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Projeto de Lei nº 93/19, que dispõe sobre a concessão 
de isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial 
e Urbana e Taxas de S,erviços sobre os imóveis 
locados para uso da Justiça Federal em Bauru, para 
fins de dar cumprimento a Acordo de Cooperação 
celebrado entre a União e o Município. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 384/19 
P. 57.182/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1ic1pa1 ,je s,,uru Bauru, 16 de outubro de 2.019. 
Diretoria dE \poio Legisla ,1vo 

2 1 OUT. 7019 

É o presente para envia1111os a xce e ro· to de Lei nº 93/19, que dispõe sobre a 
concessão de isenção de Imposto sobre a riedade Terri ria! e Url:i e Taxas de Serviços sobre os Imóveis 
locados para uso da Justiça Federal e auru, para fins dar cumpri e o a Acordo de Cooperação celebrado 
entre a União e o Município. 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

). 
O.A.L. 
P/ leitura no Expediente 
da Sesslío Ordinária do 

Anexos: Cópia do Oficio nº 24 - DFORSP/SADM-SP/UMIN/NUAP/SUPI; Cópia do rabalho - corda 
de Cooperação; Cópia do Oficio nº 23/19 - NUAR/BAURU; Cópia do Termo Aditivo nº 07.059.13.18; Có ia das 
Matrículas nº 94.415 e 94.473; Cópia do Contrato nº 07.059.10.13; e Cópia do Impacto Orçamentário/Finan eiro do 
Valor de IPTU - PMB. 
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P. 57.182/19 

PROC. N2 a,4~119 

FOLHAS -:WJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 93/19 
Dispõe sobre a concessão de 
isenção de Imposto sobre a 
Propriedade Territorial e Urbana e 
Taxas de Serviços sobre os 
Imóveis locados para uso da 
Justiça Federal em Bauru, para fins 
de dar cumprimento a Acordo de 
Cooperação celebrado entre a 
União e o Município. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art.51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. I' Fica concedida isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e Taxas de 
Serviços sobre os Imóveis locados diretamente pela União, por intermédio da Justiça Federal 
de Primeiro Grau em Bauru. 

Parágrafo único. A isenção concedida está limitada à duração do Acordo de Cooperação celebrado entre a União 
e o Município, cabendo a Justiça Federal de Primeiro Grau em Bauru, a comprovação anual da 
continuidade locatícia por meio da apresentação dos respectivos contratos. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

, 

1 " 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

'PROC. NR :1}1<lh, çil 
FOLHAS """'~"'-uá-'-"1,.._e:.._ ____ lLJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
16. outubro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de 
Lei que autoriza o Poder Executivo, que uma vez aprovado, concederá isenção de Imposto sobre a Propriedade 
Territorial e Urbana e Taxas de Serviços sobre os Imóveis locados pa uso, da Justiça Federal de Primeiro Grau 
em Bauru. 

A referida Lei M · · 
celebraram a União, por interrné · 
de Primeiro Grau, e o Municfpi usu a 

a Acordo de Cooperação que entre si 
egião, representado pela Justiça Federal 
strumento. 

CLODO NDO GAZ TTA 
P UNICIP 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 

~=-·= ______ _ 

m, 

2 
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PROC. N2 ~,l1~ 

FOLHAS CJN.,(b 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 
Rua Peixoto Gomide, 768 -Bairro Jardim Paulista- CEP 01409-904 - São Paulo - SP- www.jfsp.jus.br 

8° andar 

OFÍCIO - Nº 24 - DFORSP/SADM-SP/UMIN/NUAP/SUPI 

São Paulo, 05 de abril de 2019. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Em 17 de setembro de 2012, foi assinado o Termo de Cooperação 
01.021.10.2012, entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e a 
Prefeitura Municipal de Bauru/SP, por prazo indeterminado. 

Considerando as inadequações legais do acordo vigente, pois não está de 
acordo com a Resolução 79/09, do Conselho da Justiça Federal, que disciplina expressamente 
que uma das incumbências do Juiz Diretor do Foro é assinar termos e convênios em nome da 
Seção Judiciária, conforme seu art. 4°, inciso III, "f', além da dissonância com o art. 57, inciso 
II, da Lei n °. 8. 666/93, que limita a duração dos contratos a 60 (sessenta) meses, informamos 
que serão necessárias novas medidas para a adequação e renovação do acordo de cooperação 
vigente. 

A finalidade do acordo de cooperação, como sabido, é a fixação de diretrizes 
para mútua colaboração entre os participes. 

Ao Município caberá isentar do pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), das taxas de lixo, incêndio ou outras existentes os imóveis em que a Justiça 
Federal encontrar-se instalada, bem como viabilizar o perfeito funcionamento no entorno do 
prédio, com o reconhecimento e sinalização da área de segurança pública, a instalação de placas 

~dic
1
ad~r, ... i~.}°.~~~ç!?~ ... ~ -~~e~~_llfã_?d_~o,~ful~i~~.,.,e demais necessidades decorrentes da 

msta açao~ e, que, sejam ue competência o 1v1un1c1p10. 1 
...,,, ....... ~----~_,,•.....-U" ~-~~•~>••-""''~-,.,._•~•>- ,<.,. ~ ••,✓ 

À Justiça Federal caberá, em parceria com o Município, buscar a contínua 
melhoria da prestação jurisdicional, além de contribuir para o esclarecimento da população 
sobre os serviços prestados. 

A elaboração dos Acordos de Cooperação, segundo determinação do Diretor
Geral do Tribunal Regional Federal, em despacho proferido no processo SEI 0006013-
76.2015.4.03.8001, deverá ser comandada pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São 
Paulo, e não mais pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, sendo importante 
salientar que, em cumprimento ao disposto no § 3°, do artigo 57, combinado com o artigo 116, 
ambos da Lei nº 8.666/1993, a vigência do Acordo de Cooperação deve obedecer à legislação 
de regência e ser firmado com prazo de sessenta meses. 

Diante do exposto e, em especial, pela prestatividade que a Municipalidade de 
Bauru dispensa à Justiça.J:ederal- de São Paulo, consultamos Vossa Excelência sobre a · 
possibilidade de firmar ~ovo':lj-cordo de Cooperação com este Órgão, pelo período de 60 
(sessenta) meses, nos termôs-dti documento que segue anexo. 

Por oportuno, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e 
apresentamos a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. 

file:// /D:/U sers/dgalicia/My%20Documents/Group Wise/Oficio _ 4529403 _ l .htrnl 10/04/2019 
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Documento assinado eletronicamente por Flávia Navarro Queiróz, Supervisora da 
Seção de Processamento e Acompanhamento de Contratos Imobiliários, em 
05/04/2019, às 18:49, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Carla Simone dos Passos de Moraes, Diretora 
do Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços, em 08/04/2019, às 13:28, 
conforme art. lº, III, "b", da Lei 11.419/2006. =====~ __ ____:_:__:_ _______ ------1======-~"'"i 

PROC. N2_~:W..--~f/ 1 

l!J A autenticidade do documento pode ser conferida no site , :: 0 L ,.1 AS hlU/1 ! 

1 
http:/lsei.trf3Jus.br/sei/controlador_extemo.php? ___ ._, · -~ •· 
acao=documento _ conferir&id _ orgao _acesso_ extemo=0 informando o código verificador 
4529403 e o código CRC 524DABD6. 

AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO 
CLODOALDO GAZZETTA 

0004721-62.2019.4.Q3.8001 
276 1 
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PROC.N2 :>Jt~ll5 

FOLHAS ~ 

SEÇÃO nJDICIÁRIA DE SÃO PAULO 
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista- CEP 01409-904 - São Paulo - SP-www.jfsp.jus.br 

8° andar 

PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 

I-PARTÍCIPES: 

1. JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO 

\ 
. 

·- 2. MUNICÍPIO DE BAURU 

II - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Conjugação de esforços para a facilitação do acesso ao Poder Judiciário e implementação de 
medidas à melhoria da localização, das instalações da 8ª Subseção Judiciária do Estado de 
São Paulo em Bauru, e dos serviços prestados em prol da sociedade. 

III - JUSTIFICATIVA 

1. Estabelecimento de cooperação para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade; 

2. Atendimento ao disposto no art. 116 da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 62, inciso II, na Lei 
Complementar n. 101, de 20/5/2000; e 

3. A formalização do Acordo de Cooperação é necessária, para que haja o estabelecimento de 
mútua colaboração entre os Participes, cabendo à Prefeitura a concessão de isenção tributária 
urbana (IPTU) nos imóveis em que esteja instalada a Justiça Federal de Bauru, podendo ainda 
isentá-la de pagamento de taxas de lixo, incêndio ou outras existentes, inclusive, dando o apoio 
necessário ao_perfeito funcionamento ao redor do prédio, como reconhecer área de segurança -
pJililii;,i,._ instalando_ a sinalizaçfu> àêfeqüâdii.;pfacás silifilizaãõrãs COm õOjetivÓ .. defâêilltãrã-· 
l~_~ção da Justiç_a f_e~t:ral n<>.Mwil~ipiõ;·a~êqiiãiiao o'trfuisffoiéíca1· cOD.fõíme:as neCessRlades 
~€:ss~_.Õrg~if:AJustiça Federal compete a prestàçãÓ de seiviçôs.qúé atendâiiias·ne.êêssidâãêsâo's 
j_1:!!:ifülic;jopªcl9s, sempre buscando em parcenã com ci MumcípÍo â melliona .. cô'niííiiiâ-áeiises , ... ~-· 
serviços. 

IV - METAS A SEREM ATINGIDAS 

1. Desenvolvimento de ações conjuntas para a manutenção e a melhoria dos serviços prestados à 
sociedade. 

V - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO 

1. Primeira Fase - Definição das Ações Conjuntas 

1. 1. Caberá aos participes: 

file:///C:/Users/dgalicia/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5CAB948FDOM-HUB-BP ... 10/04/2019 
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SEI/TRF3 - 4650479 - Plano de trabalho PROC. N2_J!Q:'.il.L-J:li!Wll~-fe 2 

FOLHAS_ 

I - identificar as ações necessárias à manutenção e à melhoria dos serviços prestados à sociedade; 

II - formalizar as propostas e ações a serem implementadas, estabelecendo a forma de execução, 
os procedimentos operacionais, os respectivos prazos e, quando necessário, elaborando o projeto 
básico; 

III - submeter a proposta formalizada à aprovação das autoridades competentes; 

2. Segunda Fase - Da Execução das Ações 

2.1. As ações conjuntas executadas em decorrência do ajuste serão devidamente registradas em 
processo; 

2.1. Eventual contrato de locação ou outros ajustes firmados em decorrência das ações propostas 
serão apostilados ao Acordo de Cooperação, assim como suas eventuais alterações. 

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

1. Não se aplica à espécie, uma vez que o ajuste não envolve transferência de recursos materiais 
nem financeiros entre os partícipes. 

VII - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
.. . ··---._;.'.., . -

O início da execução será a partir da data da assinatura e o fim será na data de encerramento da 
vigência do Acordo de Cooperação, ou seja, após 60 (sessenta) meses da data da assinatura do 
termo. 

VIII - DA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Os representantes dos participes, que assinam o Acordo de Cooperação, aprovam o presente Plano 
de Trabalho, de acordo com o §1 º, do artigo 116 da Lei Federal n. 8.666/93 . 

- . 

~!fü 
eaetr6nka -------

,_ ___ _,, 

Documento assinado eletronicamente por Flávia Navarro Queiróz, Supervisora da 
Seção de Processamento e Acompanhamento de Contratos Imobiliários, em 
05/04/2019, às 18:47, conforme art.1°, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Carla Simone dos Passos de Moraes, Diretora 
do Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços, em 08/04/2019, às 13:28, 
conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

■ A autenticidade do documento pode ser conferida n~ site 
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador _ extemo.php? 
acao=document~ _ conferir&id _ orgao _acesso_ extemo=O informando o código verificador 
4650479 e o código CRC 59874159. 

000472!-62.2019.4.03.8001 4650479v2 
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DIRETORIA-GERAL_ DIRG 
REGISTRO DEFINITIVO 

Nº o 1. o,;u -lo -,UJJ.2. 

DATA ~ . .:JJ Oj a,. 
ASS.: :3.;iljo. 

, 
PODER JUDICIARJO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3• REGIAO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃÇ), POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO E O 
MUNICÍPIO DE BAURU ESTADO DE SÃO PAULO. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA 

REGIÃO, com sede na Avenida Paulista, 1.842 (torre sul), Cerqueira César, São 

Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob nº 59.949.362/0001-76, neste ato representado pelo 

Desembargador Federal Presidente, NEWTON DE LUCCA, brasileiro, empossado em 

17 de fevereiro de 2012, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento 

Interno do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, doravante denominado 

TRIBUNAL, e o MUNICÍPIO DE BAURU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ sob n.0 46.137.410/0001-80, com sede na Prefeitura Municipal de 

Bauru, à Praça das Cerejeiras, 1-59, Centro, Bauru/SP, CEP: 17014-900, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito RODRIGO ANTÔNIO DE AGOSTINHO MENDONÇA,_ 

brasileiro, empossado em 1° de janeiro de 2009, doravante denominado MUNICÍPIO, 

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, 

mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a 

saber: 

DAS CONVENÇÕES 

1.Para melhor compreensão, fica convencionado que as Varas Federais e Juizado 
E_speciais Federais passam doravante a designar-se JUSTIÇA FEDERAL; 

D:\ADMINISTRACAO\Tennos_ Coopuecao\MUN1CÍP10S MINUTA BAURU _a!tcrada.doç 
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1 PROC. NR 
FOLHAS 

PODER JUDICIÃRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3• REGIÃO 

2.0s imóveis próprios nacionais e os locados, com recursos exclusivamente da Justiça 
Federal, bem como os demais imóveis - cedidos a qualquer título - onde se encontram 
instaladas as Subseções Judiciárias e suas respectivas unidades administrativas, cujo 
pagamento das despesas esteja afeto a outra entidade, estão abrangidos nas 
estipulações deste ACORDO, e serão designados simplesmente, IMÓVEIS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA FINALIDADE 

Constitui finalidade precípua do presente Acordo a fixação de diretrizes que visem o 
estabelecimento de mútua colaboração entre os Participes, visando ao atendimento do 
inciso li, do artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 10 de maio de 2000, da Lei 
12.011, de 4/08/2009, 1 sobretudo quanto a: 

1) oferecer melhores condições técnicas e operacionais, visando a maior 
celeridade na prestação jurisdicional em prol da comunidade, em face do 
aumento significativo dos conflitos intersubjetivos;..,-• - -

2) estabelecer cooperação técnica, sempre que possível, para a elaboração de 
estudos de assistência social e perícias nas diversas áreas do conhecimento 
humano, nos processos judiciais que tramitam na JUSTIÇA FEDERAL, 
aprimorando ,os· serviços e promovendo a celeridade e a rápida solução dos 
litígios; _.., 

3) promover estudos tendentes a melhoria e à ampliação do atendimento à 
população, por meio da dis~l~zação de recursos materiais e humanos, se 
necessário e conveniente; -

4) possibilitar a requisição de equipamentos, veículos e serviços específicos, 
quando houver conveniência e·oportunidade das Administraç_ães;---' 

5) adotar medidas administrativas, por meio de projetos legislativos ou_ atos 
administrativos, ~ejam aptos ao implemento das finalidades albergadas por 
este ACORDO; 

6) prestar apoio, quando necessário, ao cumprimento das metas de gestões 
estratégicas quando estas tiverem por objetivo primordial facilitar e garantir o 
acesso do cidadão ao Poder Judiciário; 

7) viabilizar meios e recursos destinados ao cumprimento de execução de penas 
alternativas de prestação de serviços à comunidade por apenados da JUSTIÇA 
FEDERAL e 

1 e/e a Resolução nº 102, de 14/04/2010 

D:\ADMINISTRACAO\Termos_ Coopcrauo\MUNICIP!OS MINUTA BAURU _alWlda.dot 
2 
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PROC.N2_~.:.k~6..1.:l:.;;.'---1--1-41 

FOLHAS l1 

V 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3" REGIÃO 

8) buscar soluções tendentes à redução de custos e otimização dos recursos 
materiais e humanos na prestação dos serviços jurisdicionais da JUSTIÇA 
FEDERAL, em especial, pela utilização dos IMÓVEIS por ela ocupados. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O MUNICÍPIO se compromete a tomar todas as medidas necessárias para a criação de 
incentivos à manutenção da JUSTIÇA FEDERAL na sede do MUNÍCIPIO, tais como: 

1) adotar medidas facilitadoras2 ao recolhimento de ISSQN de prestadores de 
serviços à JUSTIÇA FEDERAL quando tal encargo for a ela atribuído ou, ainda, 
estabelecer sistemática simplificadora dos trabalhos realizados pela Justiça 
Federal em relação à requerida arrecadação, especificamente mediante adesão 
ao DAR (STN), conforme Medida Provisória nº 2.170-36 de 23/08/2001 e 
IN/STN 04 de 30/08/2001; 

2) reconhecer áreas contíguas ao prédio da JUSTIÇA FEDERAL como área de 
segurança pública, provideficiando a colocação de sinalização adequada; 

3) instalar placas sinalizadoras destinadas à facilitação da localização da 
JUSTIÇA FEDERAL na sede do MUNICIPI0;.-----------

4) adequar o trânsito local, quando necessano e possível, aos interesses e 
necessidades da JUSTIÇA FEDERAL;__--------

5) harmonizar a legislação municipal às finalidades traçadas neste ACORDO, 
sempre que tal providência se mostrar oportuna e conveniente. 

6) inserir nas previsões orçamentárias do MUNICÍPIO recursos destinados ao 
atendimento dos compromissos assumidos neste ACORDO DE 
COOPERAÇÃO, quando necessário. · ,---·'" 

2 
Uma das possiveis medidas facilitadoras a ser tomada pelo município para o recolhimento do ISSQN seria a adesão 

ao DAR•Documento de Arrecadação Municipal e Estadual - disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) via Banco do Brasil. Com essa adesão, os pagamentos feitos pela Justiça Federal, através da Conta Única do 
Tesouro Nacional, gerarão. automaticamente, o desconto do valor de ISS devido pelo prestador e o imediato repasse 
ao município, gerando documento para ambos. Sem essa adesão, os repasses dos valores descontados aos municípios 
somente podem ser feitos mediante indicação de conta especifica destinada a tanto. o que além de criar dificuldade 
desnecessãria, retira do municipio a possibilidade de ligar o valor depositado à pessoa do contribuinte. 

O:\ADM1NISTRACAO\Tenn05 _ Caõperacao\MtJN[ciPIOS MINUTA BAURU_ 11!terada.doe 
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PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3• REGIÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL 

Compete à JUSTIÇA FEDERAL: 

a) prestar os serviços jurisdicionais de sua competência, sempre buscando em 

parceria com o MUNICIPIO a melhoria contínua desses serviços; 

b) contribuir no esclarecimento à população sobre a prestação dos serviços 

jurisdicionais, sempre que necessário; 

c) divulgar dados e informações úteis à população, tais como: seus endereços, 

telefones, dias de feriados e de recesso, inspeções e correições, além de 

esclarecer quanto ao procedimento dos plantões judiciários, entre outras 

informações que se fizerem úteis. 

CLÁUSULA QUARTA 
VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO 

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO vigorará por prazo indeterminado, tendo 
início sua vigência a partir da data da assinatura, sendo sua eficácia condicionada à 
publicação do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em 
cumprimento ao que dispõe os artigos 57, 11, 61, parágrafo único, e 116, todos da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA 
RESCISÃO E DENÚNCIA 

Este Termo será rescindido por infração legal, descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas ou divergências que não forem dirimidas administrativamente, e poderá ser 
denunciado, a qualquer tempo e por qualquer dos Participes, mediante comunicação 
por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA SEXTA 
FORO 

As dúvidas e questões oriundas da execução do presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO serão dirimidas no Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em São 
Paulo - 1ª Subseção Judiciária. 

D:\ADMINISTRACAO\Tennos_Coopem;ao'MUNJciPIOS MINUTA BAURU _altcnda..doe 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3• REGlÃO 

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Bauru/São Paulo, 1i 

TRIBUNAL R L FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO 
Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA 

Presidente 

ROD'];~O~NHO MENDONÇA 
PREFEITURA DE BAURU/SP 

Prefeito 

D:\ADMINISTRACAO\Termos_ Cooperacao\MUNlciPIOS MINUTA BAURU _alterada.doe: 
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:: Portal da Justiça federal da 3ª Região:: ,.. Page 1 of 1 

PROC. N2 t4o / l"i ' 
FOLHAS .,~ 

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
EdiçãQ nº 178/2012 - São Paulo, quinta-feira, 20 de setembro de 2012 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 
PUBLICAÇÕES ADMINISTRA TIVAS 

Presidência 

ATO EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Participes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ n° 59.949.362/0001-76) e o MUNICÍPIO DE BAURU (CNPJ 
n° 46.137.410/0001-B0). Espécie: Acordo de Cooperação no 01.021.10.2012. Objeto: a fixação de diretrizes que visem o 
estabelecimento de mútua colaboração entre os partfclpes, visando ao atendimento do inciso II do artigo 62 da Lei 
Complementar no 101, de 10 de maio de 2000, bem çomo da Lei n° 12.011, de 4 de agosto de 2009, conforme finalidade 
expressa na Cláusula Primeira do Instrumento. Fundamento Legal: artigo 116 da Lei Federal n. 8.666/93. Vigência: prazo 
Indeterminado, a contar da data de sua assinatura. Valor total: Este acordo não gera transferência de recursos financeiros 
entre os Participes. Assinam pelo Tribunal: Dr. Newton De Lucca (Desembargador Federal Presidente do Tribuna! Regional 
da 3ª Região) e pelo Município: Dr. Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça (Prefeito do Município de Bauru) • 

' 

1/ 

http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocwnento 20/9/2012 
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PODER JUDICIÁRIO 

PROC.N2._,,,_c.L.L:l.l....--ot++:--L 
FOLHAS 

Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo 2.1 O~ - PS' .to~ ,:Pcw,;, /., 
a• Subseção Judiciária em Bauru -Av. Getúlio Vargas, 21-05 - CEP 17017-383 - Fone: (14) 2107-9599 

Ofício n.2 023/19 
NUAR/BAURU 

Bauru, 15 de agosto de 2019 

Referência: Processo nº 57.182/2019 
c/di-,,u ~ r(/~ 

Senhor Procurador, ,:;, . /1-1,v s:;._ ~d;?./ -f' 

"-
Em 11/04/2019 foi ~~~:@;~ ;:s;_""Q r:fo\~o 

Prefeito desta cidade de Bauru, o ofício n2 024 - ~o Y"'' .. 
SP /UMIN/NUAP /SUPI, que originou o processo em epígrafe. ,o'J-e_00 : ~ 0~· · rf!ló 

Referido ofício encaminhava "Plano de TraballiÓ""';~-s·, ·. ,i
para futura elaboração de acordo de cooperação entre a Justiça Federal de Primeiroº 
Grau em São Paulo e o Município de Bauru. Dentre os itens constantes há pedido de 
isenção de IPTU para o imóvel locado, por esta Justiça Federal. 

Nesta data, também foi protocolado, no Gabinete do 
Prefeito, desta cidade de Bauru, o ofício n2 135 - DFORSP /SADM
SP /UMIN/NUAP /SUPI, que reitera o pedido de isenção de IPTU, ante as restrições 
orçamentárias previstas para o ano de 2020, para toda a Justiça Federal. 

Tem o presente ofício a finalidade de complementar 
as informações necessárias para a anáHse dos ofícios acima referidos. 

A Justiça Federal, nesta cidade de Bauru, funciona em 
imóvel locado pela a Europa Administradora de Imóveis Ltda, nos termo do contrato 
de locação n9 07.059.13.18 - cópia anexa. A administradora de imóveis representa 
inúmeros proprietários, que resulta em pagamento, por esta Justiça Federal de 59 
(cinquenta e nove) carnês de IPTU, cada um em nome de proprietários representados 
pela Europa Administradora de Imóveis Ltda. 

Assim, encaminho, em anexo, a listagem com todas as 
identificações dos imóveis e respectivos CPFs dos proprietários, referentes a todos os 
IPTUs pagos por esta Justiça Federal. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Senhoria protestos de 
consideração e apreço. 

~~a---
\._rJlsl!J;lela-<iahcia Mariuzzo 
Diretora de Apo o Regional 

Ilustríssimo Senhor 
DR. JOSÉ ROBERTO ANSELMO 
Procurador do Município de Bauru 
Bauru/SP 

'·fórum de auru 

"'-

Kecebido na r-, "' 
Consultiva em 
. 15/ AGO. 20)9 _ 

~ 



.SEI/TRF3 - 4382274 - Termo Aditivo N.L Página Ide 4 

• 
PROC:. N2 240 li 1 

FOLHAS IG ' 

SEÇÃO JUDICIÁRJA DE SÃO PAULO 
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista- CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 

8° andar 

TERMO ADITIVO Nº 07.059.13.18 

TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRA TO 
DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL URBANO NÃO 
RESIDENCIAL SITUADO 
EM BAURU/SP QUE, 
ENTRE SI, FIRMAM A 
JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO E A 
EUROPA 
ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS L TDA. 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 
EM SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim Paulista, na cidade de São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pela Juíza 
Federal Diretora do Foro, ao final identificada, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em 
exercício, ao final identificado, designados mediante o Ato nº 3701, de 08 de março de 2018, da 
Presidência do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, doravante denominada 
LOCATÁRIA, e, de outro lado, a EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., 
estabelecida na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila Cidade 
Universitária, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-101, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.326.376/0001-44, neste ato representada pelo Sr. MARIO EDUARDO ROVEDA, Sócio, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 6.754.626-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº 603.857.748-34, e pelo Sr. BENTO MAXIMINO, Sócio, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 8.283.432-5 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 
708.160.698-91, doravante denominada LOCADORA, têm, entre si, acertada a celebração do 
presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07.059.10.13, referente ao Processo SEI nº 0014349-
85.2013.4.03.8001, com fundamento no art. 62, §3º, da Lei nº 8.666/1993, e snas alterações, 
e no art. 51 da Lei nº 8.245/1991, regendo-se o presente Termo por essas Leis, e pelas Leis nºs 
10.192/2001 e 12.112/2009, e mediante as cláusulas a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07.059.10.13, de locação do imóvel de propriedade da 
LOCADORA, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 21-05, Parque Jardim Europa, na 

file:/ //D:/Users/LBRENDAG/My%20Documents/Group Wise/f ermo_ Aditivo_ N.L_ 4... 08/01/2019 
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FOLHAS 
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- .. " • Q . 

j 

cidade de Bauru/SP, tem por objeto as alterações abaixo discriminadas, conforme solicitação 
contida na Informação nº 43 77867 /20 I 8 - SUPI, com autorização da Excelentíssima Senhora 
Juíza Federal. Diretora do Foro (doe. nº 4378881), no Processo SEI nº 0014349-
85.2013.4.03.8001, como segue: 

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário e de seus aditamentos, pelo 
período de 60 (sessenta) meses; 

b) a negociação do valor mensal da locação; 

c) do parágrafo primeiro da Cláusula Décima Quarta (Do Seguro do Imóvel) do Contrato 
originário para que conste: "PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apólice, que deverá ser 
encaminhada à LOCADORA, deverá constar a LOCATÁRIA como beneficiária do seguro 
relativamente ao valor de reposição do imóvel." 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO 

1- O aluguel mensal da presente locação passará a ser R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
sendo R$7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) o valor total estimado deste Termo, 
assim distribuído: 

a) exercício de 2019: R$1 .436.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil reais); 

b) exercício de 2020: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

e) exercício de 2021: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

• d) exercício de 2022: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

e) exercício de 2023: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); e 

t) exercício de 2024: R$4.000,00 (quatro mil reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas relativas aos exercícios de 2019 a 2024 serão empenhadas oportunamente. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

Em decorrência do disposto no item "a" da Cláusula Primeira deste Instrumento, o prazo de 
vigência contratual fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) meses, a partir de 

file:// /D:/Users/LBRENDAG/My%20Documents/Group Wise/Termo _Aditivo_ N .I ._ 4... 08/01/20 I 9 
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02/01/2019, sendo sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em 
art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e atualizações. 

cumprimento ao que dispõe 

PROC. N2 ~Uô lt.9 
FOLHAS 1t, 

o 

j 

CLÁUSULA QUINTA- DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
(AVCB) 

A LOCADORA ficará responsável por executar obras/reformas necessárias a adequar o imóvel 
dentro do que estabelecem as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e que atendam as 
condições de segurança contra incêndio. Além disso, a LOCADORA deverá também manter o 
projeto de proteção contra incêndio atualizado e a certificação do A VCB válida durante o 
período de contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL 

As obras de reformas e/ou acréscimos que interessem a acessibilidade do imóvel e que se 
referem exclusivamente à estrutura integral do imóvel, correrão ao encargo da LOCADORA, 
visando dar cumprimento à Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, ao Decreto nº 5.296, de 
02/12/2004, e atendendo a Norma Técnica Brasileira 9050/2004. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato originário e de 
seus aditamentos, cujos teores não sejam conflitantes com este Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As dúvidas e questões oriundas da execução deste Termo Aditivo serão dirimidas no foro da 
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, 8ª Subseção Judiciária . 

Assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Instrumento em meio 
eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de 
Informações da JUSTIÇA FEDERAL. 

( ,;e•11 tü Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Bauerle, Assessor de 
..., , Licitações e Contratos, em 27/12/2018, ãs 23:17, conforme art. Iº, III, "b", da Lei l'lHin~tu,:.. 

