,28 (quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil,
cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) (fl. 146).
Não bastasse, ainda há informações nestes autos de que o
imóvel localizado na Rua Minas Gerais poderia ter sido adquirido por um preço

menor, através de outra imobiliária.
Há também indícios de suposto direcionamento para uma

determinada imobiliária, no sentido de intermediar as aquisições, ~
recebimento de corretagem pelos ex-proprietários, além da falta de
iustificativa de individualização da maior parte dos imóveis.
Consignamos, ainda, que segundo restou evidenciado por
esta Comissão, que os senhores engenheiros avaliadores, arquiteta e diretores
de escolas não foram convidas a conhecerem os imóveis que estavam em

processo de desapropriação e que, segundo restou apurado, o foco do
município deveria ser a criação de vagas no ensino infantil, já que existe uma

demanda de 581 vagas cobradas em um Termo de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público, cujas aquisições, embora envolvendo cerca de 16

imóveis e um considerável investimento de aproximadamente R$ 34.800.000,00
(trinta quatro milhões, oitocentos mil reais) em muito pouco, ou quase nada,
resolveu a questão da falta de vagas na rede municipal de ensino infantil em nossa
cidade.
Urge ressaltar que até nos casos de aquisição com menor
gravidade, como o imóvel da Rua João Polletti, nº 3-54, Vila Guedes de Azevedo,
o diretor da escola externou que o prédio não tem acessibilidade, não tem

playground, não possui quadra esportiva, não dispõe de cozinha para
elaboração da merenda, além das salas de aula, que segundo disse, não são
adequadas à quantidade de alunos da rede de ensino público.
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Ainda, há sérios indícios que o imóvel adquirido na Rua Saint
Martin não apresenta utilidade pública, tendo sido adquirido pelo exclusivo fato de
constar da mesma matrícula do imóvel localizado na Rua João Polletti.
Estes fatos poderiam ter sido evitados, caso a prefeita não
tivesse negligenciado na defesa dos interesses do município, o que restou
devidamente comprovado através das suas condutas, desprezando os pareceres
jurídicos, ou sequer solicitando os devidos apontamentos quando necessários ou
solicitados.
A prefeita Suellen disse, em seu depoimento, que seguiu a

orientação iurídica, todavia, os depoimentos dos procuradores Dr. Maurício
Porto e Dr. Daniel Barreto foram cristalinos no sentido contrário, ou seja, que os

agentes políticos deveriam apontar a necessidade específica de cada
imóvel, individualizando-os de forma a justificar a dispensa de licitação e a
utilidade pública, fato que não restou demonstrado nos autos.
Ao contrário do alegado pela prefeita, o procurador jurídico,
Dr.

Maurício Porto deixou claro que sua orientação não foi seguida,

demonstrando, ao nosso ver, a culpa ou, em última instância, o dolo genérico:

Processo n. 173785/2021 - Minas Gerais (fl. 35)

Minha orientação jurldica 6 para que não se adquira o Imóvel

sem que haja a necessária segurança jurldica de todas as situações envolvendo o
negócios, mas considerando a urg6nda determinada, as minutas que seguem
foram elaboradas com as informações disponlveis neste processo administrativo.
que a nosso ver são insuficientes, mas considerando a urgência, segue para
análise superior.
Este o parecer que submeto à apreciação superior.
Bauru, 03 de dezembro de 2021 .

=-~ º

Procurador Jurldlco do Munidpio de Bauru
OAB/SP 167.128 - Matricula 27 .627
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No mesmo processo, em outra oportunidade (fl. 80):

Orientamos• que o PIOCIIIO llja mela nlluldo com
dOCll'Tlentos que estão ausentes. piq,irnenll em fllar;lo • lipotas
Contudo, esle parlC8I' 11m nalllza . . . . . . Dec:lllo
Administrativa me parece • pela realZaçlo dl . . _ no estado em
que está. não acatando a orientac;ão deste procurado(jllfdico.