'-CC••.:c••:;.:'".;.."lc.:ca:___, 11.419/2006. 

f sei! •·.· 
a$Slna-tura ér} 
ele-tdiniç.a 

Documento assinado eletronicamente por Mário Eduardo Roveda, Usuário Externo, em 
28/12/2018, às 17:55, conforme art. 1 º, 111, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por BENTO MAXIMINO, Usuário Externo, em 
28/12/2018, ãs 18:26, conforme art. 1 º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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PROC. N2 '1/.lü /1) 
FOLHAS ,., l 

Docwnento assinado eletronicamente por Maria Helena de Almeida Santos, Diretora 
da Secretaria Administrativa da SJSP, em 28/12/2018, às 19:28, conforme art. 1 º, JII, 
"b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Caio Moysés de Lima, Juiz Federal Diretor 
do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em exercício, em 28/12/2018, às 19:44, 
conforme art. 1 º, Ili, "b", da Lei 11.419/2006 . 

■ A ,_ddsdo do do-eodc=~furid, ~ ,;,, 
- http://sei. trf3 .jus. br/sei/controlador _ externo. php? 
~ • 

1 
acao=documento _ conferir&id _ orgao _acesso_ extemo=O informando o código verificador 

b, . 4382274 e o código CRC A8820120. 
L!J : 

0014349-85.2013.4.03.8001 4382274v6 

file:// /D:/Users/LBRENDAG/My%20Documents/Group Wiseff ermo_ Aditivo_ N.I._ 4... 08/01/2019 



Livro Nº 2 - Registro Geral 1Q OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E ANEXOS DE BAURU - S. PAULO 

GMATRICULA7 
94.415 

FOLHA 

01 Bauru,QL_de maio de2009 

IMÓVEL: SALA COMERCIAL 11, localizada no 1º andar e sua respectiva vaga de 
garagem 28, do "EDIFÍCIO COMERCIAL DINÂMICA", situado na Avenida Getulfo 
Vargas, nº 21-05, nesta cidade, município, comarca e 1 • Circunscrição Imobiliária 
de Bauru, possuindo as seguintes áreas: privativa de 51,685 metros quadrados, 
(sendo 40,885 metros quadrados referentes a sala comercial e 10,80 metros 
quadrados referentes a vaga de garagem), comum de 21,677 metros quadrados, 
total de 78,107 metros quadrados, correspondente a fração Ideal de 1,745% ou 
12,67 metros quadrados. Referido empreendimento foi edificado em terreno, 
correspondente a totalidade dos lotes G, 1 e J, da quadra rtº 8, do loteamento 
denominado Parque Jardim Europa, com área de 726,ofi metros quadrados, 
matriculado sob o n.0 87.336, nesta Serventia, onde acha-sé registrada sob o n.0 07, 
a instituição e especificação condominial, estando a convenção do condomínio 
registrada sob o n.0 6.011. Cadastro PMB: 02.0542.019 (em maior área). 
PROPRIETÁRIOS: BENTO MAXIMINO, técnico em telecomunicações, RG 
8.283.432-5 SSP/SP e CPF 708.160.698/91 e sua mulher SUZETE DE CASSIA 
COELHO MAXIMINO, ehgenheira, RG 12.327.036 - 4 SSP/SP e CPF 
067.821.528/60, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, 
aos 04/01/1991, domiciliados e residentes nesta cidade, na Rua lgnácio Alexandre 
Nasralla nº 3-21. · 
REGISTRO ANTERIOR: 08, na ludida matrícula 87.336, em 08/05/2009. 
o Escrevente Autorizado, ;,o,.,,_ -,::;::::::; ---5""'~ 
protocolo/microfilme nº 20, de 30/o.l72009 -ALS/TPBP. 

R.01 /94.415, em de maio de 2009. 
Por escritura e instituição de usufruto lavrada no 3º Tabelião de Notas e de 
Protesto de Letra e Títulos de Bauru, livro 735, páginas 086/158, datada de 31 de 
março de 2009, BENTO MAXIMINO e sua mulher SUZETE DE CASSIA COELHO 
MAXIMINO, já qualificados, instituíram em favor da EUROPA ADMINISTRADORA 
DE IMÓVEIS L TDA, com sede nesta cidade, na Alameda Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla nº 13-30, sala A, CNPJ 10.326.376/0001-44, pelo valor de R$ 9.636,79 
(nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), o- Usufruto, 
sobre o imóvel objeto desta matrlctda, em cumprimento ao .contrato dei locação, 
finnado em São Paulo, aos 02/01/2009, entre a 8:ª Subseção Judiciária da Justiça
Federal de Primeiro Grau em aauru/SP ·e a· Europa Administradora de Imóveis Ltda, 
contrato esse a seguir registrado. Constou ail'rda na· citada escriturá que, a instituição
de usufruto se deu sob as seguintes condições: a) vigência do contrato de locação, 
podendo ser renovado para mais 5 (cinco) anos, respeitado o limite de 30 (trinta) 
anos, previsto no inciso Ili, segunda parte, do artigo 1.410, do Código Civil Brasileiro; 
b) no caso de novo contrato de locação, firmado seguidamente ao supracitado, 
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todavia, extinguindo-se caso a empresa beneficiária, Europa Administradora de 
Imóveis Lida, se dissolva ou renuncie de forma expressa ao usufruto; e c) no caso 
de rescisão do contrato de locação supracitado, ou ainda pela cessação do motivo 
que originou a instituição de usufruto, objeto deste registro, e nos demais casos 
previstos nos incisos do artigo 1.410, do Código Civil Brasileiro, no que se referir a 
extinção de usufruto, em que os beneficias do usufruto, sejam utilizados por pessoa 
juridica. Valor Venal Total em m ior área (2009):- RS 1.656.756,34. 
O Escrevente Autorizado, --... ~ ~--
Emols.R$334,34;Est.R$9 , 2;Apos.R$70;59;RC.R$17,60;T J.R$17,60. 
protocolo/microfilme <1220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP . 
....................... .::: .......................................................................................................... . 
R.02/94.415, em 08 de maio de 2009 . 
Por Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Urbano não 
Residencial (nº 07 .034.10.08), firmado em São Paulo, aos 02 de janeiro de 2009, 
EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS l TOA, já qualificáda, no ato 
representada por seus sócios, Mario Eduardo Roveda e Bento Maxímino, deu em 
locação, a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Libero Badaró nº 73, na cidade de São 
Paulo-SP, CNPJ 05.445.105/0001-78, no ato representada pela Juíza Federal 
Diretora do Foro, Ora. Renata Andrade Lotufo, o imóvel objeto desta matricula 
(juntamente com outros imóveis ob;etos do próprio titulo, os quais 
compreendem a totalidade do Ediflcio Comerciai Dinâmica), sendo que o 
mesmo será destinado as instalações da a• Subseção da Justiça Federal de 
Primeiro Grau em São Paulo, a locação ora registrada, vigorará pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, contados a partir da data de emissão do contrato ora regis!rado, 
ou seja, 02/01/2009, passível de recontratação por iguais períodos, mediante nova 
licitação por dispensa, nos termos da conveniência e oportunidade da Locatária, 
estando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da Terceira Região, em cumprimento ao que dispõe o art. 61, § 
único, da Lei 8.666/96 e suas aiterações; o valor do aluguel mensal, inicialmente, 
será de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), o qual será reajustado 
anualmente, pela aplicação da variação do IGP-M/FGV, acumulado durante o ano, 
na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-M/FGV; aplicar-se-á outro 
índice que o i;:ubstitua, ou Inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização da 
moeda, conforme pacto a ser efetivado entre as partes. Demais cláusulas e 
condições: as constantes do títul . 
O Escrevente Autorizado, .._ ~ -~ 
Emols.R$630,05; prato /microfilm;-214'220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP. 

•••u••• .. • .. •••••••••••o••••••n•••••••••••••••••••••••n••••U""""º''••••••no••••••"••••••••U• 
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l.ívro ,r 2 • Registro Geral 12 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E ANEXOS DE BAURU • S. PAULO 

CMATRICULA 
94.415 

FOLHA 
02 

Bauru,--2§_de abril de 2012 

Av.3/94.415, em 26 de abril de 2012. 
Procede-se a presente nos termos do artigo 213, inciso Ida Lei Federal ,6.015/1973, 
para consignar que, de acordo com a cláusula décima sétima, do contrato de locação 
objeto do R.2, nesta matricula, na hipótese de alienação do imóvel locado, a locatária 
terá direito de preferência para a aquisição nas mesmas condições de venda 
proposta a qualquer ·nte sado, devendo exercitá-lo no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do oferecim to. 
Oficial Substituto, 
cag. 
•••••••••••••••n••••••••••••••.,•••••••••••••• ........ • .. ••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'""'""''' 

Oficial. ..... : R$ O, 00 
Estado ....... : R$ 0,00 
Ipesp ........ : R$ 0,00 
Reg. Civil. .. : R$ 0,00 
'l'ri.b. Just ... : R$ 0,00 
Ao Munic.ípio. : R$ O, 00 
Ao Min.Púb.,.: R$ 0,00 
'l'otal. ....... : 'R$ o,oo 
Prazo da validado, para 
fins notariais e 
registrais, de 30 dias 

CERTIFICO E DOU FÉ, que a presente certidão composta de 3 
página(s), foi extrai"da em inteiro teor nos termos do artigo 19 da Lei 
nº 6.015173 da matr(cula 94415, sobre a qual não há qualquer 
alienação ou ônus reais além do que nela contém. Bauru, 24 de maio 
de 2017.14:51:01 Hs. O Oficial 

José Alexandre Dias Canheo 

Conrrole: 111111111 J Página: 0003/0003 j 
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01 
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IMÓVEL: LOJA COMERCIAL 03, loca a no 2° Subsolo, do "EDIFICIO 
COMERCIAL DINÃMICA", situado na Avenida Getulio Vargas, nº 21-05, nesta 
cidade, município, comarca e 1• Circunscrição Imobiliária de Bauru, possuindo as 
seguintes áreas: privativa de 79,30 metros quadrados, comum de 3,837 metros 
quadrados, total de 83, 14 metros quadrados, correspondente a fração Ideal de 
2,338% ou 16,97 metros quadrados do terreno. Referido empreendimento foi 
edificado em terreno, correspondente a totalidade dos lotes G, 1 e J, da quadra nº 8, 
do loteamento denominado Parque Jardim Europa, com área de 726,00 metros 
quadrados, matriculado sob o n.0 87.336, nesta Serventia, onde acha•se registrada 
sob o n.º 07, a instituição e especificação condominial, estando a convenção do 
condomínio registrada sob o n.° 6.011. Cadastro PMB: 02.0542.019 (em maior área). 
PROPRIETÁRIOS: MARIO EDUARDO ROVEDA, tecnólogo, RG. 6.754.626-2 
SSP/SP e CPF. 603.857.748/34 e sua mulher ROSIMEIRE DE FREITAS ROVEDA, 
professora, RG. 6.330.396 SSP/SP e inscrita no CPF. 827.105.038/91, brasileiros, 
casados no regime da comunhão universal de bens, aos 02/12/1978, no termos da 
escritura de pacto antenupcial, devidamente registrada sob n.° 6.474, no 2.0 Oficial 
de Registro de Imóveis de Bauru, domiciliados e residentes nesta cidade, na Rua 
Felicio Soubihe, n.° 2-65. 
REGISTRO ANTERIOR: 66, na aludida matrícula 87.336, em 08/05/2009. 
O Escrevente Autorizado, v,..,;....-~ ...=5·-
protocolo/microfilme nº 4220, de 30/!Í4Í2009 -ALS/TPBP. 

R.01/94.473, 8 de maio de 2009. 
Por escritura de compra e venda lavrada no 3° Tabelião de Notas e de Protesto de 
Letra e Títulos de Bauru, livro 735. páginas 086/158, datada de 31 de março de 
2009, CALIXTO FELIPE HUEB, médico, RG 5.753.785•9 SSP/SP e CPF 
086.837.356-72 e sua mulher MARLI HILDEBRAND HUEB, professora, RG 
7.772.715 SSP/SP e CPF 166.123.578-60, brasileiros, casados sob o regime da 
comunhão universal de bens, aos 29/01/1972, residentes e domiciliados na cidade 
de Macatuba•SP, na Avenida Coronel Virgílio Rocha nº 25·82, adquiriram de MARIO 
EDUARDO ROVEDA e sua mulher ROSIMEIRE DE FREITAS ROVEDA, já 
qualificados, pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais) o imóvel objeto desta 
matricula. Valor Venal em maior área (2009): R$ 1 .656. 756,34. 
O Escrevente Autorizado, ~ ~ ~.,,.~ 
Emols.R$630,05;Est.R ,07;Apos.R$1':!T,64;RC.R$33, 16;T J.R$33, 16. 
protocolo/mlcrofil 24220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP. 

R.02/94.473, em 08 de maio de 2009. 
Por escritura de instituição de usufruto lavrada no 3º Tabelião de Notas e de 

SEGUE VERSO ... 

IPó.gina: 0001/00031 
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Protesto de Letra e Títulos de Bauru, livro 735, páginas 086/158, datada de 31 de 
março de 2009, CALIXTO FELIPE HUEB e sua mulher MARLI HILDEBRAND f:IUEB, 
já qualificados, instituíram em favor da E,UROPA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 
L TDA. com sede nesta cidade, na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla nº 13-30, 
sala A, CNPJ 10.326.376/0001-44, pelo valor.de R$ 12.911,65 (çlpze,míl, novecentos 
e onze reais e sessenta e cinco centavos), o Usufruto, sobre o imóvel opjeto desta 
matrícula, em cumprimento ao contrato de lôcação, firmado em São Paulo, aos 
02/01/2009, entre a 8.ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Primeiro Grau em 
Bauru/SP e a Europa Administradora de Imóveis Ltda, contrato esse a seguir 
registrado. Constou ainda na citada escritura que, a instituição de usufruto se deu 
sob as seguintes condições: a) vigência do contrato de locação, podendo ser 
renovado para mais 5 (cinco) anos, respeitado o limite de 30 (trinta) anos, previsto 
no inciso Ili, segunda parte, do artigo.1.410, do Código Civil Brasileiro; b) no caso de 
novo contrato de locação, firmado segl,lidamente ao supracitado, todavia, 
extinguindo-se caso a empresa beneficiária, Europa Administradora de Imóveis Lida, 
se dissolva ou renuncie de forma expressa ao usufruto; e c) no caso de rescisão do 
contrato de locação supracitado, ou ainda pela cessação do motivo que originou a 
instituição de usufruto, objeto deste registro, e nos demais casos previstos nos 
incisos do artigo 1.410, do Código Civil Brasileiro, no que se referir a extinção de 
usufruto, em que os benefícios do usufruto, sejam utilizados por pessoa jurídica. 
Valor Venal Total em maior á~ (2009):- R$ 1.656. 756,34. 
O Escrevente Autorizado, ;:;;,~-~ ~ 
En'lols.R$334,34;EstR$ ,02;Apos.R$7'0,39;RC.R$17,60;T J.R$17,60. 
protocolo/microfih:n 4220 de 30/04/2009 -ALS/TPBP . 
....... n ...................... ú. ........................ u, ................. ,u ....................................................................... h .......................... .-.00 ,. 

R.03/94.473, em 08 de maio de 2009. 
Por Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Urbano não 
Residencial (nº 07.034.10.08), firmado em São Paulo, aos 02 de ja!1eiro de 2009, 
EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓV!,:IS L TOA, já quálificada, no ato 
representada por seus sócios, Mario Eduardo Roveda e Bento (\,laximino, deu en;i 
locação, a UNIÃO FEDERAL, por intennédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Líbero Badaró nº 73, na cidade de São 
Paulo..SP, CNPJ 05.445.105/0001-78, no ato reprel;lentada pela Juíza Federal 
Diretora do Foro, Ora. Renata Andrade Lotufo, o imóvel objeto destà matrícula 
Ountamente com outros imóveis objetos do próprio título, os quais 
compreendem a totalidade do Edifício Comercial Dinâmica), sendo que o 
mesmo será destinado as instalações da 8" Subseção da Justiça Federal de 
Primeiro Grau em São Paulo, a locação ora registrada, vigorará pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, contados a partir da data de emissão do contrato ora registrado, 
ou seja, 02/01/2009; passível de recontratação por iguais períodos, mediante nova 

SEGUE FLS. 02 ... 
M00.1 
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02 maio de 2009 

licitação por dispensa, nos termos da conveniência e oportunidade da Locatária, 
estando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da .Terceira Região, em cumprimento ao que dispõe o art. 61, ·§ 
único, da Lei 8.666/96 e suas alterações; o valor do aluguel mensal,.inicialmente, 
será de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais}, o qual será reajustado · 
anualmente·; pela aplicação da variação ·do IGP-M/FGV, acumulado durante o ano, 
na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-M/FGV; aplicar-se-á outro 
índice que o substitua, óu inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização da 
moeda, conforme pacto a ser efetivado entre as partes. Demais cláusulas e 
condições: as constantes do título. 
O Escrevente Autorizado,b...,___ ~ ~-.:... 
Emols.R$630,05; proto o/microfilme 2m20 de 30/04/2009-Al.S/TPBP . 

..................... •••• .. ••••••••••••• .. • .. •••• .. •••n• .. ••• .. •••••o•••••n••••..o•••• ... ••--•••••--•••• 

Oficial. ..... : R$ O, 00 
Estado ....... : R$ 0,00 
Ipesp .. ...... : R$ 0,00 
Rag. Civil. .. : R$ 0,00 
Trib. JUst .. ,: R$ 0,00 
Ao Município, : R$ O, 00 
.Ao M.in.Púb, .. : R$ 0,00 
Total., ..... ,: R$ 0,00 
Prazo de validade, para 
fins notariais e 
registrais, da 30 dias 

CERTIFICO E DOU FÉ, que a· presente certidão composta de 3 
págfna(s). foi extra(da em Inteiro teor nos termos do artigo 19 da Lei 
nº 6.015/73 da matr(cula 94473, sobre a qual não há qualquer 
alienação ou ônus reais além do que nela contém. Bauru, 24 de maio 
de 2017.15:44:56 Hs. O Oficial 

José Alexandre Dias Canheo 

-
~ 
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Rua Peixoto Gomide, 768 -Bairro Jardim Paulista- CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 
8° andar 

CONTRATO Nº 07.059.10.13 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO 
RESIDENCIAL SITUADO EM BAURU/SP QUE, ENTRE SI, 
FIRMAM A füSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO E A EUROPA ADMINISTRADORA DE. IMÓVEIS 
LIDA. 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim Paulista, na cidade de São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pelo Juiz Federal 
Diretor do Foro, ao final identificado, designado mediante o Ato nº 12.198, de 22 de março de 
2013, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final identificado, designado 
mediante o Ato nº 12.485, de 8 de novembro de 2013, ambos da Presidência do Egrégio Conselho 
da Justiça Federal da Terceira Região, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final 
identificado, mediante a Portaria nº 0205123, de 31 de outubro de 2013, da Diretoria do Foro, 
doravante denominada LOCATÁRIA, e, de outro lado, a EUROPA ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS LTDA., estabelecida na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila 
Cidade Universitária, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-101, inscrita no CNPJ sob o nº 
I0.326.376/0001-44, neste ato representada pelo Sr. MARIO EDUARDO ROVEDA, Sócio, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 6.754.626-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº 603.857.748-34, e pelo Sr. BENTO MAXIMINO, Sócio, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.283.432-5 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 
708.160.698-91, doravante denominada LOCADORA, doravante denominada LOCADORA, 
têm, entre si, acertada a celebração do presente CONTRA TO DE LOCAÇÃO do imóvel descrito 
na Cláusula Primeira deste Instrumento, referente ao Processo SEI nº 0014349-85.2013.4.03.8001, 
no qual a licitação foi dispensada com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, 
regendo-se o presente Termo pelas Leis nºs 8.245/1991, 8.666/1993, 10.192/2001 e 12.112/2009, 
e mediante as cláusulas a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste Termo é a LOCAÇÃO do imóvel denominado "Edificio Comercial Dinâmica", em 
que a LOCADORA é usufrutuária, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 21-05, Parque Jardim 
Europa, na cidade de Bauru/SP, registrado nas matrículas nºs 94.415, 94.416, 94.417, 94.418, 
94.419, 94.420, 94.421, 94.422, 94.423, 94.424, 94.425, 94.426, 94.427, 94.428, 94.429, 94.430, 
94.431, 94.432, 94.433, 94.434, 94.435, 94.436, 94.437, 94.438, 94.439, 94.440, 94.441, 94.442, 
94.443, 94.444, 94.445, 94.446, 94.447, 94.448, 94.449, 94.450, 94.451, 94.452, 94.453, 94.454, 
94.455, 94.456, 94.457, 94.458, 94.459, 94.460, 94.461, 94.462, 94.463, 94.464, 94.465, 94.466, 
94.467, 94.468, 94.469, 94.470, 94.471, 94.472, 94.473,' Livro nº 2 - Registro Geral, do lº Oficial 

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir_ web&acao _ orige... 16/0l/2014 
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Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL 

A área locada destina-se às instalações da 8ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Primeiro 
Grau em São Paulo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ALUGUEL MENSAL 

O aluguel mensal da presente locação é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo de 
R$7.800.00,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) o valor total estimado deste Termo, assim 
distribuído: 

a) exercício de 2014 - R$1.555.666,57 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos); 

b) exercício de 2015 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais). 

c) exercício de 2016 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

d) exercício de 2017 -R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

e) exercício de 2018 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

f) exercício de 2019 - R$4.333,43 (quatro mil, trezentos e trinta e três mil reais e quarenta e 
três centavos). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente pela aplicação da variação do IGP-M/FGV, 
sendo o primeiro período de 12 (doze) meses contado do início da execução deste Contrato, e 
assim sucessivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-M/FGV, 
aplicar-se-á outro índice que o substitua, ou inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização 
da moeda, conforme pacto a ser efetivado entre as partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE 

Na ocasião do pagairiéiito, observadas as condições específicas da LOCADORA, aplicar-se-á, no 

'. 

http://sei.trf3.jus.br/sei/oontrolador.php?acao=documento _imprimir_ web&acao _ orige... 16/01/2014 
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que couber, o disposto na Lei nº 9.430/1996, regulamentada pela Instrução Normativa RFB 1.234, 
de 11/01/2012, e alterações. 

CLÁUSULASEXTA-DOPAGAMENTO 

Para a efetivação do pagamento do aluguel, que resultará da apuração da locação do primeiro ao 
último dia do mês vencido, a LOCADORA deverá encaminhar à LOCATÁRIA, no primeiro dia 
útil após o período de apuração do aluguel, sob pena de atraso nos procedimentos de pagamento, o 
documento de cobrança correspondente ao recibo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em função da necessidade de programação financeira, o 
pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (crédito em conta corrente) no dia 10 (dez) 
do mês subsequente ao vencimento do aluguel, desde que respeitado o prazo estabelecido à 
LOCADORA no caput desta cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O documento de cobrança deverá ser remetido aos cuidados do 
Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços (NUAP), situado à situado à Alameda Rio 
Claro nº 241, 4° andar, CEP 01332-010, Bela Vista, na cidade de São Paulo/SP, que providenciará 
o devido atesto. Após o atesto, o documento de cobrança será encaminhado ao Núcleo Financeiro 
(NUFI) que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, respeitado o 
disposto no parágrafo primeiro desta cláusula, na forma estatuída no artigo 63, da Lei nº 
4.320/1964, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A liquidação de despesa, de que trata o Parágrafo anterior, só será 
efetuada mediante o documento de cobrança original. 

PARÁGRAFO QUARTO - O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da 
LOCATÁRIA, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número do Contrato e 
contendo todos os dados da mesma e outros conforme abaixo especificado: 

a) o número de inscrição no CNPJ da LOCADORA, constante do documento de cobrança, 
deverá ser o mesmo da documentação apresentada para contratação, que serviu como base 
para a emissão da Nota de Empenho de Despesa; 

a.!) Na hipótese de divergência entre o CNPJ do documento de cobrança e o constante 
na Nota de Empenho, decorrente da necessidade de alteração do estabelecimento 
comercial emitente do documento de cobrança durante a execução do Contrato, a 
matriz ou filial, conforme o caso, deverá apresentar, previamente à emissão do 
documento de cobrança, declaração justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, 
apresentando os comprovantes de regularidade previstos no inciso III do art. 29, da Lei 
nº 8.666/93, relativos ao estabelecimento comercial emitente do documento de 
cobrança; 

a.2) A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteração do estabelecimento 
comercial emitente do documento de cobrança, se aceita pela LOCATÁRIA, após a 
análise jurídica, implicará em adequação do Contrato, através de Termo Aditivo, para 
inclusão do estabelecimento em questão e de seu respectivo CNPJ, bem como para 

http :// sei. trf3 .jus. br/sei/ controlador. php ?acao=documento _imprimir_ web&acao _ orige... 16/01/2014 
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a.3) No caso de alteração, nos termos do subitem anterior, a LOCADORA deverá 
apresentar os dados bancários relativos ao CNPJ do estabelecimento responsável pela 
emissão do documento de cobrança, para que o pagamento possa ser efetuado por meio 
de ordem bancária. 

b) no corpo do documento de cobrança deverá constar o nome e o número do banco, bem 
como o número da agência e o número da conta-corrente, na qual se executará o depósito 
bancário para pagamento; 

c) qualquer alteração de dados bancários só será permitida desde que efetuada em papel 
timbrado da LOCADORA, assinada por representante legal e encaminhada ao Núcleo 
Financeiro (NUFI), situado à Rua Peixoto Gomide nº 768, 10º andar, CEP 01409-903, Jardim 
Paulista, na cidade de São Paulo/SP, antes do processamento do respectivo pagamento; 

d) no rodapé do documento de cobrança deverá ser colocada observação, no sentido de que o 
recibo de quitação somente surtirá os efeitos legais, a partir do efetivo crédito em conta do 
valor do aluguel. 

PARÁGRAFO QUINTO - Não será considerado atraso no pagamento do aluguel, quando não 
houver expediente bancário no dia estipulado para o pagamento, sendo o depósito feito no dia útil 
imediatamente posterior. 

PARÁ GRAFO SEXTO - O valor a ser pago no primeiro mês será calculado pro rata a partir do 
início da execução deste Termo, nos termos do caput da Cláusula Sétima (Da Vigência e da 
Execução). 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

O prazo de vigência e de execução deste Contrato é de 60 (sessenta) meses, contados da data de 
sua assinatura, ficando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em cumprimento ao que dispõe o 
artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No prazo mmuno de 90 (noventa) dias anteriores ao término da 
vigência deste Termo, as partes deverão manifestar, por escrito, o interesse na continuidade da 
locação. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os valores correspondentes aos exercícios de 2014 a 2019 serão empenhados oportunamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da execução deste Termo correrão por 

http:/ /sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir_ web&acao _ orige... 16/01/2014 
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conta das dotações orçamentárias dos respectivos exercícios de sua vigência. 

CLÁUSULA NONA - DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL E DEMAIS 
DESPESAS PERTINENTES 

A LOCATÁRIA será responsável pelo pagamento do IPTU - Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, taxas municipais incidentes sobre o imóvél locado, conforme a 
Cláusula Primeira, bem como pelas despesas referentes ao consumo de água, gás, luz, telefone, 
manutenção e conservação de bombas de água e elevadores, inclusive as taxas que recaiam sobre 
estes últimos, e todas as demais previstas no artigo 23, da Lei nº 8.245/1991, efetuando 
diretamente estes pagamentos na época devida. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O IPTU será pago pro rata temporis, a partir do início da execução 
deste Contrato, nos termos do caput da Cláusula Sétima (Da Vigência e da Execução). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS BENFEITORIAS 

A LOCATÁRIA fica autorizada, durante a vigência deste Termo, a manter instalados ou mandar 
instalar e a ·executar no imóvel locado, divisórias, obras e instalações, modificações e benfeitorias 
necessárias ao exercício de suas atividades, às suas expensas, desde que não afetem a sua estrutura 
e segurança, bem como sejam obedecidas as exigências do Código de Obras do Município de 
Bauru/SP. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A LOCATÁRIA comunicará previamente à LOCADORA 
quaisquer modificações a serem feitas, podendo esta vetar, no prazo de 15 (quinze) dias da 
Comunicação, eventuais modificações/obras que importem em alteração da forma interna ou 
externa do imóvel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As benfeitorias, se removíveis ou desmontáveis, poderão ser 
retiradas a qualquer tempo pela LOCATÁRIA, que reporá as partes afetadas das edificações ao 
seu estado original. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As benfeitorias mencionadas no parágrafo anterior deverão ser 
retiradas até o término da locação, para a entrega do imóvel no estado recebido, quanto à estrutura, 
segurança e estabilidade do prédio, salvo disposição em contrário pactuada entre as partes. 

PARÁGRAFO QUARTO -As benfeitorias necessárias e as úteis, realizadas mediante o expresso 
consentimento da LOCADORA, serão incorporadas ao imóvel, cabendo à LOCATÁRIA, por 
força delas, o direito de retenção ou indenização. 

PARÁGRAFO QUINTO -As benfeitorias erigidas pela LOCADORA, no interesse da atividade 
exercida pela LOCATÁRIA e não propriamente em beneficio do imóvel, poderão ser computadas 
para a determinação do valor de novo aluguel, mediante comum acordo entre as partes e através 
do devido aditivo contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRAS, INSTALAÇÕES E REPAROS DE 
SEGURANÇA E HIGIENE DO IMÓVEL 

Tudo quanto constituir obras, instalações e reparos de segurança e higiene do imóvel, para 
conservá-lo em estado de servir a que se destina, inclusive as deteriorações decorrentes do prédio, 
correrá por conta da LOCADORA, ressalvadas as decorrentes de danos provocados pelo uso 
inadequado da LOCATÁRIA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obras, instalações e reparos de segurança as que 
evitam riscos contra a vida de pessoas e danos materiais e patrimoniais em geral, além das que 
possam ser provenientes de imposições legais. 

a) Tratamento, recuperação e reforço para garantir a integridade e estabilidade da edificação e 
seus componentes, que deverão suportar as sobrecargas de utilização relativas ao uso 
pretendido para o imóvel, em suas condições específicas e gerais de carregamento relativo ao 
mobiliário, equipamento, estantes de processo e pessoal; 

b) Substituição, tratamento e fixação de revestimento em geral, de caixilharias e demais 
elementos fixados nas paredes, muros e fachadas, para evitar que estas se desplaquem ou 
soltem; 

c) Impermeabilização de calhas, drenos, lajes e reservatórios de água para evitar infiltrações e 
vazamento nocivos ao imóvel; 

d) Implantação, instalação e os serviços complementares necessários para a infra-estrutura 
das instalações elétricas comuns, incluindo, dentre outros: Cabine Primária de Alta Tensão 
(transformadores, chaves seccionadas, fusíveis, etc.), QGBT (Quadro Geral de Baixa 
Tensão), Processo de Ligação em Média Tensão (Projeto e Instalação devidamente aprovados 
pela Concessionária de Energia e todas as obrigações pertinentes deste processo de ligação), 
aterrarnento, quadros elétricos de distribuição de iluminação e força, calhas, eletrodutos, fios, 
cabos, tomadas, etc. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obras, instalações e reparos de higiene as que evitam 
riscos à saúde fisica e psicológica de pessoas, tais como: 

a) Recuperação da infra-estrutura e instalações hidráulicas e sanitárias incluindo-se dentre 
outros; tubulações, conexões, válvulas e registros, bombas de recalques, válvulas de fluxos, 
cavaletes de entrada de água, reservatórios, caixas de gordura e inspeção, para evitar 
vazamento, infiltrações e contaminações, dentro das garantias da obra previstas em lei; 

b) Realizar a substituição da impermeabilização de calhas, drenos, lajes e reservatórios de 
água para evitar infiltrações, vazamento e contaminações, dentro das garantias da obra 
prevista em lei; 

c) Outros serviços assemelhados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A LOCADORA e a LOCATÁRIA deverão executar as obras, 
instalações e reparos sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes dos produtos, 
normas técnicas da ABNT, regulamentos e portarias aplicáveis e vigentes. 

PARÁGRAFO QUARTO - A qualquer tempo e sempre que constatado, a LOCATÁRIA deverá 
comunicar à LOCADORA, por escrito, a necessidade de execução de obras, instalações e reparos 
de segurança e higiene no imóvel, correndo por conta da LOCADORA as despesas delas 
decorrentes. A LOCADORA deverá submeter à prévia aprovação da LOCATÁRIA um 
programa (relação de serviços, especificações técnicas, memorial descritivo, croquis, desenhos, 
projetos e cronograma físico) das obras, instalações e reparos a serem executados. 

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a LOCADORA não tome as providências necessárias, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da comunicação, a LOCATARIA poderá executar as obras 
necessárias, descontando a despesa realizada do valor do aluguel, até a terça parte deste, enquanto 
perdurar o débito . 

PARÁGRAFO SEXTO - Constituem obras, instalações e reparos emergenciais, as de segurança 
e higiene, que evitam a ocorrência de riscos iminentes contra a vida e a saúde física e psicológica 
das pessoas e de danos materiais e patrimoniais em geral, devendo estas serem executadas pela 
LOCADORA, imediatamente, após a devida comunicação efetuada pela LOCATÁRIA, ou 
sempre que a LOCADORA tornar conhecimento ou constatar os referidos riscos iminentes, não 
se aplicando o prazo do parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O não atendimento das comunicações efetuadas pela LOCATÁRIA 
acarretará a imposição de multa à LOCADORA, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula 
Vigésima Primeira. 

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de necessidade da LOCADORA executar obras de 
manutenção ou reforma, previstas no caput desta cláusula e respectivos parágrafos ou que seja 
objeto de vistoria e respectivo memorial celebrados em separado, tais obras deverão ser realizadas, 
sem que a LOCATÁRIA tenha que desocupar o imóvel; salvo o caso em que a reforma ou 
manutenção ofereça risco a integridade física ou psicológica de pessoas ocupantes ou 
freqüentadores do imóvel, ocasião em que deverá ser executada a obra ou manutenção fora dos 
períodos de funcionamento do serviço público a que o imóvel se destina, o que deverá ser 
previamente agendado entre as partes. 

PARÁGRAFO NONO - Na ocorrência do fato acima citado caberá a LOCATÁRIA remover os 
móveis, aparelhos, arquivos etc que porventura possam ser danificados ou se tornarem inservíveis 
em razão das obras a serem executadas, não se responsabilizando a LOCADORA por eventuais 
danos em móveis deixados no local da obra. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Todos os serviços de manutenção e conservação das instalações e 
equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança relacionados na presente cláusula 
passarão a ser da competência da LOCATÁRIA, a partir da entrega das instalações em perfeitas 
condições de funcionamento, o que será comprovado por meio de declaração expressa da 
LOCADORA, situação esta a ser verificada em futura vistoria pela área de engenharia da 

5 
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As demais obras de reformas e/ou acréscimos que 
interessem à estrutura integral do imóvel continuarão ao encargo da LOCADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL 

A LOCATÁRIA obriga-se a manter o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza - e a 
assim devolvê-lo - mediante contratação de pessoas ou empresas especializadas, às suas expensas, 
efetuando toda a manutenção ou reparos que se fizerem necessários, nos termos do art. 23, XII, 
§!º, da Lei nº 8.245/1991, para restituí-lo em perfeito estado ao término da locação, arcando com 
as respectivas despesas, ressalvado o desgaste pelo seu uso normal e demais decorrentes da 
execução de obras, instalações e reparos de segurança e higiene referidos na Cláusula Décima 
Primeira . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VISTORIA 

A vistoria do imóvel locado ocorrerá nas hipóteses a seguir especificadas: 

a) no início da v1gencia deste Termo, as partes contratantes deverão efetuar vistorias 
coajuntas, para verificação do estado do imóvel e do funcionamento adequado de seus 
equipamentos, lavrando-se Termo de Vistoria, acompanhado de fotos das partes internas e 
externas do imóvel, os quais passarão a fazer parte integrante do presente Contrato; 

b) à medida que forem concluídos reparos, obras e instalações que se fizerem necessários, 
deverão ser executadas vistorias complementares e coajuntas; 

c) a LOCADORA fica desde já autorizada pela LOCATÁRIA a vistoriar o imóvel locado, 
em dias e horas normais de expediente da LOCATÁRIA, mediante combinação prévia, 
ressalvado à LOCATÁRIA o direito de marcar a data e a hora para a citada vistoria, dentro 
do prazo de 03 (três) dias da solicitação; 

d) ao término da locação as partes deverão efetuar vistoria conjunta do imóvel, para 
verificação do seu estado de conservação, lavrando-se o competente Termo de Vistoria, 
acompanhado do Termo de entrega das chaves, para que seja efetivada a devolução do 
imóvel. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO SEGURO DO IMÓVEL 

A LOCATÁRIA obriga-se a segurar e a manter segurado o imóvel locado, durante toda a vigência 
deste Termo, contra danos que venham a ocorrer no imóvel, pelo valor de reposição do imóvel, 
valor este estabelecido pela área técnica da LOCATÁRIA, a partir de critérios estabelecidos em 
publicações técnicas amplamente aceitas, e submetido à aceitação da LOCADORA, sujeito a 
alterações conforme variações do mercado imobiliário. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apólice, que deverá ser encaminhada à LOCADORA, deverá 
constar a LOCADORA como beneficiária do seguro relativamente ao valor de reposição do 
imóvel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de não aceitação pela LOCADORA do laudo de avaliação 
da LOCATÁRIA, o valor do imóvel será submetido a serviço técnico de avaliação a ser 
contratado nos termos da Lei nº 8.666/93, e os custos do serviço, bem como eventuais sinistros 
ocorridos até a expedição da apólice, serão submetidos à legislação de regência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA LOCAÇÃO 

A LOCADORA garantirá à LOCATÁRIA o uso pacífico dos imóveis e levará o presente Termo 
a registro na competente Circunscrição Imobiliária, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da assinatura, fazendo constar das matrículas das unidades autônomas do imóvel EDIFÍCIO 
COMERCIAL DINÂMICA, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas as 
condições deste Contrato, no caso de venda, cessão ou transferência do imóvel locado, pelos 
adquirentes, cessionários, herdeiros e sucessores, nos termos do disposto na Cláusula Décima 
Oitava. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBLOCAÇÃO 

É proibida qualquer forma de sublocação, todavia a LOCADORA autoriza a LOCATÁRIA a 
ceder ou permitir o uso de parte do imóvel locado, com o objetivo de instalação de organismos 
assistenciais e educacionais, entidades financeiras e órgãos representativos da classe de 
trabalhadores direta, ou indiretamente, relacionados com a LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESAPROPRIAÇÃO 

Se o imóvel for desapropriado, no todo ou em parte, na vigência da presente locação, ficarão as 
partes desobrigadas por todas as cláusulas deste Termo, ressalvado à LOCATÁRIA, tão somente, 
o direito de haver do poder expropriante indenizações que, eventualmente, lhe forem devidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Em caso de alienação do imóvel locado, a LOCATÁRIA terá direito de preferência para a sua 
aquisição nas mesmas condições de venda propostas a qualquer interessado, devendo exercitá-lo 
no prazo de 30 (trinta) dias contados do oferecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

A LOCADORA compromete-se a: 

5 
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I- executar todos os serviços de adequação do edificio para acessibilidade, de adaptações dos 
dispositivos de alarme de incêndio e de adequação dos elevadores para acessibilidade; 

II- executar as obras e instalações, porventura existentes, de acordo com as recomendações 
dos fabricantes dos produtos, normas técnicas da ABNT, regulamentos e portarias aplicáveis 
e vigentes, arcando com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução das referidas obras; 

III- manter, durante a vigência da presente locação, todas as condições exigidas para a 
contratação com a LOCATÁRIA, bem assim a obrigação prevista no artigo 1° da Resolução 
nº 9, de 06/12/2005, do Conselho Nacional de Justiça; 

IV- a inadimplência da LOCADORA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais decorrentes de obras e serviços, não transfere à LOCATÁRIA a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, ou restringir a regularização e o 
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, nos termos do parágrafo 
1 º, do artigo 71, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO 

1-A LOCADORA deverá apresentar os documentos abaixo elencados: 

1.1- Em até 30 (trinta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Projeto Legal (área edificada, estrutura, compartimentação, volumetria), e 
modificações, se for o caso, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal, 
acompanhado do Auto ou Certificado de Conclusão de Obra, ou Habite-se - a 
denominação altera-se dependendo do Município; 

b) O proprietário deverá providenciar junto à Prefeitura Municipal documento 
comprobatório que ateste que o uso da edificação é permitido para o uso institucional -
Fórum/Juizado; 

c) Laudo Estrutural informando as sobrecargas admissíveis sobre as lajes, carga nas 
vigas, pilares e fundação, considerando para isto o uso do imóvel, a concepção 
estrutural. 

1.2- Em até 30 (trinta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Laudo do sistema de SPDA, com a medição das resistências de aterramento, de 
acordo com as normas aplicáveis; 

b) Alvarás de instalação dos elevadores; 
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c) Termos de garantias, se for o caso, e manuais de operação e de manutenção de todos 
os equipamentos instalados no prédio pelo proprietário: elevadores, ar-condicionado, 
prevenção e combate a incêndio, estabilizadores, no-break, grupo motogerador e 
demais equipamentos existentes; 

d) Documentos de aprovação pelas Concessionárias de Serviços Públicos do local, 
referentes: 

i) Projeto de entrada de telecomunicações; 

ii) Projeto de entrada de água potável ( cavalete e hidrômetro); 

iii) Projeto de entrada de gás canalizado (se houver); 

iv) Projeto de entrada de energia elétrica 

e) Projeto de Proteção e Combate a Incêndio, "aprovado" pelo Corpo de Bombeiros, 
acompanhado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - A VCB local, para uso 
institucional - Fórum/Juizado; 

1.3- Em até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Projetos Executivos e/ou AS BUILT (conforme construído) - composto de (i) peças 
gráficas (impressas ou arquivos no formato DWG), (ii) memorial descritivo e (iii) 
memorial de cálculo. 

a. l) de Arquitetura; 

a.2) das Fundações e Estrutura; 

a.3) das Instalações Prediais de Elétrica ( eletrotécnica, eletrônica e 
telecomunicações), hidráulica, elevador e ar-condicionado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não atendimento das disposições contidas nesta cláusula, nos 
prazos acima estabelecidos, caracterizará a inexecução parcial do Contrato, ficando a 
LOCADORA sujeita à aplicação da penalidade abaixo indicada, desde que por circunstância que 
lhe seja imputável e garantida a prévia defesa, de conformidade com o artigo 87, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações: 

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do aluguel mensal, a ser 
retida mensalmente até a regularização dos documentos pendentes, salvo desde que 
devidamente justificada pela LOCADORA e ficar comprovada a ocorrência de situações que 
se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Em caso de mora no pagamento do aluguel e encargos por culpa da LOCATÁRIA, esta ficará 
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VALOR DE IPTU 2019 - PARA IMPACTO FINANCEIRO 

ID IPTU ID IPTU 

20542025 R$ 419,52 20542075 R$121,14 

20542026 ,_R$ 315, 11 20542076 R$ 419,52 

20542027 R$ 385,54 20542077 R$ 419,52 

20542028 R$ 349,03 20542078 R$121,14-

20542029 R$ 349,03 20542079 R$ 385,54 

20542030 R$315,11 20542080 R$ 419,52 

20542031 R$ 385,54 20542081 R$ 467,83 

20542032 R$ 385,54 20542082 R$ 458,16 

20542033 R$ 419,52 20542083 R$ 467,83 

20542034 R$ 385,54 
20542035 R$ 385,54 
20542036 R$ 419,52 

TOTAL R$ 22,075,05 
20542037 R$ 419,52 
20542038 R$137,07 
20542039 R$ 456,03 
20542040 R$ 49Q,02 , , , 

20542041 R$ 419,52, 
·~" 

20542042 R$ 385,54 
20542043 R$ 385,51 
20542044 R$ 132,77 
20542045 R$ 349,03 
20542046 R$ 456,03 
20542047 R$ 456,03 
20542048 R$ 349,03 
20542049 R$ 132,77 
20542050 R$ 385,54 
20542051 R$ 121,14 
20542052 R$ 419,52 
20542053 R$ 419,52 
20542054 R$ 385,54 
20542055 R$ 385,54 
20542056 R$ 419,52 

• 20542057 R$ 490,02 
20542058 R$ 385,54 
20542059 R$ 385,54 
20542060 R$ 419,52 
20542061 R$ 419,52 
20542062 R$ 385,54 
20542063 R$ 385,54 
20542064 R$ 349,03 
20542065 R$ 419,52 
20542066 R$315,11 
20542067 R$ 385,54 
20542068 R$ 419,52 
20542069 R$ 419,52 
20542070 R$ 385,54 
20542071 R$ 385,54 
20542072 R$ 419,52 
20542073 R$ 419,52 
20542074 R$ 385,54 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal para que envie o parecer da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos no Projeto de Lei nº 93/19, considerando 
que, em 2011, o Projeto de Lei nº 128/11 recebeu parecer de 
ilegalidade da Consultoria Jurídica desta Casa de Leis, 
embasando o parecer de ilegalidade da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação que foi aprovado pelo Plenário em 22 de 
fevereiro em 2012, sendo referida matéria rejeitada. 
Bauru, 30 de o de 2019 . 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal. 
Bauru, 30 de outubro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Ba u ruJ __;;i-U--Oa.o 

JOS 
Presidente 

Aten · o desl'.) o supra. Segue cópia do ofício. 
Bauru, 30 e outubro de 201 . 

~a.~:~ 
RONALDOrc;-SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 220/19 

Bauru, 30 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Relator da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Vereador Benedito Roberto Meira, 

sobre o Projeto de Lei nº 93/19, processado sob nº 240/19, que dispõe sobre a 

concessão de isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e Taxas 

de Serviços sobre os imóveis locados para uso da Justiça Federal em Bauru, para 

fins de dar cumprimento a Acordo de Cooperação celebrado entre a União e o 

Município, a fim de que Vossa Excelência tome as providências necessárias para 
atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

JOSÉ 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNI DE BAURU 

OF GP 2264/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 30 de outubro de 2019. 

Cârnara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de ~paio Legislativo 

O 6 NOV. 2019 

ENTRAD~ 
Hora 11°'-os (a) ~ 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 220/19, Processo 57812/2019 em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, solicita parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

sobre o PL 93/19, informamos o solicitado conforme cópia anexa (fl.9/1 O, 12/14, 18/24, 25/35, 

36/38, 42 E 43). 

Ate . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 57.182119 

• Sra. Diretora da Procuradoria Consultiva 

• 

Trata-se de pedido de renovação de acordo de cooperação 

celebrado entre o Município e a União, visando a consecução de plano de trabalho 

específico. 

Em contato com a Justiça Federal em São Paulo houve a 

informação de que será confeccionado um novo Acordo de Cooperação após a 

aprovação do plano de trabalho . 

O plano de trabalho é extremamente genenco e não 

visualizamos qualquer aspecto relevante a respeito de eventual impedimento legal: 

mesmo porque, nos parece muito semelhante ao que se encontra encartado nas fls. 

03 e verso. 

Relativamente, à isenção tributária que seria concedida ao 

proprietário do prédio locado pela Justiça Federal, segundo a Secretaria de Finanças. 

não_hQ.uve gualRl!er .lei çon.c~jya _qe t~J benefj_çio nL\:'.igêru;.ia do 12resentc acordo. -. 
Dessa fonna, não haveria modificação na situação atual de execução do acordo. 

• .. 
• 
' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Assim, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. 

Prefeito que no uso de seu poder discricionário deverá aprovar ou não do plano de 

trabalho, hcando para outro momento a analise da mmuta a ser confeccionada pela 

Justiça Federal. 

É o que nos parece, salvo melhor juízo. 

Procurador do Município de Bauru 

• .. 

• .. 
• 

• 
◄ 

' 
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FOLHAS 

PLANO DE TRABALHO 

1 - PARTÍCIPES: 

f. JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO 

~ll)u 'R\J 
2. MUNICÍPIO DE 7..JR:ll~l"IOS 

li - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Conjugação de esforços para a facilitação do acesso ao Poder Judiciário e 
implementação de medidas para melhoria da localização, das instalações da 8ª 
Subseção Judiciária do Estado de São Paulo em Bauru e dos serviços 
prestados em prol da sociedade. 

Dentre os objetivos mais ·relevantes a serem ressaltados no novo Acordo de 
Cooperação, deverão constar: 

- oferecer melhores condições técnicas e operacionais; 

- estabelecer cooperação técnica, sempre que possível para estudos nos 
processos judiciais que tramitam na Justiça Federal; 

- possibilitar a requisição de equipamentos, veículos e serviços específicos; 

- adotar medidas administrativas, através de projetos legislativos ou atos 
administrativos para as finalidades deste Acordo; - viabilizar meios e recursos 
para execução de penas alternativas; 

- buscar soluções tendentes à redução de custos e otimização dos recursos 
materiais e humanos na prestação jurisdicional da Justiça Federal, em especial 
uso de imóveis por ela ocupados . 

Ili - JUSTIFICATIVA 

1. Estabelecimento de cooperação para a melhoria contínua dos serviços 
prestados á sociedade; 

2. Atendimento ao disposto no art. 116 da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 62, 
inciso li, na Lei Complementar n. 101, de 20/5/2000; e 

3. A formalização do Acordo de Cooperação é necessária, para que haja o 
estabelecimento de mútua colabora ão entre os Partíci es cabendo à 
Prefeitura a concessão de isenção tributária urbana (IPTU) nos imóveis em que 

___ -~_steja instalada a Justiça Federal _d_e Bauru, podendo ainda isentá-ia de ,, 
pagamento de taxas de lixo, incêndio ou outras existentes, inclusive, dando o ( 
apoio necessário ao perfeito funcionamento ao redor do prédio, como 
reconhecer área de segurança pública, instalando a sinalização adequada, 
placas sinalizadoras com objetivo de facilitar a localização da Justiça Federal 

..J 



no Município, adequando o trânsito local conforme as necessidades desse 
Órgão. À Justiça Federal compete a prestação de serviços que atendam as 
necessidades dos jurisdicionados, sempre buscando em parceria com o 
Município a melhoria contínua desses serviços. 

-lV--~EIA A SER ATINGlDA 

1. Desenvolvimento de ações conjuntas para a manutenção e a melhoria dos 
serviços prestados à sociedade. 

V - ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO 

1. Primeira Fase - Definição das Ações Conjuntas 

1.1. Caberá aos participes: 

1 - identificar as ações necessárias à manutenção e à melhoria dos serviços 
• prestados à sociedade; 

• 

li - formalizar as propostas e ações a serem implementadas, estabelecendo a 
forma de execução, os procedimentos operacionais, os respectivos prazos e, 
quando necessário, elaborando o projeto básico; 

Ili - submeter a proposta formalizada à aprovação das autoridades 
competentes; 

2. Segunda Fase - Da Execução das Ações 

2.1. As ações conjuntas executadas em decorrência do ajuste serão 
devidamente registradas em processo; 

2.2. Eventual contrato de locação ou outros ajustes firmados em decorrência 
das ações propostas serão apostilados ao Acordo de Cooperação, assim como 
suas eventuais alterações . 

VI - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

1. Inserir nas previsões orçamentárias do MUNICÍPIO recursos destinados ao 
atendimento dos compromissos assumidos no Acordo de Cooperação, quando 
necessário; 

VII - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

1. Não se aplica à espécie, uma vez que o ajuste não envolve transferência de 
--~r=ecursoslnatena1s nem f1nancelíos entre os participes. 

• 

---- VlU--=-PREVISÃO'lJFTNÍCIO E FINrDA"EX'CETC'T0Tl'ÇtjÃr,O..,.,...D"O\"'CQnt:lBr"f,)CETf,..,Or----------
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O início da execução será a partir da data da assinatura e o fim será na data de 
encerramento da vigência do Acordo de Cooperação, ou seja, após 60 
(sessenta) meses da data da assinatura do termo. 

IX-DA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Os representantes dos participes, que assinam o Acordo de Cooperação, 
aprovam o presente Plano de I rabalho, de acordo com o §1°, do artigo 116, da 
Lei Federal n. 8.666/93 . 

--··- - - -----------
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Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 
8° andar 

TERMO ADITIVO Nº 07.059.13.18 

TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRA TO 
DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL URBANO NÃO 
RESIDENCIAL SITUADO 
EM BAURU/SP QUE, 
ENTRE SI, FIRMAM A 
JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO E A 
EUROPA 
ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS L TOA. 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 
EM SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim Paulista, na cidade de São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pela Juíza 
Federal Diretora do Foro, ao final identificada, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em 
exercício, ao final identificado, designados mediante o Ato nº 3701, de 08 de março de 2018, da 
Presidência do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, doravante denominada 
LOCATÁRIA, e, de outro lado, a EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., 
estabelecida na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila Cidade 
Universitária, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-101, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.326.376/0001-44, neste ato representada pelo Sr. MARIO EDUARDO ROVEDA, Sócio, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 6. 754.626-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº 603.857.748-34, e pelo Sr. BENTO MAXIMINO, Sócio, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 8.283.432-5 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 
708.160.698-91, doravante denominada LOCADORA, têm, entre si, acertada a celebração do 
presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07.059.10.13, referente ao Processo SEI nº 0014349-
85.2013.4.03.8001, com fundamento no art. 62, §3º, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, 
e no art. 51 da Lei nº 8.245/1991, regendo-se o presente Termo por essas Leis, e pelas Leis nºs 
10.192/2001 e 12.112/2009, e mediante as cláusulas a seguir especificadas: 

·-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07.059.10.13, de locação do imóvel de propriedade da 
LOCADORA, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 21-05, Parque Jardim Europa, na 

file:///D:/Users/LBRENDAG/My%20Documents/GroupWise/Termo Aditivo N.1. 4... 08/01/2019 - - -
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cidade de· Bauru/SP, tenhpor, objfto as alterações abaixo discriminadas, conforme solicitação 
contida na Informação nº 4377867/2018 - SUPI, com autorização da Excelentíssima Senhora 
Juíza Fed_i,ral Di(etora do· Foro (doe. nº 4378881), no Processo SEI nº 0014349-
85.2013.4.03.8001, como segue: 

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário e de seus aditamentos, pelo 
período de 60 (sesseHta) meses; 

b) a negociação do valor mensal da locação; 

c) do parágrafo primeiro da Cláusula Décima Quarta (Do Seguro do Imóvel) do Contrato 
originário para que conste: "PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apólice, que deverá ser 
encaminhada à LOCADORA, deverá constar a LOCATÁRIA como beneficiária do seguro 
relativamente ao valor de reposição do imóvel." 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO 

1- O aluguel mensal da presente locação passará a ser R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
sendo R$7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) o valor total estimado deste Termo, 
assim distribuído: 

a) exercício de 2019: R$1.436.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil reais); 

b) exercício de 2020: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

e) exercício de 2021: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

d) exercício de 2022: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

e) exercício de 2023: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); e 

f) exercício de 2024: R$4.000,00 (quatro mil reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas relativas aos exereíeios-tle 2019 a 2024 serã&-eflljle!!hadas-epertunameA!ec-----

• 

• 

------------ - - ------ --------
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

Em decorrência do disposto no item "a" da Cláusula Primeira deste Instrumento, o prazo de 
vigência contratual fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) meses, a partir de 

file:///D:/Users/LI3RENDAG/My%20Documents/Group Wisc/Tcrmo _ Aditivo _N.l._ 4... 08/01/2019 
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02/01/2019, sendo sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em cumprimento ao _que dispõe o 
art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e atualizações. 

CLÁUSULA QUIN'I'A::; DO AU'l'O DE VIS'l'ORIA DOCURl'U DE JffiMfffifROS 
(AVCB) 

A LOCADORA ficará responsável por executar obras/reformas necessárias a adequar o imóvel 
dentro do que estabelecem as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e que atendam as 
condições de segurança contra incêndio. Além disso, a LOCADORA deverá também manter o 
projeto de proteção contra incêndio atualizado e a certificação do A VCB válida durante o 
período de contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL 

As obras de reformas e/ou acréscimos que interessem a acessibilidade do imóvel e que se 
referem exclusivamente à estrutura integral do imóvel, correrão ao encargo da LOCADORA, 
visando dar cumprimento à Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, ao Decreto nº 5.296, de 
02/12/2004, e atendendo a Norma Técnica Brasileira 9050/2004. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato originário e de 
seus aditamentos, cujos teores não sejam conflitantes com este Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As dúvidas e questões oriundas da execução deste Termo Aditivo serão dirimidas no foro da 
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, 8ª Subseção Judiciária . 

Assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Instrumento em meio 
eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de 
Informações da JUSTIÇA FEDERAL. 

..__ ___ __J 

. . 
sei!a 
a$$.lnat4't.t ~ 
(!'ietrõttic.a 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Bauerle, Assessor de 
Licitações e Contratos, em 27/12/2018, às 23:17, conforme art. 1°, Ili, "b", da Lei 
11.41 9/2006 . 

Documento assinado eletronicamente por Mário Eduardo Roveda, Usuário Externo, em 
28/12/201 lCàs 17:55, conforme art. 1°, Ili, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por BENTO MAXIMINO, Usuário Externo, em 
28/12/2018, às 18:26, conforme art. l º, Ili, "b", da Lei 11.419/2006. 
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da Secretaria Administrativa da SJSP, em 28/12/2018, às 19:28, conforme art. Iº, lll, 
"b", da Lei 1 1.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Caio Moysés de Lima, Juiz Federal Diretor 
do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em exercício, em 28/12/2018, às 19:44, 
conforme art. 1 º, Ili, "b", da Lei 11.41 9/2006. 

~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

1 
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador _ extemo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_extemo=0 informando o código verificador 
4382274 e o código CRC A8820120. 

0014349-85.2013.4.03.8001 4382274v6 

) 

• 

--------

----- -- --------- ---- --------
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- - - ----- - --- --
Identificação C.P.F. Identificação C.P.F. 

------ - -
020542025-7 708.160.698-91 020542047-8 399.272.618-53 

-- - --
n,nc- ",rn,:;_c; 7nsi. 1,:;n ,:;a12.q1 fl")(lt; A_ ?f148-fi 0i;9_ c;c;n. =IQSl._c;,:; 

- -
,, ----

020542027-3 708.160.698-91 020542049-4 123. 704.958-04 

020542028-1 708.160.698-91 020542050-8 054.217.178-36 

020542029-1 603.857.748-34 020542051-6 00.021.422/0001-43 

020542030-3 603.85 7. 748-34 020542052-4 00.021.422/0001-43 

020542031-1 603.857.748-34 020542053-2 087.834.048-30 

• 020542032-1 603.857.748-34 020542054-1 087.834.048-30 

020542033-8 421.400.721-20 020542055-9 061.817.968-27 

020542034-6 709.494.418-72 020542056-7 061.817.968-27 

020542035-4 05.013.823/0001-75 020542057-5 070.914.808-99 

020542036-2 110.553.518-50 020542058-3 05.013.823/0001-75 

020542037-1 709.494.418-72 020542059-1 931.623.408-53 

020542038-9 47.476.619/0001-30 020542060-5 032.601.478-02 

020542039-7 47.476.619/0001-30 020542061-3 145. 781.678-44 

• 020542040-1 47.476.619/0001-30 020542062-1 538.553.378-53 

020542041-9 036.627 .778-27 020542063-1 1 708.813.408-04 
1 ---

020542042-7 004.806.748-25 020542064-8 709.537.678-68 
1 

- - -- - --- -- -- ~-- .. - ----- - -- -- 1 
020542043-5 10.3 26. 3 76/0001-44 020542065-6 277.690.518-19 ' 1 

-- -- - -1 
020542044-3 058.387.398-78 020542066--4 260.853.098-21 1 

-
020542067-2 - -·· 1046.478.038-13 

- 1 020542045-1 1 399.272.618-53 ' 
----- - 1 

- - - 1 

020542046-1 1 065.928.688-21 020542068-1 1046.478.038-13 1 
1 ----- _ ___, __ -- -~~ -~ - ------ ,._ .4--- - -- . - . -

- ir,<l'~-.r.,<'l>,J!l,WU Jt,ll!Ql"\1!11.9™ [ :t ~:»t,t :tWl'rzwW'!i"'"C:1:3:if. . --
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1 
Identificação C.P.F. 