Já no processo n. 179801/2021 - Rua Natalino Sonora
(fl.57):

A documentação analisada juntada a este processo não
informa que a Certidão nº 748/14 tenha sido levada a registro.
Na

falta

de

informações

e

documentos,

estamos

considerando que a Certidão 748/14 não foi leYada a registro e estamos
considerando as descrições antigas e faJhas das ma1rlculas já analisadas.
Os fatos aqui analisados já são auficien1Bs para que não se
faça a desapropriação antes de devidamente resoMc:t• todas as divergências.
Esta a orientação deste Procurador Juridico. Mas este parecer tem natureza
consultiva e, caso a decisão seja pela realização da desapropriação, contrariando
o entendimento deste parecer. prosseguinos na anélise.

No mesmo processo (fl. 58):

A assinatura da Exma. Prefeita Municipal à folha 42,
esclarece que tomou ciência de todo o anaisado até aqui da folha 01 até a 41 e

determinou adesapropriação.
Sendo assim, a decisão administrativa já está tomada,
competindo-nos agora elaborar minuta de deaeto e termo de desapropriação.
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Ainda, (fls. 63/64):

Conforme já esclarecido, o documento de folha 42, do
processo administrativo 179.80112021 contém a decillo administrativa da
Secretária MunicipaJ de Educaçlo, Professora Maria do Carmo Monteiro
Kobayashi e da Excelentissirna Prefeita Munq,al de Bauru, Senhora Suéllen
Silva Rosim, de que a desapropriaçlo será realizada para uao como amoxarifado.

Portanto, nlo há dúvidas juridicas. Realizei toda a análise

porque meu superior hierárquico, Diretor do Departamento da Procuradoria Geral,

Doutor Marcelo Barros de Arruda Castro animo determinou à folha 42 verso, do

processo 179.835/2021.
Esclareço, por oportuno, que faria a anélise juridica de
qualquer forma, pois embora o pra&ente parecer tenha natureza consultiva, é
entendimento pacificado do Poder Jucliciirio de que o Procurador Juridico

responde solidariamente pelo teor de seu parecer jurtdico, ainda que de natureza

consultiva.

Portanto, esclareço que a orientação juridica • para que &eia
melhor instruldo este processo, para depois realizar a delapropriaçlo.
Sendo outro o

entendimento superior, seguem as minutai de

Decreto de Utilidade Pública e Tenno de Desapropriaçlo para aerem formalizadas

pelo OCO.
Que seja realizado o prévio empenho, nos

termos da

Lei

4.320164, bem como escritura pública em Tabelonato. O pagamento devera
acontecer no momento da escritura pública.
Este o parecer de natureza consultiva que submeto à
apreciação superior, juntamente com as minuta& que eeguem.
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Já em relação ao processo n.168594/2021 - Rua Cussy
Júnior (fl. 104):

o processo administrativo nao está devidamente instruído,
como já esclarecido em tópico inicial desta manifestaçlo. Este processo foi
remetido apenas para elaboração de minuta do Decrato de Utilidade Pública e de
minuta do Termo de Desapropriação.
Sendo assim, deixo de analisar o processo

e limito-me a

elaborar as minutas para decisão hierárquica superior.
Por fim, mas não exaurindo o assunto, a manifestação em
relação ao processo n.110943/2021 - Rua Elisiário Franco (fls. 51/52):

De inicio obseM) que nlo estou fazendo an61i11 jurldica, até
porqu6 entendo que

o processo não d 8lllcier*mentl inltruldo para isto.

conforme esclarecimentos iniciais desta manifestação. Estou elaborando as
minutas por ordem superior ecom os elementos que constam dos autos.