<--- ·-·-· 
020542069-9 091.691.838-64 

. -- -
020542070-2 47.476.619/0001-30 

. -· . . -
- - -

020542071-1 538.553.378-53 

~ 

020542072-9 091.691.838-64 
----

020542073-7 319.822.988-04 
----++-

020542074-5 170.446.138-37 
-

020542075-3 319.822.988-04 

020542076-1 319.822.988-04 

"" --- ·-- ·- • 020542077-1 319.822.988-04 

020542078-8 319.822.988-04 

020542079-6 319.822.988-04 
1 
~ 

020542080-1 319.822.988-04 

020542081-8 086.837 .356-72 

- -
020542082-6 086.837.356-72 

020542083-4 086.837.356-72 

L------ ---~ -- -------

• 

-------
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l.ivro N'> 2 • Registro Geral 12 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E ANEXOS DE BAURU - S. PAULO 

MATRICULA 

IMÓVEL: SALA COMERCIAL 11, localizada no 1º andar e sua respectiva vaga de 
garagem 28, do "EDIFICIO COMERCIAL DINAMI A", situado na Avenida etulio 
Vargas, nº 21-05, nesta cidade, município, comarca e 1 • Circunscrição Imobiliária 
de Bauru, possuindo as seguintes áreas: privativa de 51,685 metros quadrados, 
(sendo 40,885 metros quadrados referentes a sala comercial e 10,80 metros 
quadrados referentes a vaga de garagem), comum de 21,677 metros quadrados, 
total de 78,107 metros quadrados, correspondente a fração Ideal de 1,745% ou 
12,67 metros quadrados. Referido empreendimento foi edificado em terreno, 
correspondente a totalidade dos lotes G, 1 e J, da quadra nº 8, do loteamento 
denominado Parque Jardim Europa, com área de 726,00 metros quadrados, 
matriculado sob o n.0 87.336, nesta Serventia, onde acha-se registrada sob o n.° 07, 
a instituição e especificação condominial, estando a convenção do condomínio 
registrada sob o n.0 6.011. Cadastro PMB: 02.0542.019 {em maior área). 
PROPRIETÁRIOS: BENTO MAXIMINO, técnico em telecomunicações, RG 
8.283.432-5 SSP/SP e CPF 708.160.698/91 e sua mulher SUZETE DE CASSIA 
COELHO MAXIMINO, ehgenheira, RG 12.327.036 - 4 SSP/SP e CPF 
067.821.528/60, brasileiros. casados sob o regime da comunhão parcial de bens, 
aos 04/01/1991, domiciliaços e residentes nesta cidade, na Rua lgnácio Alexandre 
Nasralla nº 3-21. 
REGISTRO ANTERIOR: 08, na ludida matricula 87 .336, em 08/05/2009. 
O Escrevente Autorizado, ú,,...._ .C:::::- ....:S"'~ 
protocolo/microfilme nº 20, de 30/0lJn009 - ALS/TPBP. 
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R.01/94.415, em de maio de 2009. 
Por escritura e instituição de usufruto lavrada no 3° Tabelião de Notas e de 
Protesto de Letra e Títulos de Bauru, livro 735, páginas 086/158, datada- de 31 de 
março de 2009, BENTO MAXIMINO e sua mulher SUZETE OE CASSIA COELHO 
MAXIMINO, já qualificados, institulram em favor da EUROPA ADMINISTRADORA 
DE IMÓVEIS L TOA, com sede nesta cidade, na Alameda Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla nº 13-30, sala A, CNPJ 10.326.376/0001-44, pelo valor de R$ 9.636,79 
(nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), o Usufruto, 
sobre o imóvel objeto desta matrícula, em cumprimento ao contrato de locação, 
firmado em São Paulo, aos 02/01/2009, entre a 8. • Subseção Judiciária da Justiça 
Federal de Primeiro Grau em Bauru/SP e a Europa Administradora de Imóveis Lida, 
contrato esse a seguir registrado. Constou ainda na citada escritura que, a instituição 
de usufruto se deu sob as seguintes condições: a) vigência do contrato de locação, 
podendo ser renovado para mais 5 (cinco) anos, respeitado o limite de 30 (trinta) 
anos. previsto no inciso Ili, segunda parte, do artigo 1.41 O, do Código Civil Brasileiro; 
b) no caso de novo contrato de locação, firmado seguidamente ao supracitado, 
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Imóveis Ltda, se dissolva ou renuncie de forma expressa ao usufruto; e c) no caso 
de rescisão do contrato de locação supracitado, ou ainda pela cessação do motivo 
que originou a instituição de usufruto. objeto deste registro, e nos demais casos 
previstos nos incisos do artigo 1.410, do Código Civil Brasileiro, no que se referir a 
extinção de usufruto, em que os benefícios do usufruto, sejam utilizados por pessoa 
jurídica. Valor Venal Total em m ior área {2009):- RS 1.656.756,34. 
O Escre'lente Autorizado, :..o>'-- ~ _;:5:?'"-· 
Emols.R$334,34;Est.R$9 , 2;Apo·s.R$70;19;RC.R$17,60;T J.R$17,60. 
protocolo/microfilme 220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP . 
....................... {" .......................................................................................................... . 
R.02/94.415, em 08 de maio de 2009. 
Por Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Urbano não 
Residencial (nº 07.034.10.08), firmado em São Paulo, aos 02 de janeiro de 2009, 
EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS L TOA, já qualificada, no ato 
representada por seus sócios, Maria Eduardo Roveda e Benio Maximino, deu em 
locação, a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Libero Badaró nº 73, na cidade de São 
Paulo-SP, CNPJ 05.445.105/0001-78, no ato representada pela Juíza Federal 
Diretora do Foro, Ora. Renata Andrade Lotufo, o Imóvel objeto desta matricula 
Ountamente com outros imóveis ob;etos do próprio titulo, os quais 
compreendem a totalidade do Edificio Comercial Dinâmica), sendo que o 
mesmo será destinado as instalações da a• Subseção da Justiça Federal de 
Primeiro Grau em São Pauto, a locação ora registrada, vigorará pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, contados a partir da data de emissão do contrato ora registrado, 
ou seja, 02/01/2009, passível de recontratação por iguais períodos, mediante nova 
licitação por dispensa, nos lermos da conveniência e oportunidade da Locatária, 
estando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da Terceira Região, em cumprimento ao que dispõe o art. 61, § 
único, da Lei 8.666195 e suas a1terações; o valor do aluguel mensal, inicialmente, 
será de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), o qual será reajustado 
anualmente, pela aplicação da variação do IGP-M/FGV, acumulado durante o ano, 
na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-11,1/FGV; aplicar-se-á outro 
índice que o substitua, ou inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização da 
moeda, confonne pacto a ser efetivado entre as partes. Demais cláusulas 6 

condições: as constantes do títul . 
O Escrevente Autorizado, ..__ ~ -~ 
Emols.R$630,05; prato /microfilm;-21"!220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP. 
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MATRICULA 

94.415 
FOLHA 

02 

u ·---

' . 
para consignar que, de acordo com a cláusula décima sétima, do contrato de locação 
objeto do R.2, nesta matricula, na hipótese de alienação do imóvel locado, a locatária 
terá direito de preferência para a aquisição nas mesmas condições de venda 
proposta a qualquer ·nte~ sado, devendo exercitá-lo no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do orerecim to. 
Oficial Substituto, 
cag. 
············ .. ·················· .. -·.-·-······· ········· .. ···········································--····················"'••····· 

Oficial ...... : R$ 
Estado .••..•. : R$ 
lpeap ...... ,.: R$ 
Reg. Civil ... : R$ 
Trib. Just. , . : R$ 
Ao Município. : R$ 
Ao Ki.n.Púb •.. : R$ 
Total ........ : R$ 

0,00 

º·ºº 0,00 

º·ºº o,oo 
0,00 
o,oo 

º·ºº Prazo de validade, para 
fins notariais • 
registrais, de 30 diaa 

CERTIFICO E DOU FÉ, que a presente certidão composta de 3 
página(s), foi extrai'da em inteiro teor nos termos do artigo 19 da Lei 
nº 6.015173 da matr(cula 94415, sobre a qual não há qualquer 
alienação ou ônus reais além do que nela contém. Bauru, 24 de maio 
de 2017.14:51:01 Hs. O Oficial 

José Alexandre Dias Canheo 

Controle: 111111111 1 Pãgina: 0003/0003 J 
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MATRiCULA FOLHA 

de 

COMERCIAL DIN MICA", situado na Avenida etullo argas. n , nes a 
cidade, município, comarca e 1 • Circunscrição Imobiliária de Bauru, possuindo as 
seguintes áreas: privativa de 79,30 metros quadrados, comum de 3,837 metros 
quadrados, total de 83, 14 metros quadrados, correspondente a fração Ideal de 
2,338% ou 16,97 metros quadrados do terreno. Referido empreendimento foi 
edificado em terreno, correspondente a totalidade dos lotes G, 1 e J, da quadra nº 8, 
do loteamento denominado Parque Jardim Europa, com área de 726,00 metros 
quadrados, matriculado sob o n.0 87.336, nesta Serventia, onde acha-se registrada 
sob o n.0 07, a instituição e especificação condominial, estando a convenção do 
condomínio registrada sob o n.0 6.011. Cadastro PMB: 02.0542.019 (em maior área). 
PROPRIETÁRIOS: MARIO EDUARDO ROVEDA, tecnólogo, RG. 6.754.626-2 
SSP/SP e CPF. 603.857.748/34 e sua mulher ROSIMEIRE DE FREITAS ROVEDA, 
professora, RG. 6.330.396 SSP/SP e inscrita no CPF. 827.105.038/91, brasileiros, 
casados no regime da comunhão universal de bens, aos 02/12/1978, no termos da 
escritura de pacto antenupcial, devidamente registrada sob n.º 6.474, no 2.0 Oficial 
de Registro de Imóveis de Bauru, domiciliados e residentes nesta cidade. na Rua 
Felício Soubíhe, n.º 2-65. 
REGISTRO ANTERIOR: 66, na aludida matrícula 87.336, em 08/05/2009. 
O Escrevente Autorizado, ,::;::.t:::..- ..,::::::::;., -5--
protocolo/microfilme nº 4220, de 30/!Í4Í2009 - ALS/TPBP. 

R.01/94.473, e 8 de maio de 2009. 
Por escritura de compra e venda lavrada no 3° Tabelião de Notas e de Protesto de 
Letra e Títulos de Bauru, livro 735, páginas 086/158, datada de 31 de março de 
2009, CALIXTO FELIPE HUEB. médico, RG 5.753.785-9 SSP/SP e CPF 
086.837.356-72 e sua mulher MARLI HILDEBRANO HUEB, professora, RG 
7.772.715 SSP/SP e CPF 166.123.578-60, brasileiros, casados sob o regime da 
comunhão universal de bens. aos 29/01/1972, residentes e domiciliados na cidade 
de Macatuba-SP, na Avenida Coronel Virgílio Rocha nº 25-82, adquiriram de MARIO 
EDUARDO ROVEDA e sua mulher ROSIMEIRE OE FREITAS ROVEDA, já 
qualificados, pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais) o imóvel objeto desta 
matrícula. Valor Venal em maior área (2009): R$ 1.656.756,34. 
O Escrevente Autorizado, ,0=-..-~ ~v--
Emcls.R$630,05;Est.R ,07;Apos.R$1°:f2;'64;RC.R$33, 16;T J.R$33, 16. 
protocolo/microfil 24220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP. 
•·•••••••···U••••••••••••••••••• .. ••H••• .. ••··· .. •••••• .. ••••u••• .. •••••••••• .. •··••••••· .. ••• .. •••• ..................................... .. 

R.02/94.473, em 08 de maio de 2009. 
Por escritura de instituição de usufruto lavrada no 3° Tabelião de Notas e de 

SEGUE VERSO ... 
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[ ~rCULAa E~J 
março de 2009, CALIXTO FELIPE HUEB e sua mulher MARLI HILDEBRAND HUEB, 
já qualificados, instituíram em favor da EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 
LTDA, com sede nesta cidade, na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla nº 13-30, 
sala A, CNPJ 10.326.376/0001-44,··peto valor de R$ 12.911,65 {doze mil, novecentos 
e onze reais e sessenta e cinco centavos), o Usufruto, sobre o imóvel objeto desta 
matricula, em cumprimento ao contrato de locação, firmâdo em São Paulo, aos 
02/01/2009, entre a 8.ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Primeiro Grau em 
Bauru/SP e a Europa Administradora de Imóveis Ltda, contrato esse a seguir 
registrado. Constou ainda na citada escritura que, a instituição de usufruto se deu 
sob as seguintes condições: a) vigência do contrato de locação, podendo ser 
renovado para mais 5 (cinco) anos, respeitado o limite de 30 (trinta) anos, previsto 
no inciso Ili, segunda parte, do artigo .1.410. do Código Civil Brasileiro; b) no caso de 
novo contrato de locação, firmado seguidamente ao supracitado, todavia, 
extinguindo-se caso a empresa beneficiária, Europa Administradora de Imóveis Ltda, 
se dissolva ou renuncie de forma expressa ao usufruto; e c) no caso de rescisão do 
ccntrato de locação supracitado, ou ainda pela cessação do motivo que originou a 
instituição de usufruto, objeto deste registro. e nos demais casos previstos nos 
incisos do artigo 1.410, do Código Civíl Brasileiro, no que se rafe.rir a extinção de 
usufruto, em que os benefícios do usufruto, sejam utilizados por pessoa jurídica. 
Valor Venal Total em maior área (2009):- R$ 1.656.756,34. 
O Escrevente Autorizado, D'""'"-~ ~ 
Eniols.R$334,34;EstR$ • 2;Apos.R$7tí,39;RC.R$17,60;T J.R$17,60. 
protocolo/micro~ 4220 de 30/04/2009 - ALS/TPBP. 
0000•••••••····•• .. ••n"" ........................................................... ••••••--··••••• .. • .. ·••••••••••aooh•o•o•ot'O•OoooH••···• 

R.03/94.473, em 08 de maio de 2009. 
Por Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Urbano não 
Residencial (nº 07.034.10.08), firmado em São Paulo, aos 02 de janeiro de 2009, 
EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS L TDA, já qualificáda, no ato 
representada por seus sócios, Mano Eduardo Reveda e Bento Maximíno. deu em 
locação, a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO. 
GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Libero Badaró nº 73, na cidade de São 
Paulo-SP, CNPJ 05.445.105/0001-78, no ato representada pela Juíza Federal 
Diretora do Foro, Dra. Renata Andrade Lotufo, o imôvel objeto desta matricula 
Ountamente com outros imóveis objetos do próprio titulo, os quais 
compreendem a totalidade do Edifício Comercial Dinâmica), sendo que o 
mesmo será destinado as Instalações da a• Subseção da Justiça Federal de 
Primeiro Grau em São Paulo, a locação ora registrada, vigorará pelo prazo de 60 
(sessenta) meses, contados a partir da data de emissão do ccntrato ora registrado, 
ou seja, 02/01/2009, passivei de recontratação por Iguais períodos, mediante nova 
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FOLHAS 

Uvro N° 2 • Registro Geral 12 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E ANEXOS DE BAURU - S. PAULO 

-FOLHA ....... 

estando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da .Terceira Região, em cumprimento ao que dispõe o art. 61, ·§ 
único, da Lei 8.666196 e suas alterações; o valor do aluguel mensal,.inicialmente, 
será de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais}, o qual será reajustado · 
anualmente·, pela aplicação da variação do IGP-M/FGV, acumulado durante o ano, 
na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-M/FGV; aplicar-se-á outro 
indice que o substitua, ou inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização da 
moeda, conforme pacto a ser efetivàdo entre as partes. Demais cláusulas e 
condições: as constantes do titulo. 
O Escrevente Autorizado, ~...,.-~ _s:;;.-.:... 
Emols.R$630,05; proto o/microfilme 2m20 de 30/04/2009- ALSfTPBP . 
•••••••• .. •••••• .. •••n••••, ol". Hooouonn•• .. •• .... •••••••n • .. •••••nnooOHOHH .. ••••• .. •••n ooon••--•n••u• .. ••••••nOUOIOo 

Oficial ..••.. : R$ 0,00 
Estado ....... : R$ 0,00 
Ipesp ........ : R$ 0,00 
Reg, Civil .• ,! R$ 0,00 
Trib. Just ... ; R$ 0,00 
Ao Município.: R$ 0,00 
Ao Min,P6b ... : R$ 0,00 
Total. ....•.. : R$ 0,00 
Prazo da validade, para 
fina notariais • 
:registrais, de 30 dias 

CERTIFICO E DOU FÉ, que a· presente certidão composta de 3 
páglna{s). foi extra(da em inteiro teor nos termos do artigo 19 da Lei 
nº 6.015/73 da matr(cula 94473, sobre a qual não hã qualquer 
alienação ou ônus reais além do que nela contém. Bauru, 24 de maio 
de 2017.15:44:56 Hs. O Oficial 

José Alexandre Dias Canheo 

Controle: 111111111 1 Página: 0003/00031 
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8" andar 

CONTRATO Nº 07.059.10.13 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO 
RESIDENCIAL SITUADO EM BAURU/SP QUE, ENTRE SI, 
FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO E A EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 
LTDA . 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim Paulista, na cidade de São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pelo Juiz Federal 
Diretor do Foro, ao final identificado, designado mediante o Ato nº 12.198, de 22 de março de 
2013, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final identificado, designado 
mediante o Ato nº 12.485, de 8 de novembro de 2013, ambos da Presidência do Egrégio Conselho 
da Justiça Federal da Terceira Região, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final 
identificado, mediante a Portaria nº 0205123, de 31 de outubro de 2013, da Diretoria do Foro, 
doravante denominada LOCATÁRIA, e, de outro lado, a EUROPA ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS LTDA., estabelecida na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila 
Cidade Universitária, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-101, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.326.376/0001-44, neste ato representada pelo Sr. MARJO EDUARDO ROVEDA, Sócio, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 6. 754.626-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº 603.857.748-34, e pelo Sr. BENTO MAXIMINO, Sócio, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.283.432-5 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 
708.160.698-91, doravante denominada LOCADORA, doravante denominada LOCADORA, 
têm, entre si, acertada a celebração do presente CONTRATO DE LOCAÇÃO do imóvel descrito 
na Cláusula Primeira deste Instrumento, referente ao Processo SEI nº 0014349-85.2013.4.03.8001, 
no qual a licitação foi dispensada com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, 
regendo-se o presente Termo pelas Leis nºs 8.245/1991, 8.666/1993, 10.192/2001 e 12.112/2009, 
e mediante as cláusulas a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste Termo é a LOCAÇÃO do imóvel denominado "Edificio Comercial Dinâmica", em 
que aLUCADORA e usufrutuana, localizado na Ai/emda Getuho Vargas nº 21-05, Parque Jardim 
Europa, na cidade de Bauru/SP, registrado nas matrículas nºs 94.415, 94.416, 94.417, 94.418, 

--""92tzt19, -94_42(),'"94.21-21, 94.42T,-g4:zl2!,-9Zt424, 92t.zt.25;-'9zt:'4Zo,92t:zi2r,~~~:,--, ----
94.431, 94.432, 94.433, 94.434, 94.435, 94.436, 94.437, 94.438, 94.439, 94.440, 94.441, 94.442, 
94.443, 94.444, 94.445, 94.446, 94.447, 94.448, 94.449, 94.450, 94.451, 94.452, 94.453, 94.454, 
94.455, 94.456, 94.457, 94.458, 94.459, 94.460, 94.461, 94.462, 94.463, 94.464, 94.465, 94.466, 
94.467, 94.468, 94.469, 94.470, 94.471, 94.472, 94.473, Livro nº 2 - Registro Geral, do 1° Oficial 

http://sei. trf3 .jus. br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir_ web&acao _ orige... 16/0l/2014 
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FOLHAS 

de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídica~:marca de Bauru, 
2 

Ç, ~ 
Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL 

A área locada destina-se às instalações da 8ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Primeiro 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ALUGUEL MENSAL 

O aluguel mensal da presente locação é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo de 
R$7.800.00,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) o valor total estimado deste Termo, assim 
distribuído: 

a) exercício de 2014 - R$1.555.666,57 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos); 

b) exercício de 2015 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais). 

c) exercício de 2016 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

d) exercício de 2017 - R$1 .560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

e) exercício de 2018 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

f) exercício de 2019 - R$4.333,43 ( quatro mil, trezentos e trinta e três mil reais e quarenta e 
três centavos) . 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente pela aplicação da variação do IGP-M/FGV, 
sendo o primeiro período de 12 (doze) meses contado do início da execução deste Contrato, e 
assim sucessivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-M/FGV, 
aplicar-se-á outro índice que o substitua, ou inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização 
da moeda, conforme pacto a ser-efeUvado entre as partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE 

Na ocasião do pagamento, observadas as condições específicas da LOCADORA, aplicar-se-á, no 
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21/~ 
que couber, o disposto na Lei nº 9.430/1996, regulamentada pela Instrução Normativa RFB 1.234, 
de 11/01/2012, e alterações. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO 

Para a efetivação do pagamento do aluguel, que resultará da apuração da locação do primeiro ao 
ulumo dia domes vencido, a LOCADORA devera encammhar a LOCAIÁRIA, no pnme1ro dia 
útil após o período de apuração do aluguel, sob pena de atraso nos procedimentos de pagamento, o 
documento de cobrança correspondente ao recibo. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Em função da necessidade de programação financeira, o 
pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (crédito em conta corrente) no dia 10 (dez) 
do mês subsequente ao vencimento do aluguel, desde que respeitado o prazo estabelecido à 
LOCADORA no caput desta cláusula. 

• PARÁGRAFO SEGUNDO - O documento de cobrança deverá ser remetido aos cuidados do 
Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços (NUAP), situado à situado à Alameda Rio 
Claro nº 241, 4° andar, CEP 01332-01 O, Bela Vista, na cidade de São Paulo/SP, que providenciará 
o devido atesto. Após o atesto, o documento de cobrança será encaminhado ao Núcleo Financeiro 
(NUFI) que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, respeitado o 
disposto no parágrafo primeiro desta cláusula, na forma estatuída no artigo 63, da Lei nº 
4.320/1964, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - A liquidação de despesa, de que trata o Parágrafo anterior, só será 
efetuada mediante o documento de cobrança original. 

PARÁ GRAFO QUARTO - O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da 
LOCATÁRIA, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número do Contrato e 
contendo todos os dados da mesma e outros conforme abaixo especificado: 

• a) o número de inscrição no CNPJ da LOCADORA, constante do documento de cobrança, 
deverá ser o mesmo da documentação apresentada para contratação, que serviu como base 
para a emissão da Nota de Empenho de Despesa; 

a. l) Na hipótese de divergência entre o CNPJ do documento de cobrança e o constante 
na Nota de Empenho, decorrente da necessidade de alteração do estabelecimento 
comercial emitente do documento de cobrança durante a execução do Contrato, a 
matriz ou filial, conforme o caso, deverá apresentar, previamente à emissão do 
documento de cobrança, declaração justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, 
apresentando os comprovantes de regularidade previstos no inciso III do art. 29, da Lei 
oº 8 666/93 1 relativos ao estabelecimento ..ramercial emitente da dacumeuto.....d~----
cobrança; 

a.2) A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteração do estabelecimento 
comercial emitente do documento de cobrança, se aceita pela LOCATÁRIA, após a 
análise jurídica, implicará em adequação do Contrato, através de Termo Aditivo, para 
inclusão do estabelecimento em questão e de seu respectivo CNPJ, bem como para 
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modificação do favorecido dos recursos orçamentários correspondentes; 

a.3) No caso de alteração, nos termos do subitem anterior, a LOCADORA deverá 
apresentar os dados bancários relativos ao CNPJ do estabelecimento responsável pela 
emissão do doQll}Ilento de cobrança, iiara QlJe ~ento possa ser efcmado por meio 
de ordem bancária. 

b) no corpo do documento de cobrança deverá constar o nome e o número do banco, bem 
como o número da agência e o número da conta-corrente, na qual se executará o depósito 
bancário para pagamento; 

c) qualquer alteração de dados bancários só será permitida desde que efetuada em papel 
timbrado da LOCADORA, assinada por representante legal e encaminhada ao Núcleo 
Financeiro (NUFI), situado à Rua Peixoto Gomide nº 768, 10º andar, CEP 01409-903, Jardim 
Paulista, na cidade de São Paulo/SP, antes do processamento do respectivo pagamento; 

d) no rodapé do documento de cobrança deverá ser colocada observação, no sentido de que o 
recibo de quitação somente surtirá os efeitos legais, a partir do efetivo crédito em conta do 
valor do aluguel. 

PARÁGRAFO QUINTO - Não será considerado atraso no pagamento do aluguel, quando não 
houver expediente bancário no dia estipulado para o pagamento, sendo o depósito feito no dia útil 
imediatamente posterior. 

PARÁ GRAFO SEXTO - O valor a ser pago no primeiro mês será calculado pro rata a partir do 
início da execução deste Termo, nos termos do caput da Cláusula Sétima (Da Vigência e da 
Execução). 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

O prazo de vigência e de execução deste Contrato é de 60 (sessenta) meses, contados da data de 
sua assinatura, ficando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em cumprimento ao que dispõe o 
artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No prazo mm1mo de 90 (noventa) dias anteriores ao término da 
vigência deste Termo, as partes deverão manifestar, por escrito, o interesse na continuidade da 
locação. 

..CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENT.ÁRIOS 

Os valores correspondentes aos exercícios de 2014 a 2019 serão empenhados oportunamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da execução deste Termo correrão por 

http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento _imp1imir _ web&acao _ orige... 16/01/2014 



• 

• 

:: SEI/TRF3 -0295169- Contrato N.J. :: PROC.N2_.:::'2:::...i...,:;_i-+-';;;;+
FOLHAS 

conta das dotações orçamentárias dos respectivos exercícios de sua vigência. 

CLÁUSULA NONA - DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL E DEMAIS 
DESPESAS PERTINENTES 

A LOCATÁRIA será responsável pelo pagamento do IPTU - Imposto sobre a Propriedàde 
Predial e I em tonal Urbana, taxas mumc1pa1s mc1dentes sobre o 1m6vi:I locado, conforme a 
Cláusula Primeira, bem como pelas despesas referentes ao consumo de água, gás, luz, telefone, 
manutenção e conservação de bombas de água e elevadores, inclusive as taxas que recaiam sobre 
estes últimos, e todas as demais previstas no artigo 23, da Lei nº 8.245/1991, efetuando 
diretamente estes pagamentos na época devida. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O IPTU será pago pro rata temporis, a partir do início da execução 
deste Contrato, nos termos do caput da Cláusula Sétima (Da Vigência e da Execução) . 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS BENFEITORIAS 

A LOCATÁRIA fica autorizada, durante a vigência deste Termo, a manter instalados ou mandar 
instalar e a ·executar no imóvel locado, divisórias, obras e instalações, modificações e benfeitorias 
necessárias ao exercício de suas atividades, às suas expensas, desde que não afetem a sua estrutura 
e segurança, bem como sejam obedecidas as exigências do Código de Obras do Município de 
Bauru/SP. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A LOCATÁRIA comunicará previamente à LOCADORA 
quaisquer modificações a serem feitas, podendo esta vetar, no prazo de 15 (quinze) dias da 
Comunicação, eventuais modificações/obras que importem em alteração da forma interna ou 
externa do imóvel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As benfeitorias, se removíveis ou desmontáveis, poderão ser 
retiradas a qualquer tempo pela LOCATÁRIA, que reporá as partes afetadas das edificações ao 
seu estado original. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - As benfeitorias mencionadas no parágrafo anterior deverão ser 
retiradas até o término da locação, para a entrega do imóvel no estado recebido, quanto à estrutura, 
segurança e estabilidade do prédio, salvo disposição em contrário pactuada entre as partes. 

PARÁ GRAFO QUARTO - As benfeitorias necessárias e as úteis, realizadas mediante o expresso 
consentimento da LOCADORA, serão incorporadas ao imóvel, cabendo à LOCATÁRIA, por 
força delas, o direito de retenção ou indenização. 

__ !'~M~~FO QUINTO - As bep_feito_i:i~ eri~iq~s_Eela LOCADORA, no interesse da atividade 
exercida pela LOCATARIA e não propriamente em beneficio do imóvel. poderão ser computadas 
para a determinação do valor de novo aluguel, mediante comum acordo entre as partes e através 
do devido aditivo contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS, INSTALAÇÕES E REPAROS DE 
SEGURANÇA E HIGIENE DO IMÓVEL 

Tudo quanto constituir obras, instalações e reparos de segurança e higiene do imóvel, para 
ec:mservá-lo em estado de sei vÍI a que si-desuna, u1clasíve as deteriwações decorrcules do p1édio, 
correrá por conta da LOCADORA, ressalvadas as decorrentes de danos provocados pelo uso 
inadequado da T QCAIÁRTA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obras, instalações e reparos de segurança as que 
evitam riscos contra a vida de pessoas e danos materiais e patrimoniais em geral, além das que 
possam ser provenientes de imposições legais. 

a) Tratamento, recuperação e reforço para garantir a integridade e estabilidade da edificação e 
seus componentes, que deverão suportar as sobrecargas de utilização relativas ao uso 
pretendido para o imóvel, em suas condições específicas e gerais de carregamento relativo ao 
mobiliário, equipamento, estantes de processo e pessoal; 

b) Substituição, tratamento e fixação de revestimento em geral, de caixilharias e demais 
elementos fixados nas paredes, muros e fachadas, para evitar que estas se desplaquem ou 
soltem; 

c) Impermeabilização de calhas, drenos, lajes e reservatórios de água para evitar infiltrações e 
vazamento nocivos ao imóvel; 

d) Implantação, instalação e os serviços complementares necessários para a infra-estrutura 
das instalações elétricas comuns, incluindo, dentre outros: Cabine Primária de Alta Tensão 
(transformadores, chaves seccionadas, fusíveis, etc.), QGBT (Quadro Geral de Baixa 
Tensão), Processo de Ligação em Média Tensão (Projeto e Instalação devidamente aprovados 
pela Concessionária de Energia e todas as obrigações pertinentes deste processo de ligação), 
aterramento, quadros elétricos de distribuição de iluminação e força, calhas, eletrodutos, fios, 

• cabos, tomadas, etc. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obras, instalações e reparos de higiene as que evitam 
riscos à saúde fisica e psicológica de pessoas, tais corno: 

a) Recuperação da infra-estrutura e instalações hidráulicas e sanitárias incluindo-se dentre 
outros; tubulações, conexões, válvulas e registros, bombas de recalques, válvulas de fluxos, 
cavaletes de entrada de água, reservatórios, caixas de gordura e inspeção, para evitar 
vazamento, infiltrações e contaminações, dentro das garantias da obra previstas em lei; 

b) Realizar a substituição da impermeabilização de calhas, drenos, lajes e reservatórios de 
-- •· - •·· -- -- -~gua-jlam-evüaF---infiltm~õe~,-vazarnento· e eontaminat;ães, <lentre-das-garanâas-da-obr,,_ ____ _ 

prevista em lei; 

e) Outros serviços assemelhados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A LOCADORA e a LOCATÁRIA deverão executar as obras, 
instalações e reparos sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes dos produtos, 
normas técnicas da ABNT, regulamentos e portarias aplicáveis e vigentes. 

PARÁGRAFO QUARTO - A qualquer tempo e sempre que constatado, a LOCATÁRIA deverá 
comumcar a LOCADORA, por escnto, a necessidade de execuçao de obras, mstalações e reparos 
de segurança e higiene no imóvel, correndo por conta da LOCADORA as despesas delas 
decorrentes. A LOCADORA deverá submeter à prévia aprovação da LOCATÁRIA um 
programa (relação de serviços, especificações técnicas, memorial descritivo, croquis, desenhos, 
projetos e cronograma físico) das obras, instalações e reparos a serem executados. 

PARÁ GRAFO QUINTO - Caso a LOCADORA não tome as providências necessárias, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da comunicação, a LOCATÁRIA poderá executar as obras 
necessárias, descontando a despesa realizada do valor do aluguel, até a terça parte deste, enquanto 
perdurar o débito. 

PARÁGRAFO SEXTO - Constituem obras, instalações e reparos emergenciais, as de segurança 
e higiene, que evitam a ocorrência de riscos iminentes contra a vida e a saúde física e psicológica 
das pessoas e de danos materiais e patrimoniais em geral, devendo estas serem executadas pela 
LOCADORA, imediatamente, após a devida comunicação efetuada pela LOCATÁRIA, ou 
sempre que a LOCADORA tomar conhecimento ou constatar os referidos riscos iminentes, não 
se aplicando o prazo do parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O não atendimento das comunicações efetuadas pela LOCATÁRIA 
acarretará a imposição de multa à LOCADORA, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula 
Vigésima Primeira. 

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de necessidade da LOCADORA executar obras de 
manutenção ou reforma, previstas no caput desta cláusula e respectivos parágrafos ou que seja 
objeto de vistoria e respectivo memorial celebrados em separado, tais obras deverão ser realizadas, 
sem que a LOCATÁRIA tenha que desocupar o imóvel; salvo o caso em que a reforma ou 
manutenção ofereça risco a integridade física ou psicológica de pessoas ocupantes ou 
freqüentadores do imóvel, ocasião em que deverá ser executada a obra ou manutenção fora dos 
períodos de funcionamento do serviço público a que o imóvel se destina, o que deverá ser 
previamente agendado entre as partes. 

PARÁGRAFO NONO - Na ocorrência do fato acima citado caberá a LOCATÁRIA remover os 
móveis, aparelhos, arquivos etc que porventura possam ser danificados ou se tornarem inservíveis 
em razão das obras a serem executadas, não se responsabilizando a LOCADORA por eventuais 
danos em móveis deixados no local da obra. 

__ __ PA~.QJ).ÉCIMO - Todos.._qs._si:ndçns..ill:.manutenção_u:o.ns.eaaçãa das instalaçã=-."-----
equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança relacionados na presente cláusula 
passarão a ser da competência da LOCATÁRIA, a partir da entrega das instalações em perfeitas 
condições de funcionamento, o que será comprovado por meio de declaração expressa da 
LOCADORA, situação esta a ser verificada em futura vistoria pela área de engenharia da 
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LOCATÁRIA, quando do início deste Contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As demais obras de reformas e/ou acresc1mos que 
interessem à estrutura integral do imóvel continuarão ao encargo da LOCADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL 

A LOCATÁRIA obriga-se a manter o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza - e a 
assim devolvê-lo - mediante contratação de pessoas ou empresas especializadas, às suas expensas, 
efetuando toda a manutenção ou reparos que se fizerem necessários, nos termos do art. 23, XII, 
§1º, da Lei nº 8.245/1991, para restituí-lo em perfeito estado ao término da locação, arcando c,om 
as respectivas despesas, ressalvado o desgaste pelo seu uso normal e demais decorrentes da 
execução de obras, instalações e reparos de segurança e higiene referidos na Cláusula Décima 
Primeira . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VISTORIA 

A vistoria do imóvel locado ocorrerá nas hipóteses a seguir especificadas: 

a) no início da v1gencia deste Termo, as partes contratantes deverão efetuar vistorias 
conjuntas, para verificação do estado do imóvel e do funcionamento adequado de seus 
equipamentos, lavrando-se Termo de Vistoria, acompanhado de fotos das partes internas e 
externas do imóvel, os quais passarão a fazer parte integrante do presente Contrato; 

b) à medida que forem concluídos reparos, obras e instalações que se fizerem necessários, 
deverão ser executadas vistorias complementares e conjuntas; 

c) a LOCADORA fica desde já autorizada pela LOCATÁRIA a vistoriar o imóvel locado, 
em dias e horas normais de expediente da LOCATÁRIA, mediante combinação prévia, 
ressalvado à LOCATÁRIA o direito de marcar a data e a hora para a citada vistoria, dentro 
do prazo de 03 (três) dias da solicitação; 

d) ao término da locação as partes deverão efetuar vistoria conjunta do imóvel, para 
verificação do seu estado de conservação, lavrando-se o competente Termo de Vistoria, 
acompanhado do Termo de entrega das chaves, para que seja efetivada a devolução do 
imóvel. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO SEGURO DO IMÓVEL 

___ A _L'?.C:~ '1.: ÁRI~ ~bi:_iga-se ~ 2_e_~rar e a manter sell1-ll"ado o imóvel locado, durante toda a vigência 
deste Termo, contra danos que venham a ocorrer no imóvel, pelo valor de reposição do imóvel, 
valor este estabelecido pela área técnica da LOCATÁRIA, a partir de critérios estabelecidos em 
publicações técnicas amplamente aceitas, e submetido à aceitação da LOCADORA, sujeito a 
alterações conforme variações do mercado imobiliário. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apólice, que deverá ser encaminhada à LOCADORA, deverá 
constar a LOCADORA como beneficiária do seguro relativamente ao valor de reposição do 
imóvel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de não aceitação pela LOCADORA do laudo de avaliação 
da LUCAIÁRIA, o valor do 1movel sera submehdo a serviço tecruco de avahaçao a ser 
contratado nos termos da Lei nº 8.666/93, e os custos do serviço, bem como eventuais sinistros 
ocorridos até a expedição da apólice, serão submetidos à legislação de regência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA LOCAÇÃO 

A LOCADORA garantirá à LOCATÁRIA o uso pacífico dos imóveis e levará o presente Termo 
a registro na competente Circunscrição Imobiliária, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da assinatura, fazendo constar das matriculas das unidades autônomas do imóvel EDIFÍCIO 
COMERCIAL DINÃMICA, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas as 
condições deste Contrato, no caso de venda, cessão ou transferência do imóvel locado, pelos 
adquirentes, cessionários, herdeiros e sucessores, nos termos do disposto na Cláusula Décima 
Oitava. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBLOCAÇÃO 

É proibida qualquer forma de sublocação, todavia a LOCADORA autoriza a LOCATÁRIA a 
ceder ou permitir o uso de parte do imóvel locado, com o objetivo de instalação de organismos 
assistenciais e educacionais, entidades financeiras e órgãos representativos da classe de 
trabalhadores direta, ou indiretamente, relacionados com a LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESAPROPRIAÇÃO 

• Se o imóvel for desapropriado, no todo ou em parte, na vigência da presente locação, ficarão as 
partes desobrigadas por todas as cláusulas deste Termo, ressalvado à LOCATÁRIA, tão somente, 
o direito de haver do poder expropriante indenizações que, eventualmente, lhe forem devidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Em caso de alienação do imóvel locado, a LOCATÁRIA terá direito de preferência para a sua 
aquisição nas mesmas condições de venda propostas a qualquer interessado, devendo exercitá-lo 
no prazo de 30 (trinta) dias contados do oferecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CC?NDIÇÕES ESPECÍF_I_C_A_S _______ _ 

A LOCADORA compromete-se a: 
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I- executar todos os serviços de adequação do edifício para acessibilidade, de adaptações dos 
dispositivos de alanne de incêndio e de adequação dos elevadores para acessibilidade; 

II- executar as obras e instalações, porventura existentes, de acordo com as recomendações 
dos·fabricantes dos produtos, normas técnicas ~e-guiamentos e portanas aphcave1s 
e vigentes, arcando com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
FBSH!tantos àa oxosHção àas rnferiàas obras; 

III- manter, durante a v1gencia da presente locação, todas as condições exigidas para a 
contratação com a LOCATÁRIA, bem assim a obrigação prevista no artigo 1 º da Resolução 
nº 9, de 06/12/2005, do Conselho Nacional de Justiça; 

TV- a inadimplência da LOCADORA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais decorrentes de obras e serviços, não transfere à LOCATÁRIA a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, ou restringir a regularização e o 
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, nos termos do parágrafo 
1 º, do artigo 71, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO 

1-A LOCADORA deverá apresentar os documentos abaixo elencados: 

1.1- Em até 30 (trinta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Projeto Legal (área edificada, estrutura, compartimentação, volumetria), e 
modificações, se for o caso, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal, 
acompanhado do Auto ou Certificado de Conclusão de Obra, ou Habite-se - a 
denominação altera-se dependendo do Município; 

b) O proprietário deverá providenciar junto à Prefeitura Municipal documento 
comprobatório que ateste que o uso da edificação é permitido para o uso institucional -
Fórum/Juizado; 

c) Laudo Estrutural informando as sobrecargas admissíveis sobre as lajes, carga nas 
vigas, pilares e fundação, considerando para isto o uso do imóvel, a concepção 
estrutural. 

1.2- Em até 30 (trinta) dias da assinatura deste Termo: 

---- • • ----a)-Laudo-~o--sisl@tna-..de- SP.Q.A,wm -a- medi\lâ& àas-resistêneias---de--atei,-amente,àe----
acordo com as normas aplicáveis; 

b) Alvarás de instalação dos elevadores; 

http:/ /se::i.Lrf3 .jus. br/se::i/cunlruladur.php?acau=ducumento _imprimir_ web&acao _ orige. .. 16/0J/2014 
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c) Termos de garantias, se for o caso, e manuais de operação e de manutenção de todos 
os equipamentos instalados no prédio pelo proprietário: elevadores, ar-condicionado, 
prevenção e combate a incêndio, estabilizadores, no-break, grupo motogerador e 
cleoiais I qoipao1r1tl11s exislentes~ 

d) Documentos de aprovação pelas Concessionárias de Serviços Públicos do local, 
referentes: 

i) Projeto de entrada de telecomunicações; 

ii) Projeto de entrada de água potável ( cavalete e hidrômetro); 

iii) Projeto de entrada de gás canalizado (se houver); 

iv) Projeto de entrada de energia elétrica 

e) Projeto de Proteção e Combate a Incêndio, "aprovado" pelo Corpo de Bombeiros, 
acompanhado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - A VCB local, para uso 
institucional - Fórum/Juizado; 

1.3- Em até 180 ( cento e oitenta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Projetos Executivos e/ou AS BUILT (conforme construído) - composto de (i) peças 
gráficas (impressas ou arquivos no formato DWG), (ii) memorial descritivo e (iii) 
memorial de cálculo. 

a. l) de Arquitetura; 

a.2) das Fundações e Estrutura; 

a.3) das Instalações Prediais de Elétrica ( eletrotécnica, eletrônica e 
telecomunicações), hidráulica, elevador e ar-condicionado . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não atendimento das disposições contidas nesta cláusula, nos 
prazos acima estabelecidos, caracterizará a inexecução parcial do Contrato, ficando a 
LOCADORA sujeita à aplicação da penalidade abaixo indicada, desde que por circunstância que 
lhe seja imputável e garantida a prévia defesa, de conformidade com o artigo 87, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações: 

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do aluguel mensal, a ser 
retida mensalmente até a regularização dos documentos pendentes, salvo desde que 
devidamente justificada pela LOCADORA e ficar comprovada a ocorrência de situações que 
se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

-- -- ---------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Em caso de mora no pagamento do aluguel e encargos por culpa da LOCATÁRIA, esta ficará 

htlp://sei.trt3 .jus.br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir_ web&acao _ orige... 16/0l/2014 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 57.182/19 

• Sra. Diretora da Procuradoria Consultiva 

Conforme se observa das fls. 15 verso, houve a autorização do 

Sr. Prefeito para que firmado novo Acordo de Cooperação entre a União e o 

Município. 

Em oficio enviado pela Justiça Federal, houve o pedido de 

concessão de isenção de IPTU para o imóvel ocupado pelo órgão, como forma de 

cumprimento do mencionado acordo. No requerimento consta a relação dos imóveis 

locados, bem como o contrato de locação que foi celebrado com a empresa Europa 

• Administradora de Imóveis Ltda, que a representante de todos os proprietários de 

salas localizadas no imóvel da Av. Getúlio Vargas nº 21-05. 

Relativamente à possibilidade de isenção, entendemos que é 

possível a sua concessão, o que encontraria fundamento no acordo de cooperação 

que será firmado pelo Município. 

Evidentemente, que o valor do IPTU recai na responsabilidade 
- ------- .... ------------------da Justiça Federal, sendo certo que a concessão de isenção para os imóveis locados, 

indiretamente, beneficiará a acordante. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Em processo administrativo anterior (24.150/11), quando da 

celebração do antigo acordo, nos pronunciamos da seguinte forma: 

Processo nº 24.150/11 

Sra. Diretora da Procuradoria Consultiva 

O presente processo refere-se à possibilidade de adesão a Termo 

de Cooperação entre o Município e o Tribunal Regional Federal. 

A minuta apresenta uma série de finalidades, estabelecidas na 

Cláusula Primeira, bem como obrigações de ambas as partes, sendo certo 

que entre elas encontra-se a concessão de isenção de IPTU dos imóveis 

onde esteja instalada a Justiça Federal, bem como taxas que porventura 

incidam sobre os imóveis locados. 

O processo encontra-se em nossa Procuradoria para análise sobre 

a possibilidade de encaminhamento de lei concedendo as citadas isenções. 

Inicialmente cabe observar que a competência para a concessão de 

isenção é do Município e deve sempre ser objeto de lei (art. 150, §6° da 

CF). Neste sentido, entendemos que haveria a necessidade de lei 

específica prevendo a isenção dos tributos. Gabe observar, que essa 

isenção beneficiária indiretamente os proprietários dos imóveis locados . 

Assim, seria correto que a isenção tivesse um reflexo direto no valor do 

aluguel. 

Além disso, há a necessidade de averiguação por meio de relatório 

de impacto orçamentário, que deverá acompanhar o projeto de lei, caso 

seja decidido pelo envio, informando sobre a forma como será 

compensada a renúncia de receitas. 

Dessa forma, quanto à questão formal entendemos que o Acordo 

só pode ser viabilizado por meio de lei municipal prevendo a concessão de 

isenção de IPTU e taxas municipais, conforme minuta que segue em 
---- ------anexo. 

É o que nos parece. 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Dessa forma, reiteramos os termos do parecer anterior, no 

sentido de que ser providenciado o relatório de impacto financeiro e o 

encaminhamento de lei à Câmara Municipal visando a concessão da isenção. 

projeto de lei. 

É o que nos parece, salvo melhor juízo, segue anexo minuta de 

José Roberto Anselmo 

Procurador do Município de Bauru 
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PREFEITURA MU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O impacto com os imóveis relacionados é de R$ 22.075,05 e já incluímos na 

previsão da nova lei Orçamentária. 

Assim que houver a aprovação da lei isentando o pagamento, deverá ser 

realizado o ajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (quadro de renúncia de receita). 

Importante constar a obrigação da Justiça Federal em informar os imóveis 

que estão sendo ocupados é o mês de novembro de cada exercício para que a 

Secretaria de Finanças pos ajustar os lançamentos . 

1 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para 
análise e parecer do presente processo, tendo em vista a manifestação do 
Procurador do Município de Bauru às folhas 41 a 69, considerando, 
inclusive, o parecer exarado pela Consultoria Jurídica desta Casa de Leis 
em 2011, a respeito do Projeto de Lei nº 128/11. 
Bauru, 12 de v mbro de 2019 . 

. ' 

Relator 

idente da Cámara Municipal de Bauru: 

do em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 12 de novembro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislação e Redação 

> 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação. 
Bauru, 12 de novembro de 2019. 

JOS 
Presidente 

Aten spacho supra. egue o Processo à Consultoria Jurldica. 
Bauru, 12 de novembro de 20 9. 

~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Proc. nº 240/2019 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 1° do Projeto de Lei nº 93/19, processado sob nº 240/19, que 
dispõe sobre a concessão de isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e 
Urbana e Taxas de Serviços sobre os imóveis locados para uso da Justiça Federal 
em Bauru, para fins de dar cumprimento a Acordo de Cooperação celebrado entre a 
União e o Município, passa a ter a seguinte nova redação: 

Art. 1° Fica concedida isenção de Imposto sobre a Propriedade 
Territorial e Urbana ao imóvel locado pela Justiça Federal de 
Primeiro Grau em Bauru, desde que as custas com referido 
Imposto sejam contratualmente de seu encargo. 

Bauru, 20 de novembro de 2019. 

/ 

ALEXSSAND 

Presi 

BUSSOLA 

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 

\ 

AVIDA SILVA 
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PROC. Nq 'V-10/19 f' 

FOLHAS i-i " 

PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo 

a• subseção Judiciária em Bauru -Av. Getúllo Vargas, 21-05-CEP 17017-383 - Fone: (14) 2107-9599 

Ofício N2 018/2019-DS Bauru, 20 de novembro de 2019 

Senhor Presidente, 

A Justiça Federal protocolou, em 15/08/2019, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o ofício nº 135 - DFORSP/SADM-SP/UMIN/NUAP/SUPI, através do qual solicita a concessão 
de isenção do IPTU pelos próximos 05 (cinco) anos . 

. Em sequencia, a Prefeitura Municipal de Bauru elaborou o projeto de Lei nº 
57.182/20, que foi enviado à Câmara Municipal e está em trâmite nessa Comissão de Justiça. 

O pedido de isenção funda-se no fato de que a Justiça Federal faz a locação 
do imóvel, no qual funciona o Fórum e, por força contratual, paga o IPTU. Ocorre que a Emenda 
Constitucional 95/16 restringiu o orçamento dos entes públicos, tendo a Justiça Federal também 
sido atingida pelas restrições. Para o ano de Z020 o orçamento da Justiça Federal do Estado de São 
Paulo sofrerá um corte de 25%. 

Assim, busca-se, através da isenção pleiteada, .,a-~"•.~· a manutenção das 
condições de funcionamento desta Justiça. 

Para melhor instruir o proj anexo, o contrato de 
locação nº 
contratual do pagamento do IPTU pela Justiça 
orçamento desta Justiça, e, de forma 
reciproca (art.150, inciso VI, "a", da C 8) . 

onstram a obrigação 
o pagamento onera o 
imunidade tributária 

,~ 

-- -

u 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \polo Legislativo 

Ilustríssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Marcelo 

Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
Câmara dos Vereadores de Bauru 
Bauru/SP 

ru 
2 O NOV. 2019 

ENTRAD.A,,, 
Hora lil<IS (a) ~ 
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PROC. N2 l4ó li O) 

FOLHAS i-"b 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista- CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 

8" andar 

CONTRATO Nº 07.059.10.13 

1 

,\ 
' 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO 
RESIDENCIAL SITUADO EM BAURU/SP QUE, ENTRE SI, 
FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO 
PAULO E A EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do 
Foro, ao final identificado, designado mediante o Ato nº 12.198, de 22 de março de 2013, ou pelo Juiz 
Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final identificado, designado mediante o Ato nº 12.485, de 
8 de novembro de 2013, ambos da Presidência do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira 
Região, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final identificado, mediante a Portaria 
nº 0205123, de 31 de outubro de 2013, da Diretoria do Foro, doravante denominada LOCATÁRIA, 
e, de outro lado, a EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., estabelecida na 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila Cidade Universitária, na cidade de 
Bauru/SP, CEP 17012-101, inscrita no CNPJ sob o nº 10.326.376/0001-44, neste ato representada 
pelo Sr. MARIO EDUARDO ROVEDA, Sócio, portador da Cédula de Identidade RG nº 
6.754.626-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 603.857.748-34, e pelo Sr. 
BENTO MAXIMINO, Sócio, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.283.432-5 SSP/SP e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 708.160.698-91, doravante denominada LOCADORA, 
doravante denominada LOCADORA, têm, entre si, acertada a celebração do presente CONTRATO 
DE LOCAÇÃO do imóvel descrito na Cláusula Primeira deste Instrumento, referente ao Processo 
SEI nº 0014349-85.2013.4.03.8001, no qual a licitação foi dispensada com fundamento no art. 24, 
inciso X, da Lei nº 8.666/1993, regendo-se o presente Termo pelas Leis nºs 8.245/1991, 8.666/1993, 
10.192/2001 e 12.112/2009, e mediante as cláusulas a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste Termo é a LOCAÇÃO do imóvel denominado "Edifício Comercial Dinâmica", em que 
a LOCADORA é usufrutuária, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 21-05, Parque Jardim Europa, 

20/11/201911: 
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na cidâde de Bauru/SP, registrado nas matrículas nºs 94.415, 94.416, 94.417, 94.418, 94.419, 94.420, 
94.421,- 94.422, 94.423, 94.424, 94.425, 94.426, 94.427, 94.428, 94.429, 94.430, 94.431, 94.432, 
94.433, 94.434, 94.435, 94.436, 94.437, 94.438, 94.439, 94.440, 94.441, 94.442, 94.443, 94.444, 
94.445, 94.446, 94.447, 94.448, 94.449, 94.450, 94.451, 94.452, 94.453, 94.454, 94.455, 94.456, 
94.457, 94.458, 94.459, 94.460, 94.461, 94.462, 94.463, 94.464, 94.465, 94.466, 94.467, 94.468, 
94.469, 94.470, 94.471, 94.472, 94.473, Livro nº 2 - Registro Geral, do 1° Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru, Estado de São 

Paulo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL 

A área locada destina-se às instalações da 8ª Subseção Judiciária da Justiça Federal de Primeiro Grau • 

em São Paulo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ALUGUEL MENSAL 

O aluguel mensal da presente locação é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo de 
R$7.800.00,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) o valor total estimado deste Termo, assim 

distribuído: 

a) exercício de 2014 - R$1.555.666,57 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos); 

b) exercício de 2015 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais). 

c) exercício de 2016 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

d) exercício de 2017 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

e) exercício de 2018 - R$1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais); 

f) exercício de 2019 - R$4.333,43 (quatro mil, trezentos e trinta e três mil reais e quarenta e três 

centavos). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

O valor do aluguel mensal será reajustado anualmente pela aplicação da variação do IGP-M/FGV, 
sendo o primeiro período de 12 (doze) meses contado do início da execução deste Contrato, e assim 

sucessivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na falta ou impossibilidade legal da utilização do IGP-M/FGV, 
aplicar-se-á outro índice que o substitua, ou inexistindo este, outro que reflita a real desvalorização da 

• 

20/11/2019 li: 
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moeda, conforme pacto a ser efetivado entre as partes. PROC. N2 Wi<lll" " 

FOLHAS -q-1-\ 1 

CLÁUSULA QUINTA - DA RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE 

Na ocasião do pagamento, observadas as condições específicas da LOCADORA, aplicar-se-á, no que 
couber, o disposto na Lei nº 9.430/1996, regulamentada pela Instrução Normativa RFB 1.234, de 
li /O 1/2012, e alterações. 

CLÁUSULA SEXTA-DO PAGAMENTO 

Para a efetivação do pagamento do aluguel, que resultará da apuração da locação do primeiro ao 
último dia do mês vencido, a LOCADORA deverá encaminhar à LOCATÁRIA, no primeiro dia útil 
após o período de apuração do aluguel, sob pena de atraso nos procedimentos de pagamento, o 
documento de cobrança correspondente ao recibo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em função da necessidade de programação financeira, o pagamento 
será efetuado através de Ordem Bancária (crédito em conta corrente) no dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do aluguel, desde que respeitado o prazo estabelecido à LOCADORA no 

caput desta cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O documento de cobrança deverá ser remetido aos cuidados do Núcleo 
de Administração Predial e Gestão de Serviços (NUAP), situado à situado à Alameda Rio Claro nº 
241, 4º andar, CEP 01332-010, Bela Vista, na cidade de São Paulo/SP, que providenciará o devido 
atesto. Após o atesto, o documento de cobrança será encaminhado ao Núcleo Financeiro (NUFI) que 
terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar a liquidação da despesa, respeitado o disposto no 
parágrafo primeiro desta cláusula, na forma estatuída no artigo 63, da Lei nº 4.320/1964, ou 
interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A liquidação de despesa, de que trata o Parágrafo anterior, só será 
efetuada mediante o documento de cobrança original. 

PARÁGRAFO QUARTO - O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da 
LOCATÁRIA, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número do Contrato e 
contendo todos os dados da mesma e outros conforme abaixo especificado: 

a) o número de inscrição no CNPJ da LOCADORA, constante do documento de cobrança, 
deverá ser o mesmo da documentação apresentada para contratação, que serviu como base para a 
emissão da Nota de Empenho de Despesa; 
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a.l) Na hipótese de divergência entre o CNPJ do documento de cobrança e o constante na 
Nota de Empenho, decorrente da necessidade de alteração do estabelecimento comercial 
emitente do documento de cobrança durante a execução do Contrato, a matriz ou filial, 
conforme o caso, deverã apresentar, previamente à emissão do documento de cobrança, 
declaração justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, apresentando os 
comprovantes de regularidade previstos no inciso III do art. 29, da Lei nº 8.666/93, 
relativos ao estabelecimento comercial emitente do documento de cobrança; 

a.2) A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteração do estabelecimento 
comercial emitente do documento de cobrança, se aceita pela LOCATÁRIA, após a 
anãlise jurídica, implicarã em adequação do Contrato, através de Termo Aditivo, para • 
inclusão do estabelecimento em questão e de seu respectivo CNPJ, bem como para 
modificação do favorecido dos recursos orçamentãrios correspondentes; 

a.3) No caso de alteração, nos termos do subitem anterior, a LOCADORA deverã 
apresentar os dados bancãrios relativos ao CNPJ do estabelecimento responsãvel pela 
emissão do documento de cobrança, para que o pagamento possa ser efetuado por meio de 
ordem bancãria. 

b) no corpo do documento de cobrança deverã constar o nome e o número do banco, bem como 
o número da agência e o número da conta-corrente, na qual se executarã o depósito bancãrio para 
pagamento; 

c) qualquer alteração de dados bancãrios só serã permitida desde que efetuada em papel • 
timbrado da LOCADORA, assinada por representante legal e encaminhada ao Núcleo 
Financeiro (NUFI), situado à Rua Peixoto Gomide nº 768, 10° andar, CEP 01409-903, Jardim 
Paulista, na cidade de São Paulo/SP, antes do processamento do respectivo pagamento; 

d) no rodapé do documento de cobrança deverã ser colocada observação, no sentido de que o 
recibo de quitação somente surtirã os efeitos legais, a partir do efetivo crédito em conta do valor 
do aluguel. 

PARÁGRAFO QUINTO - Não serã considerado atraso no pagamento do aluguel, quando não 
houver expediente bancãrio no dia estipulado para o pagamento, sendo o depósito feito no dia útil 
imediatamente posterior. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor a ser pago no primeiro mês serã calculado pro rata a partir do 
início da execução deste Termo, nos termos do caput da Clãusula Sétima (Da Vigência e da 
Execução). 
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PROC. N2 '))-\Cif l ~ J 

FOLHAS 1-S 
-CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇAO 

O prazo de vigência e de execução deste Contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 
02/01/2014, ficando sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial êla União 
e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em cumprimento ao que dispõe o artigo 61, 
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No prazo mínimo de 90 (noventa) dias anteriores ao término da vigência 
deste Termo, as partes deverão manifestar, por escrito, o interesse na continuidade da locação . 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os valores correspondentes aos exercícios de 2014 a 2019 serão empenhados oportunamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da execução deste Termo correrão por conta 
das dotações orçamentárias dos respectivos exercícios de sua vigência. 