Cumpre lembrar que em duas oportunidades a prefeita
municipal não atendeu à solicitação do engenheiro avaliador que visava
parecer jurídico, vindo a determinar a elaboração dos laudos de avaliações
em quinze (15) dias.
Na data de 03 de agosto de 2021 (fl.13), o engenheiro Júlio
César solicitou o encaminhamento do processo para a Secretaria de Negócios
Jurídicos, de forma a obter esclarecimentos de como deveria ser o procedimento
para a aquisição do imóvel localizado na Rua Elisiário Franco:
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Sugiro então encaminhar posteriormente para a Secretaria de Negócios
Jurídicos para esclarecimento de como deverá ser o procedimento para a aquisição
de imóvel conforme as manifestações supracitadas.

~~
Ena. J•Uo C&ar Rodripa Goa~
CREA: 5068981761 Mat.: 32618
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Mesmo assim, a senhora Prefeita Municipal não atendeu
à solicitação de encaminhamento para parecer jurídico e retomou os autos,
determinando a avaliação do imóvel em 15 dias (fl.14):

P ~ . 1109431202 I
Ao

Secretllrlo de Obra11.
Encaminho para que

••J• realfzada •

avallaçao do lmóv•I no prazo de 15

dias.

Na data de 09 de agosto de 2021, o engenheiro Júlio
César solicita encaminhamento do processo referente ao imóvel localizado
na AI. Dama da Noite à Secretaria de Negócios Jurídicos (fl.17). visando
esclarecer como deveria ser o procedimento para a aquisição do imóvel:

Sugiro entao encaminhar poateriormenta para

a Secretaria de

Negócios

.Jurtdicos pa.-a esclarecimento de corno dever6 - r o procedlff.nto pana• aquialçAo

de imóvel conforme as manifestações aupracitadaa.

~-

Ena. J6.l loCáar Rodrta- ~
CREA: '°68981761 Mat.: 32611
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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Sem atendimento do pedido elaborado pelo engenheiro
avaliador, ou seja, sem a avaliação iurídica, e de forma irresponsável, na data
de 12 de agosto de 2021 a Prefeita Municipal determina a avaliação do imóvel
no prazo de 15 dias:

Proc:- 110949/ZOZ l

Ao
S-retlirto de Obras.

Encaminho para que

-J• reallaada •

-•llaçaG do ln16vel no praao de 15

dias.

Cumpre salientar que até a elaboração do laudo de

avaliação (fl.17), todo o processo de aquisição do imóvel tramitou SEM A
ORIENTAÇÃO JUR(DICA, em que pese o pedido do engenheiro Júlio César
nesse sentido, e que esses três imóveis tiveram a intermediação da mesma
imobiliária, sendo dois deles, dois meses após o Secretário Municipal de
Finanças dizer, em audiência pública, que seria cumprido o mínimo de 25%
de investimento, caso o que estava empenhado fosse gasto, pontuando que
o servidor Cláudio Kadhara disse em depoimento ter solicitado à imobiliária
outro imóvel que não constava no site (Rua Elisiário), passando a justificar
a aquisição deste imóvel para instalação do NAPEM, anteriormente indicado
para o prédio da AI. Dama da Noite.

Oportuno ressaltar ainda que o Doutor Daniel Moysés
Barreto - Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário deixou claro, ao final
do seu depoimento, que fosse ele, teria feito todo o processo por compra e

venda, lembrando que a maioria dos processos seguiram essa terminologia, tanto

assim que chegou até se constar em despacho nos autos a elaboração de minuta
de projeto de lei para ser enviada à Câmara Municipal.
Por