CLÁUSULA NONA - DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL E DEMAIS 
DESPESAS PERTINENTES 

A LOCATÁRIA será responsável pelo pagamento do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, taxas municipais incidentes sobre o irnóvél locado, conforme a Cláusula Primeira, 
bem corno pelas despesas referentes ao consumo de água, gás, luz, telefone, manutenção e 
conservação de bombas de água e elevadores, inclusive as taxas que recaiam sobre estes últimos, e 
todas as demais previstas no artigo 23, da Lei nº 8.245/1991, efetuando diretamente estes pagamentos 
na época devida. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O IPTU será pago pro rata temporis, a partir do início da execução deste 
Contrato, nos termos do caput da Cláusula Sétima (Da Vigência e da Execução). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS BENFEITORIAS 

A LOCATÁRIA fica autorizada, durante a vigência deste Termo, a manter instalados ou mandar 
instalar e a executar no imóvel locado, divisórias, obras e instalações, modificações e benfeitorias 
necessárias ao exercício de suas atividades, às suas expensas, desde que não afetem a sua estrutura e 
segurança, bem corno sejam obedecidas as exigências do Código de Obras do Município de Bauru/SP. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A LOCATÁRIA comunicará previamente à LOCADORA quaisquer 
modificações a serem feitas, podendo esta vetar, no prazo de 15 (quinze) dias da Comunicação, 
eventuais modificações/obras que importem em alteração da forma interna ou externa do imóvel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As benfeitorias, se removíveis ou desmontáveis, poderão ser retiradas 
a qualquer tempo pela LOCATÁRIA, que reporá as partes afetadas das edificações ao seu estado 

original. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As benfeitorias mencionadas no parágrafo anterior deverão ser 
retiradas até o término da locação, para a entrega do imóvel no estado recebido, quanto à estrutura, 
segurança e estabilidade do prédio, salvo disposição em contrário pactuada entre as partes. 

PARÁGRAFO QUARTO - As benfeitorias necessárias e as úteis, realizadas mediante o expresso 
consentimento da LOCADORA, serão incorporadas ao imóvel, cabendo à LOCATÁRIA, por força 
delas, o direito de retenção ou indenização. 

PARÁGRAFO QUINTO - As benfeitorias erigidas pela LOCADORA, no interesse da atividade 
exercida pela LOCATÁRIA e não propriamente em beneficio do imóvel, poderão ser computadas 
para a determinação do valor de novo aluguel, mediante comum acordo entre as partes e através do 
devido aditivo contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRAS, INSTALAÇÕES E REPAROS DE 
SEGURANÇA E HIGIENE DO IMÓVEL 

Tudo quanto constituir obras, instalações e reparos de segurança e higiene do imóvel, desde que tais 
reformas e/ou acréscimos interessem à estrutura integral do mesmo, a fim de conservá-lo no estado de 
servir ao uso a que se destina, correrão por conta da LOCADORA, ressalvadas as decorrentes de 
danos provocados pelo uso inadequado da LOCATÁRIA, ou que se refiram a gastos rotineiros de 

manutenção do imóvel. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obras, instalações e reparos de segurança as que evitam 
riscos contra a vida de pessoas e danos materiais e patrimoniais em geral, além das que possam ser 
provenientes de imposições legais, tais como: 

a) tratamento, recuperação e reforço para garantir a integridade e estabilidade das edificações e 
seus componentes, que deverão suportar as sobrecargas de utilização relativas ao uso pretendido 
para o imóvel, em suas condições específicas e gerais de carregamento relativo ao mobiliário, 
equipamentos, estantes de processo e pessoal; 

• 

• 
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b) substituição, tratamento e fixação de revestimentos em geral, de caixilharias s 
elementos fixados nas paredes, muros e fachadas, para evitar que estas se desplaquem ou soltem; 

c) impermeabilização de calhas, drenos, lajes e reservatórios de água para evitar infiltrações e 
vazamentos nocivos ao imóvel; 

d) manutenção da infra-estrutura das instalações elétricas comuns e estabilizada, incluindo-se 
dentre outros: Cabine Primária de Alta Tensão (transformadores, chaves seccionadoras, fusíveis, 
etc.), QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão), aterramento, quadros elétricos de distribuição de 
iluminação e força, calhas, eletrodutos, fios, cabos, tomadas, etc.; 

e) manutenção da infra-estrutura dos sistemas de segurança contra incêndio tais como: hidrantes, 
bombas de incêndio e recalque, tubulações, válvulas registros e conexões, e projeto de proteção 
contra incêndio; 

f) outros serviços assemelhados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obras, instalações e reparos de higiene as que evitam riscos 
à saúde fisica e psicológica de pessoas, tais como: 

a) manutenção da infra-estrutura e instalações hidráulicas e sanitárias incluindo-se dentre outros: 
tubulações, conexões, válvulas e registros, bombas de recalques, válvulas de fluxo, cavalete de 
entrada de água, reservatórios, caixas de gordura e inspeção, para evitar vazamentos, infiltrações 
e contaminações; 

b) manutenção e substituição da impermeabilização de calhas, drenos, lajes e reservatórios de 
água para evitar infiltrações, vazamentos e contaminações; 

c) outros serviços assemelhados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A LOCADORA e a LOCATÁRIA deverão executar as obras, 
instalações e reparos sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes dos produtos, normas 
técnicas da ABNT, regulamentos e portarias aplicáveis e vigentes. 

PARÁGRAFO QUARTO - A qualquer tempo e sempre que constatado, a LOCATÁRIA deverá 
comunicar à LOCADORA, por escrito, a necessidade de execução de obras, instalações e reparos de 
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segurança e higiene no imóvel, correndo por conta da LOCADORA as despesas delas decorrentes. A 
LOCADORA deverá submeter à prévia aprovação da LOCATÁRIA um programa (relação de 
serviços, especificações técnicas, memorial descritivo, croquis, desenhos, projetos e cronograma 
físico) das obras, instalações e reparos a serem executados. 

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a LOCADORA não tome as providências necessárias, no prazo de 
30 (trinta) dias contados da comunicação, a LOCATÁRIA poderá executar as obras necessárias, 
descontando a despesa realizada do valor do aluguel, até a terça parte deste, enquanto perdurar o 
débito. 

PARÁGRAFO SEXTO - Constituem obras, instalações e reparos emergenciais, as de segurança e 
higiene, que evitam a ocorrência de riscos iminentes contra a vida e a saúde física e psicológica das • 
pessoas e de danos materiais e patrimoniais em geral, devendo estas serem executadas pela 
LOCADORA, imediatamente, após a devida comunicação efetuada pela LOCATÁRIA, ou sempre 
que a LOCADORA tomar conhecimento ou constatar os referidos riscos iminentes, não se aplicando 
o prazo do parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O não atendimento das comunicações efetuadas pela LOCATÁRIA 
acarretará a imposição de multa à LOCADORA, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula 
Vigésima Primeira. 

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de necessidade da LOCADORA executar obras de manutenção 
ou reforma, previstas no caput desta cláusula e respectivos parágrafos ou que seja objeto de vistoria e 
respectivo memorial celebrados em separado, tais obras deverão ser realizadas, sem que a 
LOCATÁRIA tenha que desocupar o imóvel; salvo o caso em que a reforma ou manutenção ofereça 
risco a integridade física ou psicológica de pessoas ocupantes ou freqüentadores do imóvel, ocasião • 
em que deverá ser executada a obra ou manutenção fora dos períodos de funcionamento do serviço 
público a que o imóvel se destina, o que deverá ser previamente agendado entre as partes. 

PARÁGRAFO NONO - Na ocorrência do fato acima citado caberá a LOCATÁRIA remover os 
móveis, aparelhos, arquivos etc que porventura possam ser danificados ou se tomarem inservíveis em 
razão das obras a serem executadas, não se responsabilizando a LOCADORA por eventuais danos em 
móveis deixados no local da obra. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Todos os serviços de manutenção e conservação das instalações e 
equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança relacionados na presente cláusula 
passarão a ser da competência da LOCATÁRIA, a partir da entrega das instalações em perfeitas 
condições de funcionamento, o que será comprovado por meio de declaração expressa da 
LOCADORA, situação esta a ser verificada em futura vistoria pela área de engenharia da 
LOCATÁRIA, quando do início deste Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONSERVAÇÃO DO I ÓVEL 
PROC. N2 'U-1 G t, 

, b . . l fi . d d FOLHAS :f :f-- . A LOCATARIA o nga-se a manter o 1móve em per eito esta o e llS@ • ·-

assim devolvê-lo - mediante contratação de pessoas ou empresas especializadas, às suas expensas, 
efetuando toda a manutenção ou reparos que se fizerem necessários, nos termos do art. 23, XII, § 1 º, 
da Lei nº 8.245/1991, para restituí-lo em perfeito estado ao término da locação, arcando com as 
respectivas despesas, ressalvado o desgaste pelo seu uso normal e demais decorrentes da execução de 
obras, instalações e reparos de segurança e higiene referidos na Cláusula Décima Primeira . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VISTORIA 

A vistoria do imóvel locado ocorrerá nas hipóteses a seguir especificadas: 

a) no início da vigência deste Termo, as partes contratantes deverão efetuar vistorias conjuntas, 
para verificação do estado do imóvel e do funcionamento adequado de seus equipamentos, 
lavrando-se Termo de Vistoria, acompanhado de fotos das partes internas e externas do imóvel, 
os quais passarão a fazer parte integrante do presente Contrato; 

b) à medida que forem concluídos reparos, obras e instalações que se fizerem necessários, 
deverão ser executadas vistorias complementares e conjuntas; 

c) a LOCADORA fica desde já autorizada pela LOCATÁRIA a vistoriar o imóvel locado, em 
dias e horas normais de expediente da LOCATÁRIA, mediante combinação prévia, ressalvado à 
LOCATÁRIA o direito de marcar a data e a hora para a citada vistoria, dentro do prazo de 03 
(três) dias da solicitação; 

d) Ao término da locação as partes deverão efetuar vistoria conjunta do imóvel, para verificação 
do seu estado de conservação, lavrando-se o competente Termo de Vistoria, acompanhado do 
Termo de entrega das chaves, para que seja efetivada a devolução do imóvel. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO SEGURO DO IMÓVEL 

A LOCATÁRIA obriga-se a segurar e a manter segurado o imóvel locado, durante toda a vigência 
deste Termo, contra danos que venham a ocorrer no imóvel, pelo valor de reposição do imóvel, valor 
este estabelecido pela área técnica da LOCATÁRIA, a partir de critérios estabelecidos em publicações 
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técnicas amplamente aceitas, e submetido à aceitação da LOCADORA, sujeito a alterações conforme 
variações do mercado imobiliãrio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apólice, que deverá ser encaminhada à LOCADORA, deverá 
constar a LOCADORA como beneficiãria do seguro relativamente ao valor de reposição do imóvel. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de não aceitação pela LOCADORA do laudo de avaliação da 
LOCATÁRIA, o valor do imóvel será submetido a serviço técnico de avaliação a ser contratado nos 
termos da Lei nº 8.666/93, e os custos do serviço, bem como eventuais sinistros ocorridos até a 
expedição da apólice, serão submetidos à legislação de regência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA LOCAÇÃO 

A LOCADORA garantirá à LOCATÁRIA o uso pacifico dos imóveis e levará o presente Termo a 
registro na competente Circunscrição Imobiliãria, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
assinatura, fazendo constar das matriculas das unidades autônomas do imóvel EDIFÍCIO 
COMERCIAL DINÂMICA, expressamente, a obrigação de serem integralmente respeitadas as 
condições deste Contrato, no caso de venda, cessão ou transferência do imóvel locado, pelos 
adquirentes, cessionários, herdeiros e sucessores, nos termos do disposto na Cláusula Décima Oitava. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBLOCAÇÃO 

É proibida qualquer forma de sublocação, todavia a LOCADORA autoriza a LOCATÁRIA a ceder 

• 

ou permitir o uso de parte do imóvel locado, com o objetivo de instalação de organismos assistenciais • 
e educacionais, entidades financeiras e órgãos representativos da classe de trabalhadores direta, ou 
indiretamente, relacionados com a LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESAPROPRIAÇÃO 

Se o imóvel for desapropriado, no todo ou em parte, na vigência da presente locação, ficarão as partes 
desobrigadas por todas as cláusulas deste Termo, ressalvado à LOCATÁRIA, tão somente, o direito 
de haver do poder expropriante indenizações que, eventualmente, lhe forem devidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Em caso de alienação do imóvel locado, a LOCATÁRIA terá direito de preferência para a sua 
aquisição nas mesmas condições de venda propostas a qualquer interessado, devendo exercitá-lo no 
prazo de 30 (trinta) dias contados do oferecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

PROC. N2 ?fo\ O l l3 1 ) 
A LOCADORA compromete-se a: FOLHAS 1t J 

1- executar as obras e instalações, porventura existentes, de acordo com as recomendações dos 
fabricantes dos produtos, normas técnicas da ABNT, regulamentos e portarias aplicáveis e 
vigentes, arcando com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução das referidas obras; 

II- manter, durante a v1gencia da presente locação, todas as condições exigidas para a 
contratação com a LOCATÁRIA, bem assim a obrigação prevista no artigo 1° da Resolução nº 
9, de 06/12/2005, do Conselho Nacional de Justiça; 

III- a inadimplência da LOCADORA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais decorrentes de obras e serviços, não transfere à LOCATÁRIA a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, ou restringir a regularização e o uso 
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, nos termos do parágrafo 1 º, do 
artigo 71, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO 

1- A LOCADORA deverá apresentar os documentos abaixo elencados: 

1.1- Em até 30 (trinta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Projeto Legal (área edificada, estrutura, compartimentação, volumetria), e 
modificações, se for o caso, devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal, 
acompanhado do Auto ou Certificado de Conclusão de Obra, ou Habite-se - a 
denominação altera-se dependendo do Município; 

b) O proprietário deverá providenciar junto à Prefeitura Municipal documento 
comprobatório que ateste que o uso da edificação é permitido para o uso institucional -
Fórum/Juizado; 

c) Laudo Estrutural informando as sobrecargas admissíveis sobre as lajes, carga nas vigas, 
pilares e fundação, considerando para isto o uso do imóvel, a concepção estrutural. 
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1.2- Em até 30 (trinta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Laudo do sistema de SPDA, com a medição das resistências de aterramento, de acordo 
com as normas aplicáveis; 

b) Alvarás de instalação dos elevadores; 

c) Termos de garantias, se for o caso, e manuais de operação e de manutenção de todos os 
equipamentos instalados no prédio pelo proprietário: elevadores, ar-condicionado, 
prevenção e combate a incêndio, estabilizadores, no-break, grupo motogerador e demais • 
equipamentos existentes; 

d) Documentos de aprovação pelas Concessionárias de Serviços Públicos do local, 
referentes: 

i) Projeto de entrada de telecomunicações; 

ii) Projeto de entrada de água potável ( cavalete e hidrômetro); 

iii) Projeto de entrada de gás canalizado (se houver); 

iv) Projeto de entrada de energia elétrica 

e) Projeto de Proteção e Combate a Incêndio, "aprovado" pelo Corpo de Bombeiros, 
acompanhado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB local, para uso 
institucional - Fórum/Juizado; 

1.3- Em até 180 ( cento e oitenta) dias da assinatura deste Termo: 

a) Projetos Executivos e/ou AS BUILT (conforme construido) - composto de (i) peças 
gráficas (impressas ou arquivos no formato DWG), (ii) memorial descritivo e (iii) 
memorial de cálculo. 

a.1) de Arquitetura; 

a.2) das Fundações e Estrutura; 

a.3) das Instalações Prediais de Elétrica (eletrotécnica, eletrônica e 
telecomunicações), hidráulica, elevador e ar-condicionado. 

• 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O não atendimento das disposições contidas nesta cláusula, nos prazos 
acima estabelecidos, caracterizará a inexecução parcial do Contrato, ficando a LOCADORA sujeita à 

aplicação da penalidade abaixo indicada, desde que por circunstância que lhe seja imputável e 
garantida a prévia defesa, de conformidade com o artigo 87, da Lei nº 8MmtWlll-=~~i.&=--PI-:+--. 

PROC.N2__.oc.:i.;::.i....:.,~-'\llr\-+
FOLHAS 

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atuali 
retida mensalmente até a regularização dos documentos pendentes, salvo desde que devidamente 
justificada pela LOCADORA e ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem 
no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Em caso de mora no pagamento do aluguel e encargos por culpa da LOCATÁRIA, esta ficará sujeita 
ao pagamento de taxa de compensação financeira, mediante aplicação da seguinte fórmula, calculada 
sobre o valor do aluguel em atraso, até a data do efetivo pagamento: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

• I = Índice de atualização financeira assim apurado: 

13 de 16 

I = (TX/100) 

365 

I = (6/100) 

365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

I = 0,00016438 ao dia 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída no 
recibo do mês seguinte ao da ocorrência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O não atendimento das comunicações de que trata a Cláusula Décima 
Primeira acarretará a imposição de multa à LOCADORA, no montante de 10% (dez por cento) sobre 
o total da despesa realizada. 

20/11/201911: 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Aplicam-se, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e 
atualizações, mormente, os artigos 86 a 88, da Seção II do Capítulo IV. 

PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução parcial ou total do Contrato, sempre por circunstância 
que lhe seja imputável, a LOCADORA estará sujeita a aplicação das seguintes penalidades, garantida 
a prévia defesa, em conformidade com o artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 e alterações: 

a) advertência; 

,, 

b) multa correspondente a 10% (dez por cento) do Contrato ou do(s) aluguel(éis) • 
correspondente( s); 

c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que 
a mesma fixar e que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o 
limite de 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das multas; 

d) declaração de inidoneidade da LOCADORA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo da aplicação das 
multas. 

PARÁGRAFO QUINTO - A atualização do valor para efeito de aplicação da multa será efetivada 
com base na variação do IGP-DI/FGV. 

PARÁGRAFO SEXTO - As penalidades previstas neste Contrato não poderão ser relevadas, salvo 
quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força 
maior ou caso fortuito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245/1991 e na Lei nº 
8.666/1993 e atualizações, no que couber. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica facultada à LOCATÁRIA, a rescisão antecipada do presente 
Instrumento e sem ônus, a qualquer momento, desde que comunique à LOCADORA por escrito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

• 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Termo se rescindirá de pleno direito, independentemente de 
qualquer notificação ou interpelação judicial, no caso de desapropriação, incêndio ou acidente, estes 
últimos, que importem na sua reconstrução total ou que impeçam o uso do mesmo por mais d ' 60 

(sessenta) dias. PROC. N2_'l,::::.4..._ô-'-'lJ-_ __..._-t-

FOI..HAS ~ 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÁÔÕA,JUSTIÇA FEDERAL 

A LOCATÁRIA fiscalizará o exato cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no 
presente Contrato: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A om1ssao total ou parcial da fiscalização não ex1m1ra a 
LOCADORA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gerenciamento deste Contrato será exercido pelo(a) Diretor(a) do 
Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços (NUAP), sendo a fiscalização realizada 
pelo(s) servidor(es) ou seu(s) substituto(s) especialmente designado(s) pela autoridade competente, 
mediante Portaria, em conformidade com o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser 
observado o disposto nos artigos 73 e 74 da mencionada Lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS APLICÁ VEIS 

O presente Termo vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujo teor 
se considera conhecido e acatado pelas partes: 

a) Processo SEI nº 0014349-85.2013.4.03.8001; 

b) Ato de Dispensa de Licitação, ratificado em 27/12/2013, a ser publicado no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 3ª Região e no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES 

As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste Termo e o 
assunto específico da correspondência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As comunicações feitas à LOCATÁRIA deverão ser endereçadas ao 
Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços, situado à Alameda Rio Claro nº 241, 4° andar, 
Bela Vista, CEP 01332-010, São Paulo/SP, Telefone (0XXll) 2172-6404 ou 2172-6403, endereço 
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eletrônico: nuap@jfsp.jus.br. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As comunicações feitas à LOCADORA deverão ser endereçadas à 

EUROJ>A. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., estabelecida na Alameda Dr. Octávio 
Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila Cidade Universitária, Bauru/SP, CEP 17012-101, Telefone 
(0XX14) 4009-6950, correio eletrônico: roveda@fonesat.com.br. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Eventuais mudanças de endereços deverão ser comunicadas por 
escrito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO 

As dúvidas e questões oriundas da execução do presente Contrato serão dirimidas no Foro da Justiça 
Federal de Primeiro Grau em São Paulo, 8ª Subseção Judiciária. 

Assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Instrumento em meio eletrônico, 
constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de Informações da 
JUSTIÇA FEDERAL. 

~;;_7 Documento assinado eletronicamente por Edson Luiz dos Santos, Assessor, em exercício, em 
~ 30/12/2013, às 14:21, conforme art. !º, lll, "b", da Lei 11.419/2006. 

• 

~oo • 
~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br 

. ~ 

/sei/controlador_ externo. php?acao=documento _ conferir&id _ orgao _acesso_ extemo=0 
informando o código verificador 0292528 e o código CRC 15685A20 . 

0014349-85.2013.4.ü3.8001 0292528v3 
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PROC. N2_ ~◊ ll~ . 
M 

\ 

FOLHAS_ 

SEÇÃO füDICIÁRIA DE SÃO PAULO 
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 

8º andar 

TERMO ADITIVO Nº 07.059.13.18 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL URBANO NÃO 
RESIDENCIAL SITUADO EM 
BAURU/SP QUE, ENTRE SI, 
FIRMAM A JUSTIÇA 
FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU EM SÃO PAULO E A 
EUROPA ADMINISTRADORA 
DE IMÓVEIS LTDA. 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM 
SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pela Juíza Federal Diretora do 
Foro, ao final identificada, ou pelo Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, ao final identificado, 
designados mediante o Ato nº 3701, de 08 de março de 2018, da Presidência do Egrégio Conselho da 
Justiça Federal da Terceira Região, doravante denominada LOCATÁRIA, e, de outro lado, a 
EUROPA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., estabelecida na Alameda Dr. Octávio 
Pinheiro Brisolla, 13-30, Sala A, Vila Cidade Universitária, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-101, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.326.376/0001-44, neste ato representada pelo Sr. MARIO EDUARDO 
ROVEDA, Sócio, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.754.626-2 SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 603.857.748-34, e pelo Sr. BENTO MAXIMINO, Sócio, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 8.283.432-5 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob nº 708.160.698-91, doravante denominada LOCADORA, têm, entre si, acertada a 
celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07.059.10.13, referente ao Processo SEI nº 
0014349-85.2013.4.03.8001, com fundamento no art. 62, §3º, da Lei nº 8.666/1993, e suas 
alterações, e no art. 51 da Lei nº 8.245/1991, regendo-se o presente Termo por essas Leis, e pelas 
Leis nºs 10.192/2001 e 12.112/2009, e mediante as cláusulas a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

20/11/2019 11: 
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O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07.059.10.13, de locação do imóvel de propriedade da 
LOCADORA, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 21-05, Parque Jardim Europa, na cidade de 
Bauru/SP, tem por objeto as alterações abaixo discriminadas, conforme solicitação contida na 
Informação nº 4377867/2018 - SUPI, com autorização da Excelentíssima Senhora Juíza Federal 
Diretora do Foro (doe. nº 4378881), no Processo SEI nº 0014349-85.2013.4.03.8001, corno segue: 

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário e de seus aditamentos, pelo 
período de 60 (sessenta) meses; 

b) a negociação do valor mensal da locação; 

e) do parágrafo primeiro da Cláusula Décima Quarta (Do Seguro do Imóvel) do Contrato 
originário para que conste: "PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na apólice, que deverá ser 
encaminhada à LOCADORA, deverá constar a LOCATÁRIA corno beneficiária do seguro 
relativamente ao valor de reposição do imóvel." 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO 

1- O aluguel mensal da presente locação passará a ser R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo 
R$7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) o valor total estimado deste Termo, assim 
distribuído: 

a) exercício de 2019: R$1.436.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil reais); 

b) exercício de 2020: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

e) exercício de 2021: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

d) exercício de 2022: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); 

e) exercício de 2023: R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais); e 

f) exercício de 2024: R$4.000,00 (quatro mil reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

• 

• 
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As despesas relativas aos exercícios de 2019 a 2024 serão empenhadas-µ:.o~o""rtun"""'°'am=e_.n..,te,...,.... __ -f\tf-'r---, 
PROC. N2 »-i \\ l !, 
FOLHAS 1, Qi 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊN 

Em decorrência do disposto no item "a" da Cláusula Primeira deste Instrumento, o prazo de vigência 
contratual fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) meses, a partir de 02/01/2019, sendo sua 
eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 3ª Região, em cumprimento ao que dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993 e atualizações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
(AVCB) 

A LOCADORA ficará responsável por executar obras/reformas necessárias a adequar o imóvel 
dentro do que estabelecem as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e que atendam as 
condições de segurança contra incêndio. Além disso, a LOCADORA deverá também manter o projeto 
de proteção contra incêndio atualizado e a certificação do AVCB válida durante o período de 
contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL 

As obras de reformas e/ou acréscimos que interessem a acessibilidade do imóvel e que se referem 
exclusivamente à estrutura integral do imóvel, correrão ao encargo da LOCADORA, visando dar 
cumprimento à Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, ao Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, e 

• atendendo a Norma Técnica Brasileira 9050/2004. 

3 de 4 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato originário e de seus 
aditamentos, cujos teores não sejam conflitantes com este Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As dúvidas e questões oriundas da execução deste Termo Aditivo serão dirimidas no foro da Justiça 
Federal de Primeiro Grau em São Paulo, 8ª Subseção Judiciária. 

Assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Instrumento em meio eletrônico, 
constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de Informações da 

20/11/2019 li: 
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JUSTIÇA FEDERAL. 

._ ____ ., 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Bauerle, Assessor de Licitações e 
Contratos, em 27/12/2018, às 23:17, conforme art. 1°, lll, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Mário Eduardo Roveda, Usuário Externo, em 
28/12/2018, às 17:55, conforme art. 1 º, lll, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por BENTO MAXIMINO, Usuário Externo, em 
28/12/2018, às 18:26, conforme art. 1°, lll, "b", da Lei 11.419/2006. 

Documento assinado eletronicamente por Maria Helena de Almeida Santos, Diretora da 
Secretaria Administrativa da SJSP, em 28/12/2018, às 19:28, conforme art. 1°, Ill, "b", da Lei 
11.419/2006 . 

seil Documento assinado eletronicamente por Caio Moysés de Lima, Juiz Federal Diretor do Foro 
•HlMtur.> ~ da Seção Judiciária de São Paulo, em exercício, em 28/12/2018, às 19:44, conforme art. 1 º, lll, 

.._•_1e ____ __, "b", da Lei 11.419/2006. 

l!l 
• A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br 
, /sei/controlador_ extemo.php?aca=documento _ conferir&id _ orgao _acesso_ extem=0 

informando o código verificador 438227 4 e o código CRC A8820120. 

• 

0014349-85.2013.4.03.8001 4382274v6 • 
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OFÍCIO - Nº 135 - DFORSP/SADM-SP/UMIN/NUAP/SUPI 

São Paulo, 13 de agosto de 2019. 

Senhor Prefeito, 
I PROC. N2--"'c..!(l-'-l-",k,"--_--li++

! FOLHAS .$.1=====:!l:±=,J 
Com a promulgação da EC nº. 95/2016, que insiíiüiu o novo regimefi.scãl, e -

estabeleceu limites financeiros de gastos a toda Administração Pública, fixando como 
parâmetro para o orçamento anual do Poder Judiciário o montante de pagamentos das despesas 
primárias realizada em 2016, situação esta que permanecerá inalterada pelos próximos 20 anos, 
a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo vem enfrentando severas 
restrições orçamentárias. 

Dessa maneira, para atravessar tais dificuldades, é certo que esta Seção 
Judiciária adotou medidas diversas para mitigar os efeitos das aludidas restrições, de modo a 
evitar a precarização dos serviços jurisdicionais prestados. 

Dentre elas, destaca-se a renegociação dos valores de locação dos imóveis 
ocupados pela Justiça Federal, limitação do horário de ingresso e salda dos fóruns federais, 
campanhas de redução de consumo de energia elétrica e água, substituição de lâmpadas 
tradicionais por lâmpadas de LED, e redução dos contratos de serviços em geral, sobretudo os 
que envolvem terceirização de mão de obra, com vistas a compatibilizar as despesas aos 
recursos orçamentários disponíveis, em observância aos ditames da responsabilidade fiscal. 

• Ainda assim, é salutar esclarecer que em virtude da manutenção do cenário 
restritivo para o próximo exercício, foi necessário estudar outras ações no intuito de superar as 
referidas dificuldades orçamentárias, e, principalmente, com o objetivo de afastar situações 
mais drásticas, como o fechamento de prédios que abrigam as unidades judiciárias, ou ainda, 
evitar que a Justiça Federal deixe de honrar seus compromissos com fornecedores. 

Nesta esteira, considerando a relevância da prestação jurisdicional em prol da 
comunidade local, consultamos Vossa Senhoria quanto à possibilidade de conceder a isenção do 
IPTU pelos próximos 5 (cinco) anos, a fim de que a Justiça Federal de Primeiro Grau possa 
equalizar melhor a distribuição dos recursos orçamentários e, por conseguinte, impedir que haja 
maiores prejuízos ao atendimento ao jurisdicionado. 

Por fim, solicitamos que a manifestação do Município seja encaminhada 
através do endereço eletrônico: adrnsp-supi@trf3.jus.br ou para o endereço fisico: Rua Peixoto 
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FOLHAS ~ 
Certos da colaboração mútua, renovamos prÕtestos de estima e distinta...=. 

consideração. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Juiza 
Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em 13/08/2019, às 22: 15, 
conforme art. !º, Ili, "b", da Lei 11.419/2006. 

l!J A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador _ extemo.php? 

1 acao=documento _ conferir&id _ orgao _acesso_ extemo=O informando o código verificador 
5017104 e o código CRC B3597B41. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 243/19 

Bauru, 25 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da 

Consultoria Jurídica desta Casa de Leis sobre o Projeto de Lei nº 93/19, processado 

sob nº 240/19, que dispõe sobre a concessão de isenção de Imposto sobre a 

Propriedade Territorial e Urbana e Taxas de Serviços sobre os imóveis locados para 

uso da Justiça Federal em Bauru, para fins de dar cumprimento a Acordo de 

Cooperação celebrado entre a União e o Município, a fim de que Vossa Excelência 

tome as providências necessárias para atender ao requerido. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

J SE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 2416/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

O 4 DEZ. 2019 

ENr RADP{., 
Hora 10U.S~ (a)~ 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 243/19, Processo 57182/2019 em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, solicita parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

sobre o PL 128/11, informamos o solicitado conforme cópia anexa (fl . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy- Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 



Senhor Presidente. 

Antes de adentrar ao mérito do projeto, 
esta Consultoria Jurídica, com o fito de 
afastar eventual conduta vedada a 
gestor público, que seja oficiado o 
senhor Prefeito Municipal para que 
informe se há agente político ou 
familiares deste dentre as 
proprietários do imóvel locado pela 
Justiça Federal, sito a Avenida Getúlio 
Vargas, nº 21-05, edifício "Comercial 
Dinâmica", conforme documento 
acostado às fls. 68. 

Após retorne o expediente para 
manifestação final, incluso se houver 
emendas e demais atos legislativos. 

É o parecer. 

r os Augusto Gobbi 
Consultor Jurídico 

1 PROC. N2 
FOLHAS L----

---·· 
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PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo 

a• Subseção Judiciária em Bauru -Av. Getúlio Vargas, 21-05 - CEP 17017-363 - Fone: (14) 2107-9599 

Ofício N2 020/2019-DS 

Senhor Presidente, 

Bauru, 09 de dezembro de 2019 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de 1ipoio Legislativo 

O 9 DEZ. 2019 

V 

Pelo presente, encaminho o parecer elaborado pela seção de 
apoio técnico jurídico, desta Justiça Federal, para juntada ao projeto de Lei n2 
93/2019, em trâmite nessa E. Comissão. 

Atenciosamente . 

e 
Diretor da S seção Judiciá ia de Bauru 

Ilustríssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
Câmara dos Vereadores de Bauru 
Bauru/SP 
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5° andar 

PARECER Nº 5351484/2019 - DFORSP/GADI/SUTJ 

Exmª. Juíza Federal Diretora do Foro, 

Trata-se de anãlise acerca da isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, ao Prefeito do Município de Bauru por meio do Oficio nº 135 - DFORSP/SADM
SP/UMIN/NUAP/SUPI, tendo por objeto o imóvel locado pela União Federal, por intermédio da 
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, onde se encontram as instalações da Subseção 
Judiciãria de Bauru, conforme estipulado no contrato de locação celebrado (Contrato Nº 
07.059.10.13). 

Os autos vieram para manifestação por determinação constante do Despacho SUGA 
5329706, atendendo à solicitação do Exmº. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciãria de Bauru. 

Por meio do Oficio nº 135 - DFORSP/SADM-SP/UMIN/NUAP/SUPI, a Exmª. 
Juíza Federal Diretora do Foro solicitou ao Prefeito do município de Bauru/SP que a isenção do 
pagamento de IPTU pela Justiça Federal pelos próximos 5 anos, em razão das restrições 
orçamentãrias sofridas após a promulgação da Emenda Constitucional nº 95/2016. Leia-se: 

"Com a promulgação da EC nº. 95/2016, que instituiu o novo regime fiscal, e estabeleceu limites 
fmanceiros de gastos a toda Administração Pública, fixando como parâmetro para o orçamento anual do 
Poder Judiciário o montante de pagamentos das despesas priroárias realizada em 2016, situação esta que 
permanecerá inalterada pelos próxiroos 20 anos, a Justiça Federal de Priroeiro Grau em São Paulo vem 
enfrentando severas restrições orçamentárias. 

Dessa maneira, para atravessar tais dificuldades, é certo que esta Seção Judiciária adotou medidas 
diversas para mitigar os efeitos das aludidas restrições, de modo a evitar precarização dos serviços 
jurisdicionais prestados. 

Dentre elas, destaca-se a renegociação dos valores de locação dos iroóveis ocupados pela Justiça 
Federal, liroitação do horário de ingresso e salda dos fóruns federais, campanhas de redução de 
consumo de energia elétrica e água, substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, e 
redução dos contratos de serviços em geral, sobretudo os que envolvem terceirização de mão de obra, 
com vistas a compatibilizar as despesas aos recursos disponíveis, em observância aos ditames da 
responsabilidade fiscal. 

09/12/2019 09: 
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Ainda assim, é salutar esclarecer que em virtude da manutenção do cenário restritivo para o próximo 
exerc(cio, foi necessário estudar outras ações no intuito de superar as referidas dificuldades 
orçamentárias, e, principalmente, com o objetivo de afastar situações mais drásticas, como o 
fechamento de prédios que abrigam as unidades judiciárias, ou ainda, evitar que a Justiça Federal deixe 
de honrar seus compromissos com os fornecedores. 

Nesta esteira, considerando a relevância da prestação jurisdicional em prol da comunidade local, 
consultamos Vossa Senhoria quanto à possibilidade de conceder a isenção do IPTU pelos próximos 5 
(cinco) anos, a fim de que a Justiça Federal de Primeiro Grau possa equalizar melhor a distribuição dos 
recursos orçamentários e, por conseguinte, impedir que haja maiores prejuízos ao atendimento ao 
jurisdicionado. 

( ... )" 

Em razão da solicitação efetuada, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Bauru. 
o Projeto de Lei nº 93/19, com a seguinte redação: 

"Art. 1°. Fica concedida a isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e Taxas de 
Serviços sobre os Imóveis locados diretamente pela União, por intermédio da Justiça Federal de 
Primeiro Grau em Bauru. 

Parágrafo Único. A isenção concedida está limitada à duração do Acordo de Cooperação celebrado 
entre a União e o Munic(pio, cabendo a Justiça Federal de Primeiro Grau em Bauru, a comprovação 
anual da continuidade locaticia por meio da apresentação dos respectivos contratos. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação." 

Através do Oficio nº 018/2019-DS, o Exmº. Juiz Federal Diretor da Subseção 
Judiciária de Bauru encaminhou ao Ilustríssimo Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação da Câmara de Vereadores de Bauru, a fim de instruir o projeto de lei que se encontra em 
tramitação, o contrato de locação nº 07.059.10.13 e o termo aditivo nº 07.059.13.18, que demonstram. 
a obrigação contratual do pagamento do IPTU por esta Justiça Federal. Reforçou o Exmº. Magistrado 
no oficio referido o seguinte: 

"O pedido de isenção funda-se no fato de que a Justiça Federal faz a locação do imóvel, no qual 
funciona o Fórum e, por força contratua~ paga o IPTU. Ocorre que a Emenda Constitucional 95/16 
restringiu o orçamento dos entes públicos, tendo a Justiça Federal também sido atingida pelas restrições. 
Para o ano de 2020 o orçamento da Justiça Federal do Estado de São Paulo sofrerá wn corte de 25%. 

Assim, busca-se, com a isenção pleiteada, auxiliar a manutenção das condições de funcionamento desta 
Justiça." 

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse do bem 
imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
município, conforme estabelece o artigo 32 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66). 

No que se refere ao contribuinte do mencionado imposto, o artigo 34 do Código 

09/12/2019 Ü' 
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Tributário Nacional prevê o seguinte: 

"Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer titulo." 

A Justiça Federal, na condição de locatária de imóvel localizado no município de 
Bauru, se responsabilizou pelo pagamento do IPTU, conforme Cláusula Nona do Contrato nº 
07.059.10.13. Veja-se: 

"CLÁUSULA NONA - DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL E DEMAIS DESPESAS 
PERTINENTES 

A LOCATÁRIA será responsável pelo pagamento do IPTU • Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, taxas municipais incidentes sobre o imóvél locado, conforme a Cláusula Primeira, 
bem como pelas despesas referentes ao consumo de água, gás, luz, telefone, manutenção e conservação 
de bombas de água e elevadores, inclusive as taxas que recaiam sobre estes últimos, e todas as demais 
previstas no artigo 23, da Lei nº 8.245/1991, efetuando diretamente estes pagamentos na época devida. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O IPTU será pago pro rata temporis, a partir do inicio da execução deste 
Contrato, nos termos do caput da Cláusula Sétima (Da Vigência e da Execução)." 

Assim, por força do contrato de locação celebrado, o pagamento do IPTU do imóvel 
que abriga a Subseção Judiciária de Bauru vem sendo efetuado pela Justiça Federal de Primeiro Grau 
em são Paulo, o que vem comprometendo o orçamento deste órgão, que vem sendo atingido por 
severas restrições . 

A União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, celebrou com o 
Município de Bauru o Acordo de Cooperação de nº 01.021.10.2012, onde se verifica no item 8 da sua 
Cláusula Primeira, dentre as suas finalidades, a seguinte: 

"Constitui fmalidade precipua do presente Acordo a fixação de diretrizes que visem o estabelecimento 
de mútua colaboração entre os Participes, visando ao atendimento do inciso 11, do artigo 62 da Lei 
Complementar nº 101, de 10 de maio de 2000, da Lei 12.011, de 4/08/2009, sobretudo quanto a: 

( ... ) 
8) buscar soluções tendentes à redução de custos e otimização dos recursos materiais e humanos na 
prestação dos serviços jurisdicionais da JUSTIÇA FEDERAL, em especial, pela utilização dos 
IMÓVEIS por ela ocupados." 

A Cláusula Segunda do referido Acordo de Cooperação, por sua vez, dispõe que: 

09/12/2019 09: 
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"O MUNICÍPIO se compromete a tomar todas as medidas necessârias para a criação de incentivos à 
manutenção da JUSTIÇA FEDERAL na sede do MUNICÍPIO, tais como: 

( ... ) 

5) harmonizar a legislação municipal às finalidades traçadas neste ACORDO, sempre que tal 
providência se mostrar oportuna e conveniente." 

A redução orçamentária trazida pela Emenda Constitucional nº 95/2016 vem 
impondo a adoção de medidas para a redução dos custos de manutenção dos prédios ocupados pela 
Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, e a isenção do pagamento de IPTU solicitada ao 
município de Bauru é uma das medidas aptas a reduzir gastos, possibilitando, assim, a manutenção 
das atividades desempenhadas pela Justiça Federal para a prestação jurisdicional em favor da. 
comunidade. 

A isenção se caracteriza por ser uma das modalidades de exclusão do crédito 
tributário. A Consolidação da Legislação Tributária do Município de Bauru (Decreto nº 10.645/2008), 
prevê a possibilidade de isenção de tributo nos seus artigos 83 e 84. Veja-se: 

Artigo 83 - Isenção é a dispensa do pagamento de um tributo, em virtude de disposição legal expressa 
(art. 86 da Lei nº 1.929/1975-CTMB). 

Parágrafo único. A isenção concedida expressamente para determinado tributo não aproveita aos 
demais, não sendo também extensiva a outros institutos posteriores à sua concessão (art. 86, parágrafo 
único, da Lei nº 1.929/1975 - CTMB). 

Artigo 84 -A isenção pode ser (art. 87, parágrafo único, da Lei nº 1.929/1975 - CTMB): 

I - em caráter geral, concedida por lei, que pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade ·• 
determinada região do território do Município; 

II - em caráter individual efetivada por despacho do Prefeito Municipal, em requerimento no qual o 
interessado fuça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em 
lei para a sua concessão. 

Há inconteste interesse público na plena manutenção das atividades desenvolvidas 
pela Justiça Federal no município de Bauru, razão pela qual o acatamento do pleito formulado pela 
Exmª. Juíza Federal Diretora do Foro por meio do Ofício nº 135 - DFORSP/SADM-SP/UMIN 
/NUAP/SUPI, e pelo Exmº. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Bauru, por meio do Ofício 
nº O 18/2019-DS, é uma medida que vai auxiliar a manutenção da prestação dos serviços jurisdicionais 
no município. 

Frise-se que a isenção do IPTU pleiteada contempla tão somente a Justiça Federal, 
enquanto locatária responsável pelo pagamento do imposto em questão, não se estendendo ao 
particular proprietário do imóvel, pois a isenção será revogada caso haja o encerramento do contrato 
de locação com a União Federal. O texto do Projeto de Lei nº 93/19 em tramitação na Câmara de 

09/12/2019 ( 
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Vereadores de Bauru não deixa margem para interpretação diversa, pois, como já transcrito, resta 
expresso que a isenção eventualmente concedida contemplará "imóveis locados diretamente pela 
União, por intermédio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Bauru", limitando-se a isenção à 
duração do Acordo de Cooperação celebrado entre a União e o Município, cabendo à Justiça Federal 
a comprovação anual da continuidade locatícia por meio de apresentação dos respectivos contratos. 

Acerca da revogação da isenção tributária, o artigo 178 do Código Tributário 
Nacional estabelece: 

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode 
ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104 . 

Desse modo, considerando o Acordo de Cooperação de nº 01.021.10.2012 
celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e o Município de 
Bauru, que possui dentre as suas finalidades a busca de soluções tendentes à redução de custos e 
otimização dos recursos materiais e humanos na prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça 
Federal, a necessidade imperiosa de redução de custos da Justiça Federal em razão das restrições 
orçamentárias sofridas e o interesse público existente na manutenção das atividades da Justiça Federal 
no município, resta evidenciada a necessidade de atendimento da solicitação efetuada por esta Justiça 
Federal, através da aprovação do Projeto de Lei nº 093/2019. 

~J!@ 
efetrllnk.a 

São estas as considerações a serem feitas por esta Seção de Apoio Técnico Jurídico . 

Documento assinado eletronicamente por Aline Carvalho Machado de Oliveira, Supervisora 
da Seção de Apoio Técnico Jurídico, em 06/12/2019, às 19:15, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 
11.419/2006. ______ ., 

~ 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Rodrigues Mizobuchi, Técnico 
Judiciário, em 06/12/2019, às 19: 15, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

• A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3jus.br 
, /sei/controlador_ extemo.php?acao=documento _ conferir&id _ orgao _acesso_ externo=0 

informando o código verificador 5351484 e o código CRC 7989329B. 

0032122-36.2019.4.03.8001 5351484v5 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF GP 2416/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de 8'.luru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 1 DEZ. 2019 

ENTRADA 
Hora~Q_(a) l9 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 243/19, Processo 57182/2019 em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, solicita parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

sobre o PL 93/11, informamos o solicitado conforme cópia anexa 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 



Senhor Presidente. 

Antes de adentrar ao mérito do projeto, 
esta Consultoria Jurídica, com o fito de 
afastar eventual conduta vedada a 

gestor público, que seja oficiado o 
senhor Prefeito Municipal para que 

informe se há agente político ou 
familiares deste dentre os 
proprietários do imóvel locado pela 
Justiça Federal, sito a Avenida Getúlio 
Vargas, nº 21-05, edifício "Comercial 
Dinâmica", conforme documento 
acostado às fls. 68. 

Após retorne o expediente para 
manifestação final, incluso se houver 

emendas e demais atos legislativos. 

É o parecer. 

r os Augusto Gobbi 
Consultor Jurídico 

PROC. ~,__::2.::...i..::.::-;r-;.:--it;.::::j 
FOLHAS ==== ______ .. , 



• 

• 

PROC.NR_.,.;;'2;._.i.~-{l....,::::)~-I 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE B URU 

OF GP 2506/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 12 de dezembro de 2019. 

Câmara Mu~icipal de B 
Diretoria de ~polo legislati~ru 

EN7RA 
Hora A { J.. (a). 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 243/19, Processo 57182/2019 em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, solicita parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

sobre o PL 93/19, informamos que não há agente político dentre os proprietários do imóvel locado 

pela Justiça Federal, conforme listagem anexa . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

Proc. 57.182/2019 

Seguem nomes dos proprietários constantes no Cadastro Municipal dos imóveis 

listados as fls 42, apontados no processo. 

ld. 
lmovel Proprietário (cadastro municipal) CPF / CNPJ 

20542025 BENTO MAXIMO 708.160.698-91 

20542026 BENTO MAXIMO 708.160.698-91 

20542027 BENTO MAXIMO 708.160.698-91 

20542028 BENTO MAXIMO 708.160.698-91 

20542029 MARIO EDUARDO ROVEDA 603.857.748-34 

20542030 MARIO EDUARDO ROVEDA 603.857.748-34 

20542031 MARIO EDUARDO ROVEDA 603.857.748-34 

20542032 MARIO EDUARDO ROVEDA 603.857.748-34 

20542033 MARCIA REGINA MARCHETTI GIMENES CRAVEIRO 421.400.721-20 

20542034 ADILSON VIECK 709.494.418-72 

20542035 NUMAVE ADMINISTRACAO DE BENS SA 05.013.823/0001-75 

20542036 ANTONIO MARCOS CONTENTE 110.553.518-50 

20542037 ADILSON VIECK 709.494.418-72 

20542038 ESTORIL BAURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EPP 47.476.619/0001-30 

20542039 ESTORIL BAURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EPP 47.476.619/0001-30 

20542040 ESTORIL BAURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EPP 47.476.619/0001-30 

20542041 DENISE MARIA USO DELDUCA 036.627.778-27 

20542042 JORGE LUIZ MORELLI 004.806.748-25 

20542043 JORGE LUIZ MORELLI 004.806.748-25 

20542044 CLAUDIA MARIA MORENO 058.387.398-78 

20542045 ALFREDO POLINESIO 399.272.618-53 

20542046 LUCIANA FRANCO BARBOSA 065.928.688-21 

20542047 ALFREDO POLINESIO 399.272.618-53 

20542048 LUIZ ANTONIO FRANCO BARBOSA 059.550.398-56 

20542049 ACCACIO IRINEU DOS SANTOS 123. 704.958-04 

20542050 MARCOS CABELLO DOS SANTOS 054.217.178-36 

20542051 MARCOS ANTONIO POIANI 109.474.988-50 

20542052 ALEXANDRE CRUZ NICOLAS 130.824.658-70 

20542053 MARIANGELA ALVES UTYAMA 087 .834.048-30 

20542054 MARIANGELA ALVES UTYAMA 087.834.048-30 

20542055 WAGNER APARECIDO ISMANHOTO 061.817.968-27 

20542056 WAGNER APARECIDO ISMANHOTO 061.817 .968-27 

20542057 AUGUSTO FRANCISCO CACAO 070.914.808-99 

20542058 NUMAVE ADMINISTRACAO DE BENS SA 05.013.823/0001-75 

Rua Araujo Leite, n.0 17-47 - Vila Santa Tereza- CEP 17015-341- Bauru/SP Fone (14) 3235-1450 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

DAVISON DE LUCAS VIEIRA DA CUNHA 931.623.408-53 
WAGNER DE ALMEIDA casso 032.601.478-02 
MARIA APARECIDA TREFILIO DE MATOS 145. 781.678-44 
CARLOS HUMBERTO MIGUEL 538.553.378-53 
PAULO ROBERTO TABAQUIM 708.813.408-04 
IRMA SLAGUENAUFI 709.537.678-68 

MARCELO BERNARDINI ANTUNES 277.690.518-19 

ANA MARIA RODRIGUEZ MURARI 260.853.098-21 
MARIA EVA LLOBET RAMOS 046.478.038-13 
MARIA EVA LLOBET RAMOS 046.478.038-13 
PAULO ROBERTO FERRARI 091.691.838-64 
ESTORIL BAURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EPP 47.476.619/0001-30 
CARLOS HUMBERTO MIGUEL 538.553.378-53 
PAULO ROBERTO FERRARI 091.691.838-64 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
FLAVIO NEVES COSTA 170.446.138-37 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 319.822.988-04 
CALIXTO FELIPE HUEB 086.837.356-72 
CALIXTO FELIPE HUEB 086.837.356-72 
CALIXTO FELIPE HUEB 086.837.356-72 

Rua Arauja Leite, n.• 17-47 - Vila Santa Tereza- CEP 17015-341- Bauru/SP Fone (14) 3235-1450 
www.bauru.sp.gov.br 
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Processo nº 240119, de 2911012019. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do senhor Prefeito Municipal Clodoaldo 
Armando Gazzetta, sob nº 93/19 de 16 de outubro de 2019, que-conforme ementa 
- "dispõe sobre a concessão de Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana e 
taxas de serviços sobre os imóveis locados para uso do Tribunal Regional Federal 
da Terceira Região - Justiça Federal, para dar cumprimento a Acordo de 
Cooperação celebrado entre a União e o Município." (Sic). Em apertada síntese este 
é objeto da análise por esta Consultoria Jurídica. 

1. Do Precedente de ILEGALIDADE e INCONSTITUCIONALIDADE da Matéria 
(PL nº 273111 ): 

Insta asseverar a Vossa Excelência que a mesma matéria foi submetida a esta 
Casa de Leis no processo nº 273111. Nesta oportunidade a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, após apreciação decidiu, em parecer final, pela ilegalidade 
e inconstitucionalidade. 

• Outrossim, adverte-se que não houve alteração redacional entre a propositura 
de 2011 e neste projeto de lei, mesmo sendo a decisão pretérita do 
conhecimento do Poder Executivo. 

Provando o alegado, oportuniza-se apresentar a Vossa Excelência que o Poder 
Executivo alterou a ementa neste projeto, corrigindo-o, conforme parecer anterior 
(PI 273/11), para tanto, neste incluiu a expressão "isenção", que outrora fora 
esquecida. 

Destarte, há conhecimento e decisão desta egrégia Casa de Leis que a 
isenção de IPTU aos proprietários dos imóveis locados pela Justiça Federal 
em Bauru é ilegal e inconstitucional. Incluindo nesta situação fática jurídica 
o Poder Executivo 

A tudo exposto, corrobora-se com os documentos ora acostados, executando o 
parecer desta Consultoria especializada, por ser parte integrante nesta nova 
manifestação. 
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2. Do Real Beneficiário da Isenção Tributária - Os Proprietários: 

Em que pese o esforço lançado nos autos deste procedimento objetivando 
demonstra que o suposto beneficiário seja a Justiça Federal em Bauru, essa não se 
sustenta, 

Em verdade absoluta a isenção será aos proprietários do imóvel, sob quaisquer 
ilações. 

Isso é personificado no parecer juntado aos autos pela interessada à fl. 91 verso, 
pois "a isenção será revogada caso haja o encerramento do contrato". Nesta 
esteira é impossível afastar que o benefício tributário será aos proprietários, 
nunca ao Órgão interessado, pois este não é o legítimo proprietário, apenas 
serve-se do imóvel mediante paga. 

De interesse, quanto a titularidade da isenção a manifestação da Procuradoria 
Jurídica do Município, que à fl, 42. A saber: 

Relativamente, a isenção tributária que seria concedida ao 
proprietário do prédio locado pela Justiça Federal, [,,.) 

Indaga-se: QUEM SERÁ BENEFICIADO COM A ISENÇÃO DE IPTU? 

Desta feita, sendo aprovado o Projeto de Lei sob análise incorrerá essa futura norma 
na afronta direta a legislação infraconstitucional e constitucional, como se 
demonstrará. 

• 3. Da Ilegalidade e Inconstitucionalidade à Isenção de IPTU (PL 240/19): 

Superada a titularidade do beneficiário da pretendida isenção tributária prossegue
se nos elementos jurídicos a sua ilegalidade e inconstitucionalidade. 

3.1. Da Violação à Lei Complementar nº 10112000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal): 

Permeando mesma ilegalidade pretérita, neste projeto de lei tem-se a ilegalidade 
pela inobservância do quanto estampado no todo do artigo 14 da Lei 
Complementar nº 101/2000, ao determinar: 

A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto ~ei de 
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diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das se 
condições: 
1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, 
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 

li - estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 12 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo 
que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. (Nosso destaque) 

Como de praxe, aos mais desatentos alerta-se: a isenção será pelo período de 60 
(sessenta) meses, acrescido doutras benesses tributárias. Pela imposição a norma 
citada, deveria o Poder Executivo ter demonstrado o real impacto com as 
renúncias almejadas pela Justiça Federal durante todo o período contratual. 

Admitindo-se a possibilidade de isenção, em situação hipotética, o Poder Executivo 
deveria demonstrar o efetivo e total impacto orçamentário-financeiro nos termos 
da Lei. Singelamente juntou à tabela com valor do IPTU atual (fls. 37). Isso não supre 
a obrigação, portanto, inelutável é concluir que houve violação expressa a 
imposição legal do artigo 14 da Lei Complementar 10112000. 

Em mais este momento, repisa-se o quanto dito noutro projeto de lei, com o fito de 
evitar justificativa futura na qual a isenção possui valor de pouca significância, isso 
não isenta no cumprimento da Lei.de Responsabilidade Fiscal. 

Assim, não é o valor que desobriga apresentar eventual impacto, nem tão pouco a 
simples menção de inexistência de renúncia, mas sim, demonstrar de modo 
adequado e nos termos da lei o eventual impacto decorrente da isenção que se 
busca conceder. Neste sentido é a Lição de Sérgio Ciquera Rossi1 : 

Na isenção de caráter não-geral, a Municipalidade beneficia 
determinada pessoa ou segmento socioeconomico; tal figura 
tributária é discriminatória; não alcança todos os contribuintes 
existentes no território municipal. Ex: isenção de IPTU e ISS 
[ ... ] 

1 ln, Lei de Responsabilidade Fiscal comentada artigo por artigo. São Paulo; NDJ, 2001, p. 5-86. 
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Com o advento do novo direito financeiro, todas essas 
desistências fiscais demandam não apenas previsão na LDO 
e em lei específica autorizativa; solicitam mais: no interesse 
da disciplina fiscal, precisam atender as condições que se 
seguem: 

- estimativa do impacto orçamentário e financeiro da 
renúncia fiscal, durante três exercícios financeiros; 

- declaração de que a renúncia não afeta as metas fiscais 
da LDO; 

e/ou 

- aumento compensatório de tributo diretamente arrecadados 
pelo Município. 

Com efeito, importa em consignar que nada disso foi apresentado pelo Poder 
Executivo, somente demonstrou que deixará de arrecadar aos cofres públicos, 
impostos de responsabilidade dos proprietários do imóvel. 

A proposta grita ilegalidade. 

Pelo apresentado neste tópico do parecer, constata-se que o projeto de lei vem a 
violar dispositivo legal imprescindível a sua espécie, impossibilitando a sua normal 
tramitação junto a esta Casa de Leis. 

• 3.2. Da Violação do Termo de Cooperação à Lei nº 8.666193: 

Conforme cláusula inserida no "acordo de cooperação" assinado em 2010 (fl. 9/13) 
que vigora até a presenta data, traz em seu bojo que o mesmo "vigorará por prazo 
indeterminado" (Cláusula Quarta - Vigência e Denúncia) 

Noutro excerto de mesma Cláusula cooperativa, tem-se que o acordo reger-se-á nos 
termos do artigo 116 da Lei nº 8.666/93. Servindo-se deste, importa em trazer à 
baila o disposto no seu §1°, in verbis: 

A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 
entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela 
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 

1 - identificação do objeto a ser executado; 
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li - metas a serem atingidas; 
Ili - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem 
assim da conclusão das etapas ou fases programadas; 

Sob os auspícios dos dispositivos apresentados quais destes foram implementados 
e seus efetivos resultados. Mas, superados estes, outro não há como transpor, o 
"acordo de cooperação" não pode vigorar "sine die". 

A vontade das partes em impor a perenidade ao termo, não pode ser maior que 
a imposição da norma de regência, sob pena de violação o princípio da 
legalidade. Dito doutra forma, o acordo possui vício insanável, é ilegal, não se 
prestando aos seus objetivos, o que afasta a pretensão da isenção de IPTU. 

3.3. Da Inexistência de Interesse Público Municipal à Isenção e da Violação ao 
Princípio da Igualdade Tributária: 

Aceitando-se, hipoteticamente, que a violação aduzida seja irrelevante ao mundo 
jurídico, para então permitir isenção, importa em esclarecer que a pretendida isenção 
entabulada no "Acordo de Vontade" (fl. 7), não se reveste de interesse público. 

Necessário é destacar que a Justiça Federal possui por dever constitucional, o 
exercício de função inerente ao Estado e de satisfação aos anseios da sociedade 
que lhe são submetidos. Dito doutro modo, não necessita de incentivo ao exercício 
de sua atividade, pois é dever objetivo do Estado fazê-lo. 

• Prosseguindo, pelos documentos acordos ao projeto (fls. 16; 20-26; 47; 50-54; 73; 
81 e 95-96 principalmente), evidencia-se que o imóvel locado pertence a pessoas 
físicas ou jurídicas alheias à esfera federal, que os imóveis são privados, que a 
Justiça Federal é desprovida de propriedade, o que afasta o interesse público 
direto a isenção, tal qual ocorre noutras situações tributárias. 

Sedimentando, tem-se às fls. 95196 todos os proprietários dos imóveis locados 
efetivada pela Justiça Federal, sendo possível vislumbrar, sem exceção, que são 
pessoas de direto privado (física ou jurídica), que recebem vantagem 
econômica, caracterizado pelo pagamento de aluguer. 

Questiona-se, quem será beneficiado pela isenção de IPTU? 

Há no projeto interesse público ou privado? 

Se justifica isenção ao pagamento de IPTU? 
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Obtempera-se que o projeto de lei atenderá a interesse dos proprietários dos 
imóveis e a essa realidade jurídica não há como fazer ouvidos moucos. Neste 
sentido revela-se interessante a consideração apresentada pela Procuradoria 
Jurídica do Município (fl. 66), a saber: 

Cabe observar, que essa isenção tributária beneficiária 
indiretamente aos proprietários dos imóveis locados. 
Assim, seria correto que a isenção tivesse em reflexo direto 
no valor do aluguel. 

Sabiamente se manifestou aquela divisão da Prefeitura, pois sobre o gestor público 
recai o ônus de zelar pelo erário, conduzindo-o com eficiência e probidade, 
principalmente, evitando situações de afastamento tributário de munícipes que 
possuem capacidade contributiva. 