outro

lado,

não

há

como

se

escusar

da
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responsabilidade, através do cumprimento do mínimo constitucional de 25% de
investimento na Educação, visto que a Prefeita Municipal e Secretária de
Educação foram alertadas, por este relator, quanto a aprovação da PEC
013/2022, inclusive, com ofício neste sentido encaminhado à Prefeitura, uma vez
que existe a possiblidade dos prefeitos utilizarem as receitas do ano de 2020 e
2021 até o ano de 2023, e, mesmo assim, oficiaram à esta CEI dizendo não haver
interesse em desistir das desapropriações judiciais, revertendo os depósitos
judiciais ao caixa da prefeitura.
Cabe lembrar que o secretário de Negócios Jurídicos se
eximiu de qualquer responsabilidade, afirmando, durante sua oitiva, que seguiu a
orientação dos procuradores da prefeitura, demonstrando que a prefeita municipal
assumiu toda a responsabilidade pelas negociações nocivas ao erário público,
mesmo que advertida pelos procuradores jurídicos.
Não olvidamos que à prefeita municipal não se exige
formação jurídica, porém, tem à sua disposição um corpo jurídico que deveria ser
levado em consideração antes de qualquer decisão administrativa, não sendo
essa a realidade observada, vez que agiu de forma livre e consciente com o
fim de não realizar licitação, necessária aos casos. Em que pese os diversos
pareceres apontando que o procedimento estava incorreto, exerceu seu poder de
mando para prosseguir nessa empreitada, com indícios de direcionamento de
determinada imobiliária, que acabou por lesionar o cofre público na maioria das
aquisições.
Destarte, demonstrada a negligência

na defesa de

interesses do Município e a não realização de licitação, impactando em
danos ao erário, ficam cristalinas as infrações políticas-administrativas
praticadas pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, nos termos do art. 4°, VIII, do
Decreto n. 201/67.
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1 - Tendo em consideração os indícios de autoria e
materialidade de possíveis delitos praticados em detrimento do erário público, e
com elastério no art. 5°, parágrafo 3°, do Código de Processo Penal, requeiro ao
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bauru que oficie a POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SECOLD - Setor Especializado de Combate aos

Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, disponibilizando
cópia deste Relatório, para que analise as informações apuradas, e, caso a
autoridade policial tenha a convicção necessária diante os indícios apresentados,
instaure o competente inquérito policial, visando apurar a prática dos possíveis
crimes:
TIPIFICAÇÃO

Decreto 201/67, Artigo 1°, inciso XI.

Arl. 1° São crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos
Vereadores:
XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem
concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em
lei;

Artigo 299, p.u., do Código Penal:

Falsidade ideológica
Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a

verdade sobre fato juridicamente relevante:

1~

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa,
de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o
documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e
comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil,
aumenta-se a pena de sexta parte.

Art. 315 do Código Penal.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação
diversa da estabelecida em lei:
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

2 - Na mesma esteira, porém, nos termos do art. 7°, da Lei
n. 8.429/1992, seja oficiada a Promotoria de Patrimônio Público de Bauru,
visando a adoção das providências necessárias, diante os indícios de improbidade
administrativa pela presença de dolo específico de agentes públicos;

3 - Sejam remetidas cópias deste Relatório para ciência e

providências cabíveis à Exma. Senhora Suéllen Silva Rosim - Prefeita Municipal,
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Ordem dos Advogados do

Brasil - 21º Subseção Bauru/SP, ao Ministério Público da Infância e da
Juventude de Bauru e ao Ministério Público Federal, visto que parte dos

valores gastos nas aquisições dos imóveis tiveram origem em verba federal para
a Educação;
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4 - Por fim , diante à constatação da prática de infrações
político-administrativas, tipificadas no artigo 4°, incisos VII, VIII e X, do

Decreto-Lei n. 201/67, pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, consistente em

"praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou
omitir-se na sua prática", "omitir-se ou negligenciar na defesa de bens,
rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da
Prefeitura" e "proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro
do cargo", requeiro imediata providência do Senhor Presidente desta Casa, vereador
Marcos Antônio de Souza, para que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru
apresente PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE em relação a
SENHORA PREFEITA MUNICIPAL, SUÉLLEN SILVA ROSIM, nos termos do art. 5º.,

do Decreto 201/67.
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