Pondera-se que a violação ao princípio da igualdade tributária estaria superada 
se o Poder Executivo concedesse isenção a todos os proprietários de imóveis 
locados pelos Poderes constitucionais. Noutros termos, será legal se for regra 
geral de isenção, como não o é, a proposta transforma-se em discriminação 
tributária para com contribuintes em situação equivalente. 

A isso tudo, vem dentre muitas, decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª, 
apontando como exigência a criação de lei de incentivo o interesse público ou a 
necessidade de fomento ao desempenho de atividade estatal. Assim, 
ementando: 

A isenção como causa de exclusão do crédito tributário (CTN, 
art.175, inciso 1) é, por sua própria natureza, fator de 
desigualação e discriminação entre pessoas, coisas e 
situações. Nem por isso, entretanto, as isenções são 
inconstitucionais. Inconstitucionalidade haverá se, em 
determinada situação, ficar demonstrado que a 
desigualdade criada não teve em mira o interesse ou a 
conveniência pública na aplicação da regra da capacidade 
contributiva ou no incentivo de determinada atividade de 
interesse do Estado. (TRF-4ª Região. EDAC 94.04.13151-2/RS) 

Como se percebe não trouxe o Poder Executivo nenhum destes elementos 
intrínsecos à formação da lei de isenção. 

Em verdade, falta razão jurídica plausível a isenção de IPTU, pois inegável é o 
excesso de vantagem que possuirão os locadores, estando a lei se aprovada a 
violar o inciso li do artigo 150 da Constituição Federal. Que determina: 
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Sem prejuízo de outras garantias asseguradáfU MJJLO 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: [ ... ] 

ti - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica 
dos rendimentos, títulos ou direitos; [ ... ] 

Neste norte, a isenção pretendida, além da ilegalidade posta, é inconstitucional 
por violar o princípio da igualdade tributária, situação jurídica caracterizada pelos 
beneficiários com o projeto de lei. 

3.5. Da Vedação a Isenção de IPTU na Lei Orgânica do Município de Bauru: 

Em consonância com a Lei Maior, em nosso Município há dispositivo que veda a 
discriminação tributária por isenção. Trata-se da Lei Orgânica do Município do 
Bauru (LOMB), que no inciso ti do artigo 98. Estabelece: 

Artigo 98 - É vedado ao Município: 

[ ... ]; 

ti - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
ele exercida, independentemente da denominação jurídica 
dos rendimentos, títulos ou direitos; [ ... ] 

Como se mostra, reafirma-se, é proibido instituir situação de discrimine entre 
contribuintes em equivalência contributiva. Essa regra está sendo descumprida, 
assim, com aprovação deste projeto de lei estará configurado violação à Lei 
Orgânica. 

3.6. Da Violação ao Artigo 37 caput da Constituição Federal: 

Atrelado ao todo exarado neste parecer, necessário é sedimentar que a proposta 
legislativa afronta diretamente o contido no artigo 37 caput da Constituição 
Federal, que determina: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de le a/idade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên 
também, ao seguinte 

Quanto a legalidade torna-se desnecessário trazer a discussão sua violação pelo 
apresentado anteriormente, evidenciando sua inequívoca incidência neste projeto 
de lei. 

Desperta atenção o desprestígio pelo Executivo aos princípios da impessoalidade, 
moralidade e eficiência. 

Em relação ao primeiro (impessoalidade), se mostra que a isenção ao IPTU dos 
imóveis locados pela Justiça Federal beneficiará diretamente agente político da 
atual administração. Evidencia-se, pelo princípio da boa-fé administrativa, que 
este servidor ad nutum não possui quaisquer responsabilidade sobre a 
proposta legislativa, o que afasta deste eventual afronta aos ditames legais e 
constitucionais. 

Oportuniza-se afirmar que mesma situação ocorreu no Projeto de Lei nº 273/11. 

Na atual proposta legislativa, conforme documento apresentado pelo Poder 
Executivo (fl. 95), dentre os isentos ao pagamento do IPTU, encontra-se o Diretor 
de Trânsito e Transporte da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB, como sendo proprietário do imóvel sob nº 20524057, 
tudo conforme Cadastro Municipal emitido pela Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças. 

Assim, supostamente desconsiderando a todas ilegalidades e afrontes 
constitucionais aduzidas, a violação ao princípio da impessoalidade não se 
afasta. Pois o projeto de lei - em que pese, repisa-se, ter sido apresentado alheio 
a interesse daquele agente político-, feriu mortalmente o preceito constitucional, 
pois sua incidência é imperativa, sem exceção, aos atos da administração pública. 

Quanto ao princípio da moralidade administrativa, sua violação ocorreu de modo 
reflexo, pois a norma poderá ser legal, que neste caso não será, contudo, os efeitos 
decorrentes dos seus dispositivos (isenção) são tidos como imoral. 

De modo a melhor demonstrar a amplitude da inconstitucionalidade do ato legislativo 
sob análise, importa em trazer ao conhecimento o que entende a doutrina sobre a 
moralidade dos atos públicos. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2002, p. 109)2 "a Administração e seus 
agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Viola-los implicará 
violação ao próprio Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada 
a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na 
conformidade do art. 37 da Constituição." Com maior profundidade aponta Maria 

2 ln, Curso de Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Malheiros. 2002. 



• 

• 

PROC. N2 ;i,4o \9 

FOLHAS_~! c,=:'===~:f=iiJ 

• 

~~ .. ~~~ ~ :a 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 ~~O DE 

Sylvia Zanella de Pietro (1991, p. 111 )3 "Não é preciso penetrar na intençWt/ fJAUlD 
agente, porque o próprio objeto resulta a imoralidade." 

Finalizando, tem-se no princípio constitucional da moralidade, que norteia os 
atos públicos, é conduta obrigatória e sua violação resultará em ato legislativo 
impregnado de antijurídicidade, conduzindo-o ao afastamento do sistema 
ordenativo municipal por meio do controle concentrado ou difuso de 
constitucionalidade. 

A violação a eficiência administrativa decorre da efetiva isenção tributária dos 
imóveis particulares locados a Justiça Federal, ao passo que imporão erário 
público diminuição na arrecadação com imposto predial urbano. 

Isto é corroborado pela Secretaria de Economia e Finanças à f/. 69.ln verbis: 

O impacto com os imóveis relacionados é de R$ 22.075,05 
e já incluímos na previsão da nova lei Orçamentária. 

Assim que houver a aprovação da lei isentando o 
pagamento, deverá ser realizado o ajuste na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (quadro renúncia de receita) 

Outrossim, o valor de R$ 22.075,05 refere-se ao ano de 2019, sendo que a isenção, 
por força do "Acordo de Cooperação" é sine die, sem data para término, com 
efeito, a renúncia será muito maior que a declarada. Servindo-se apenas e tão 
somente do periodo contratual de locação, que são 60 (sessenta) meses apura-se 
o valor não corrigido de R$110.375,25. 

Indaga-se, aprovada a isenção aos imóveis particulares locados pela Justiça 
Federal, haverá ou não renúncia de receita? 

Novamente, alentando aqueles que justificarão a isenção, alegando ser valor 
baixo, de pequena monta ou irrisória ao orçamento municipal. Adverte-se, se 
pagar o imposto devido, por avença contratual, é oneroso ao locatário, qual será o 
impacto pela renúncia de receita ao povo da nossa urbe. 

É sabido por todos que a falta de recurso orçamentário da Prefeitura 
impossibilita ações em prol dos munícipes. 

Como justificar a isenção aos proprietários e não fornecer medicamentos 
básicos ao povo desassistido de Bauru, como prestigiar quem detém 
capacidade contributiva em detrimento dos anseios por melhorias nos bairros 
periféricos, privados de melhorias. 

3 ln, Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas. 1 91. 
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Assim, indaga-se, haverá eficiência no gerenciamento dos recursos pú 
frente a renúncia de receita orçamentária? 

Soterrando por vezes a incidência dos elementos impositivos no artigo 37 caput da 
Constituição Federal, leciona Joaquim José Gomes Canotilho4, et ai, que "sob 
quatro especificas condições de aplicabilidade, quer dizer, não basta aplicar a Lei, 
pura e simplesmente, mas aplicá-ta por um modo impessoal, um modo moral, 
um modo público e um modo eficiente". E prossegue. "Modos que são, de parelha 
com a própria lei, as primeiras condições ou os meios constitucionais primários 
de alcance dos fins para os quais todo poder administrativo é legalmente 
conferido. Tudo sob a ideia-força de que, para os fins lícitos, meios igualmente 
lícitos." 

Pelo consignado é licito abstrair que este projeto de lei é inconstitucional. 

4. Da Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Emenda Modificativa - FI. 71: 

Trata-se de emenda modificativa de inciativa da Augusta Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação (fl. 71), objetivando aprimorar o projeto apresentado pelo 
Poder Executivo. A tanto, estabelece, que, 

Fica concedida isenção de imposto sobre a Propriedade 
Territorial e Urbana ao imóvel locado peta Justiça Federal 
de Primeiro Grau em Bauru, desde que as custas com 
referido imposto sejam contratualmente de seu encargo. 

Com máxima vênia, a pretensão modificativa não concederá legalidade ou 
constitucionalidade a isenção de IPTU . 

Explica-se. 

A competência para apresentar projetos que versem sobre impostos, taxas e 
demais impostos pertence exclusivamente ao Chefe do Município, o Poder 
Executivo, nos termos do artigo 156 da Constituição Federal. Incluindo emendas 
quanto à forma de isenção, incentivos e benefícios fiscais. 

Atrelado a este, contempla o artigo 2° da Lei Máxima que os Poderes são 
harmônico e independentes, com igual previsão no artigo 3º da LOMB. Em razão 
destas imposições normativas, a emenda parlamentar é inconstitucional, 
afastando desta feita qualquer iniciativa desta Casa de Leis. 

Por efeito direto, a emenda pretendida vem a interferir no gerenciamento do 
orçamento municipal, evidenciando vício de inciativa. Prosseguindo, neste norte 

4 ln, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 822 
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aduz José Joaquim Gomes Canotilho5 quanto aos efeitos jurídicos decorrent ~ ~ULO 
sua ocorrência: 

A desconformidade dos atos normativos com o parâmetro 
constitucional dá origem ao vício de 
inconstitucionalidade. Esse vício será formal quando 
incidir sobre o ato normativo enquanto tal, 
independentemente do seu conteúdo e tendo em conta 
apenas a forma de sua exteriorização. Na hipótese de 
inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus 
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua 
forma final. Os vícios formais são, consequentemente, vícios 
do ato, enquanto os vícios materiais são vícios das 
disposições, constantes do ato. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afetado o texto em 
sua integralidade, pois o ato é considerado formalmente 
como uma unidade. 

Assim, a competência do Poder Executivo em legislar sobre a isenção de IPTU 
é cláusula de reserva inserida na sua prerrogativa em legislar, sem interferência 
em questões que lhe são próprias, sob pena de ser declarado inconstitucional 
o ato do Legislativo. 

Neste sentido é o acórdão do eminente Ministro Celso de Mello do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a saber: 

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de 
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder 
sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de 
gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica 
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo 
eventualmente editado. (ADI 1.391-2/SP) 

Vindo ao encontro do quanto demonstrado, em caso análogo, o Executivo 
Municipal (Bauru), em ação Direta de Inconstitucionalidade, conseguiu obstar os 
efeitos de lei originária deste Legislativo, pela afronta a cláusula de reserva. 

5 Ob. cit. p.1024 

Convém lembrar que as regras de fixação para 
desencadear o processo legislativo têm como corolário o 
princípio da separação de poderes. É ele que organiza, 
inclusive, o inter-relacionamento do Executivo e do Legislativo 
das várias pessoas políticas. Como leciona Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho: 'o aspecto fundamental da iniciativa 
reservada está em resguardar o seu titular a decisão de 
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propor direito novo em matérias confiadas à sua es~m_llLO 
atenção, ou de seu interesse preponderante.' E o processo 
legislativo fixado na Constituição da República, sem azo a 
controvérsia, é cogente para todos os entes federativos. (ADI 

nº 151.482-0/3) 

Com o apresentado tem-se que a emenda de fl 71 dispôs sobre ato de gestão 
orçamentária próprio da organização do Governo Municipal, por conseguinte, 
de competência exclusiva do Prefeito Municipal, haja vista, na qualidade de 
Administrador-Chefe, possui como atribuições principais o planejamento 
orçamentário. 

Sob este prisma, deflui-se nitidamente que há vício de iniciativa na pretendida 
emenda, culminando na sua inconstitucionalidade formal, que por sua vez macula o 
presente Projeto de Lei em tela. Eis que, não é dado ao Poder Legislativo Municipal 
imiscuir-se nas prerrogativas e competências privativas do Poder Executivo Federal, 
sob pena de quebra do Princípio da Separação de Poderes albergado pela 
Constituição Federal (art. 2°) e na Lei Orgânica do Município de Bauru (art. 3°). 

5. Da Conclusão: 

Diante de todo o exposto por esta Consultoria Jurídica, deflui-se que o Projeto de 
Lei nº 240/19, padece de inconstitucionalidade e ilegalidade e sobre a Emenda 
Modificativa (fl. 71) da Comissão de Justiça, Legislação e Redação é 
inconstitucional, razão pela qual não podem ter a sua tramitação normal 
perante esta Colenda Casa, tal qual havido com o Projeto de Lei nº 273/11. 

É o parecer . 

zembro de 2019. 

Carlos Augusto Gobbi 
Consultor Jurídico 
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Senhor Presidente, 
. I 

FOLHAS ô::l 

Bauru, 02 d,e dezembro de 2.011. 

Câmara Mu1icipal de B,iuru 
Diretoria de A.poio Legislativo 

O 5 DEZ. 2011 

E 
Hora 

É o piesente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 128/11, que dispõe 
sobre a concessão de Imposto sobre a Propriedade Territorial ·e Urbana e t~xas de serviços sobre os imóveis locados 
para uso do Tribuna[' Regional Federal da Terceira Região - Justiç& Federal, para fins fie dar cumprimento a Acordo 
de Cooperação celebrado entre a União e o Município.· 

AtenciOsas saudações, 

-~ ROD G . NT O E 
P EITO 

A Sua Excclencia, o .Senhor 
ROB.ÊRVAL.SAKAI BASTOS PINTO 
DO.Presidente da Çâmara·Municipal 
NESTA 

; 

r 

/ 
..,..· 

Ane;os: Oficio• nº O 18/201·1 - NUAR; Minuta do "Í'ermo ·de· Acordo de Cooperação; "Parecer da Secretaria de 
Economia e Finanças; Cópia do Contrato pe Locação do Prédio ocupado pela Justiça Federal em Bauru e'tlo Termo 
d Permissão de Uso para·Caixa EconômicaFederal; Relaçã~ dos imóveis ocupádos pela Justiça Federal en\ B'auru. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTAQO DE SÃO PAVbO 

PROJETO DE LEI N' 12811'1 
Dispõe sobre a concessão de 
Imposto sobre a Propriedade ' 
Territorial e Urbana e taxas de 
serviçoS sobre os imóveis locados 
para uso do Tribunal Regional 
Federal da Terceira · Região -
Justiça Federal, para· fins de dar 
cumprimento · a Acordo de 
Cooperação celebrado entre a 
União e o Município. 

PROC. N2_J~J:,;J..-4H
FOLHAS CI 

, O ?.REFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgâ~ica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga' a seguint~ lei: 

Art. 1" 

§ I'. 

§ 2" 

Art. 2" 

Fica concedida isenção de Imposto sobre a propriedade Territori~I e Urbana e taxas de serviços 
sobre:; os imóveis locados diretamente pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região - Justiça 
Fecjeral. 

A isenção. prevista no caput deste artigo, abrangerá igl@lmente os imóy!;:is onde se encontrâ 
instalada a Justiça Federal, cuja responsabilidade sobre o custo dos mcncion~qos tributos esteja a 
cargo da Caixa Econômica Federal e ou do Banco do Brasil. 

As isenções concedidas estão limitadas à duração do Acordo de Cooperação celebrado entre a 
União e o Municípi~, cabendo ao Tribunal RegionafFede(al da Terceira Região- Justiça Federal: 
a comprovação anual da continuidadç Iocatícia por meio da apresentaçã~o dos tespectivos 
contratos. 

Esta lei entra em vigor na cjaia de sua publicação. 

'!f:V-i~o DE·PROCEDIMENTOS LE~JSLATIVOS 
E har às Comissões cje: ______ ..,..._ 

;,,, Sr~'\\ 
RQbe=~stosPinto ~:re 

'. 

1 
1 

· 1 

1 

1 
1 

\ 
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-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
02, dezembro, 1 f 
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--
Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

. ' 

' 

·' 

-

V 

TeJTlos a honra de encamin~ar a essa Egrégia Casa de Leis o presente projeto que uma vez 
aprovado concederá .(senção de Imposto sobre a Jlropriedade Territorial e ·Urbana e taxas de-serviços· sobre os 
imóveis locados para uso do Tribunal Regional .Federal d~ Terceira Região - Justiça Federal. 

' A referida lei visa dar cumwimento a Acordo de Cooperação que entre si celebram a União, por 
intermédio do referido Tribunal e o Município, conforme cláusula segunda do citado i_nstrumento. 

A concessão da isenção não significará renúncia de·receitas, pois o citado acordo possibilitará ao 
Município aderir ao DAR - Documento de Arrecadação Municipal e· Estadual -disponjbilizado pela 'Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) via Banco do ~rasil, o que agilizará os rec,ofüimentos do ISSQN devidos por prestadores 

de serviços à Justiça Federal. 
. , 

Desta~e, pela relevância da matéria, tentamos com a aprovação dq v,rojeto em 9uestão. -

Atenciosas saud,ações, 

i 

2 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

I
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FOLHAS 1 - -

PARECER DO RELATOR 

Confonne parecer exarado pelo nobre Consultor Jurídico da 

Casa, a matéria é ilegal. 
Somos, portanto, pela não tramitação da matéria. Porém, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão 

final. 
É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
09 de fevereiro de 2012 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, L 
FOLHAS 

BP.t}RU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

PARECER FINAL 
PROC.N2._l.!,:4.:.;o:..µ..1....-~~.\---
FOLHAS ~ 

Tendo em vista o Parecer do Senhor Relator da matéria, pela 

ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria, somos pela não tramitação da 

matéria. 
Porém, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sempre 

sábia e soberana decisão final. 

~-ROSSI 
Membro 

É o parecer. 

Sala de Reuniões, em 

14 de fevereiro de 2012 

·pw(,(/4 ~ 
MARCELO BORGES DE PAULA 

Presidente 

JOS 
Membro 

- . 1 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O parecer pela ilegalidade ao presente Projeto, de Lei, 
de autoria do Senhor Prefeito Municipal, foi aprovado 
em Sessão Ordinária realizada no dia 22. de fevereiro 
de 2012, estando, automaticamente, rejeitada a 
matéria. Comunique-se ao Senhor Prefeito Municipal 
da rejeição da matéria e arquive-se. 
Bauru, 23 de fevereiro de 2012. 

Presidente 

1 

e ac o supra. Segue cópia do ofício e 
os auto 
Em, 23 2012. 

SORAYA E ISA SEGA O FERREIRA rnt]ol.egoi 

,..... 
Bít\U1RU 

~ 
q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

PROC.N2---'~oU.>'---.....+1-1-
FOLHAS 
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Of.DAL.SPL. PM.026/4/12 FOLHAS 115 

Bauru, 23 de fevereiro de 2012. 

Senhor Prefeito: 

B~DRU 

~ 
SAO PA 
qlRAÇÃO DE 

ULO 

'/ 

' 
, 

Pelo presente, vimos informar a Vossa Excelência que o 

Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Ilegalidade do Projeto 

de Lei nº 128/12, que dispõe sobre a concessão de IPTU e taxas de serviços sobre 

os imóveis locados para uso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região -

Justiça Federal, para dar cumprimento a Acordo de Cooperação entre a União e o 

Município, foi aprovado pelo Plenário em Sessão Ordinária ontem realizada por esta 

Casa de Leis, estando, portanto, rejeitada a matéria constante do referido Projeto. 

Sendo o que Unhamos para o momento, subscrevemo-nos 

renovando nossos protestos de elevada consideração e apreço. 

RO~ 
Presidente 

Excelentíssimo Senhor 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

Prefeito Municipal 
NESTA 

Oficio-=i,_,rn'fTl 

~ag.~ n 

Cc,::pr!in u 9,c.lr. • bgole 
"?C-Cffli..vttH,6 o pro aõ1to roc:s~ 
ao fiNVl,ço ~ l1i tof"J m • 

:~ • ..J.,U.j..J~ 

lllntollallt'llliltCÁi!*"" 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando que o Senhor Consultor Jurldico exarou parecer de 
inconstitucionalidade em relação ao presente Projeto de Lei; 
Considerando que em 2011 foi apresentado Projeto de Lei sobre o mesmo 
objeto (fls. 110); 
Considerando que, à época, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
emitiu parecer de ilegalidade e foi acolhida pelo Plenário da Câmara 
Municipal (fls. 113 a 115); 
Solicito que o Senhor Secretário de Negócios Jurídicos se manifeste sobre o 
referido parecer em relação à ilegalidade apontada e sobre a rejeição do 
Plenário da Cãmara Municipal em 2011 a respeito de assunto e objeto 
semelhantes. 
Bauru, 04 d 

Relator 
ERTO MElRA 

endo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de oficio ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 04 de fev reiro de 2020. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Baur , de fevere1 2020. 

Atendido o despac o supra. Segu cópia do ofício. 
Bauru, 04 de fevereiro de 2020. 

l..9~qe,-- ~ e. k ~ 
DIEGO M~HEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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SÃO PAULO 

, 

Of.DAL.SPL.PM. 13/20 

Bauru, 04 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 93/19, que dispõe sobre 

a concessão de isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e 

Taxas de Serviços sobre os imóveis locados para uso da Justiça Federal em Bauru, 

para fins de dar cumprimento a Acordo de Cooperação celebrado entre a União e o 

Município, processado sob nº 240/19, a fim de que Vossa Excelência tome as 

providências necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio /3 ~o Protooolo~-C.1...:J..._ 
PC. C. -=t- no dia o.s, =-,-20 

b.u.~ 
DIEGO MATH_EUS CAR~LHO KANASHIRO 
Chefe do • _ do~;.:;oced;;;:;:imen:;::::::tos=-...:Leo~!,;i~IJ!lvcs~W 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Gabinete do Prefeito 

OF GP 177/2020 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

I:."' ~JY' 4-.,1 
Bauru, 06 de fevereiro de 2020. 

Câmara Mu~icipal de Bnuru 
Diretoria de t\poio Legislativo 

O 7 FEV. 2020 

EN1RADA 
HoraJ!ê:~11)Gi·- - - . ~ 

• Senhor Presidente, 

• 

Em atenção ao Of. DAL. SPL. PM. 13/20 que dispões sobre concessão 
de isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e Taxas de Serviços sobre 
os imóveis locados para cooperação celebrado entre a União e o Município, segue a cópia 
da manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos (folhas 94 e 95). 

Atenciosamente; 

1 o Municipal 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000-
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Estado de São Paulo 

Secretaria dos Negócios Jurídicos 
Gabinete do Secretário 

- Pmcesson°-S7182-120W-- -

Ao Gabinete do Senhor Prefeito para oficiar ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal por solicitação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 
transmitindo-lhe cópia de parecer desta Secretaria dos Negócios Jurídicos. 

Trata-se de ofício nº 24, datado de 05 de abril de 2019, proveniente da Seção 
Judiciária de São Paulo (Justiça Federal), solicitando adequação e renovação de 
acordo de cooperação, indicando que o novo termo deverá vigorar pelo período 
de 60 (sessenta) meses (fls. 02/02vº). Para tanto apresenta plano de trabalho (fls . 
03) e acordo de cooperação firmado em 17 de setembro de 2012 (fls. 04/06). 

A Procuradoria Consultiva desta Secretaria dos Negócios Jurídicos em virtude da 
inexistência de lei autorizando o acordo sugeriu o encaminhamento do presente 
processo ao Senhor Prefeito que no uso do seu poder discricionário deverá 
aprovar ou não o plano de trabalho, ficando para outro momento a análise da 
minuta a ser confeccionada pela Justiça Federal (fls. 09/10). 

Juntado ao processo novo plano de trabalho, com justificativas (fls. 12/14), tendo 
o Senhor Prefeito Municipal autorizado fosse firmado novo acordo de cooperação. 

Diante desse despacho o processo foi encaminhado à Procuradoria Consultiva e 
antes da manifestação foi juntado novos documentos, consistentes em ofício e 
termo aditivo nº 07.059.13.18 (fls. 18/19), acompanhados de novos documentos 
(fls. 20/24) . 

Nesta oportunidade também foi juntado ao processo contrato de locação de 
imóvel urbano não residencial firmado entre a Justiça Federal e a Europa 
Administração de Imóveis Limitada (fls. 25/35), onde consta em sua cláusula nona 
- dos tributos incidentes sobre o imóvel e demais despesas pertinentes que a 
Locatária (Justiça Federal) será responsável pelo pagamento do IPTU (fls.29). 

Sobreveio parecer da Procuradoria Consultiva que menciona o seguinte: 
"Evidentemente, que o valor do IPTU recai na responsabilidade da Justiça 
Federal, sendo certo que a concessão de isenção para imóveis locados, 
indiretamente, beneficiará o acordante (fls. 36), sugerindo a elaboração de projeto 
de lei (fls. 38), cuja minuta encontra-se a fls. 39 e sua respectiva exposição de 
motivos (fls. 50). 

E,-,ca,11i111tado o 13rojeto de Lei para ·a camara Manlclpal, houve sollcltaçao de 
informações tendo em vista que a Consultoria Jurídica da Casa de Lei 
manifestou-se no sentido de que esta já havia apresentado parecer de 
inconstitucionalidade da isenção do IPTU em processo anterior com a mesma 
finalidade do Projeto de Lei agora apresentado e também em benefício da Justiça 
Federal (fls. 50/62), com resposta à Câmara Municipal. 
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Em continuação houve nova solicitação de informação se havia algum agente 
político ou familiares deste dentre os proprietários do imóvel (fls. 65/67), com 
informação negativa (fls. 69/71). 

O Senhor Prefeito determina que seja ofertado novo parecer (fls. 72), cujo 
processo veio encaminhado a este Secretário de Negócios Jurídicos. 

Achei necessário elaborar este relatório para futuramente todos saberem como foi 
toda movimentàção deste processo. 

Criou-se polêmica sobre a matéria. A Procuradoria Consultiva entendeu que 
através do Projeto de Lei a isenção do IPTU pode ser deferida em favor da 
Justiça Federal, enquanto que a Consultoria Jurídica da Câmara Municipal 
entendeu que o Projeto de Lei é inconstitucional. Consta no processo parecer da 
Consultoria Jurídica da Câmara Municipal em Projeto de Lei anterior com a 
mesma finalidade e para beneficiar a Justiça Federal, como agora. 

Sem nenhuma dúvida eventual aprovação do Projeto de Lei importa em renúncia
de receita. Existe no processo a estimativa de tal renúncia de receita da ordem de 
R$. 22.075,05 (vinte e dois mil setenta e cinco reais e cinco centavos), conforme 
informação da Secretaria de Finanças (fls.43), não tendo havido indicação da 
compensação dessa renúncia çle receita conforme é de rigor. 

Tal renúncia de receita que importa em isenção em favor da Justiça Federal de 
caráter não geral, ou seja, de natureza particular, ofende indelevelmente a Lei 
Complementar nº 101/2000. Aliás, não há interesse público municipal cuja 
Prefeitura só concede isenção de IPTU aos imóveis por si locados (o que consta 
dos contratos), já que nas circunstâncias seria contra senso pagar IPTU para si -
mesma. 

Observo por derradeiro que com esta manifestação não estou desautorizando o 
parecer da nossa Procuradoria Consultiva exatamente porque o parecer 
concedido não abordou os pontos acima, além do que tal parecer é anterior ao da 
Consultoria Jurídica da Câmara Municipal. 

É o que cabia informar sobre as divergências. 

Atenciosamente. 

Bauru, 04 de fevereiro de 2020 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando o Parecer da Consultoria Jurídica desta Casa de 

Leis (folhas 97 a 115) e a manifestação do Senhor Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos (folhas 118 a 120), entendemos que a presente matéria é ilegal e 

inconstitucional. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de fevereiro de 2020 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre Relator da matéria, tendo em vista a 
ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
soqerana decisão final. 

Relator 

MARCOSANT 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniõés, em 

11 de fevereir de 2020. 

/ 
LEXSSAND BUSSOLA 

Presi 

ALINO DAVI DA SILVA 
Membro 

Pilts;lk> 4a Pua llil 
Oíáte Ofdfde llluu. 
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À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade 
ao presente Projeto de Lei foi aprovado em 
Sessão Ordinária realizada no dia 17 de fevereiro 
de 2020, estando, automaticamente, rejeitada a 
matéria. Arquive-se. 
Bauru, 18 de fevereiro de 2020 . 

Atendido o despacho supra. Seguem os autos 
para o arquivo. 

Bauru, 18 de fevereiro de 2020. 

1 ~~ 7Y1 <l- k ~ 
~O MtJI HEUS CARVALHO KANASHIRO 

Diretor de Apoio Legisl_ativo em exercício 
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Of.DAL SPL.PM. 41/20 

Bauru, 18 de fevereiro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente, vimos informar Vossa Excelência que o Parecer 

de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação ao Projeto de Lei nº 93/19, que dispõe sobre a concessão de isenção de 

Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana e Taxas de Serviços sobre os 

imóveis locados para uso da Justiça Federal em Bauru, para fins de dar 

cumprimento a Acordo de Cooperação celebrado entre a União e o Município. 

processado nesta Casa de Leis sob nº 240/19, foi aprovado pelo Plenário, por 

unanimidade, em Sessão Ordinária realizada no último dia 17 de fevereiro de 2020, 

tendo sido o referido processo arquivado. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

renovando nossos protestos de elevada consideração e apreço . 

OSÉ ROBE 




