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RELATÓRIO FINAL 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 
 

INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 

 

As constantes reclamações sobre as limitações ao direito de propriedade 
causados pela criação de Unidades de Conservação Ambiental em Bauru, em 
especial referentes as três APAs – Área de Proteção Ambiental já chamavam a 
atenção dos Vereadores da Câmara Municipal de Bauru. 

O Plano de Manejo da APA do Rio Batalha, o Plano de Manejo do Água Parada 
e a contratação do Plano de Manejo da APA Campo Novo também chamaram a 
atenção sobre o assunto. 

As ARIEs – Área de Relevante Interesse Ecológico, que demarcam parques e 
áreas no perímetro urbano, chamadas por muitos de “Parques de Papel”, por 
não terem sido precedidas por estudo técnico, também são objeto de severas 
críticas. 

Mas o envio pelo Poder Executivo do Projeto de Lei nº 24/19 à Câmara 
Municipal de Bauru, em 15 de maio de 2019, propiciou aos Vereadores uma 
dimensão dos valores que deverão ser pagos em decorrência das unidades de 
conservação acima citadas. 

Por meio do processo nº 103/19 (PL nº 24/19 – PMB), os Vereadores tomaram 
ciência de que o Município de Bauru havia sido condenado pelo Poder 
Judiciário, em processo que tramitou pela 2ª Vara da Fazenda Pública, sob nº 
0029354-03.2013.8.26.0071/01, com valor original de R$ 29.649.014,93 (vinte e 
nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatorze reais e noventa e três 
centavos). Em valores atualizados até maio de 2019, atingia o valor de R$ 
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32.977.622,86 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos 
e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). 

Em discussão do acima exposto, chegou a informação de que havia outro caso 
semelhante, com sentença condenatória em razão de desapropriação indireta, 
obrigando o Município ao pagamento de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões 
de reais). Ambos somados ultrapassam R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis 
milhões de reais). 

Diante das informações existentes acerca de casos semelhantes, as mesmas 
trouxeram mais insegurança sobre as razões que levaram o Município a ser 
condenado. 

Na medida em que informações eram requisitadas por Vereadores, tornaram-se 
públicas outras atuações irregulares de funcionários públicos municipais que 
agravaram a condenação do Município de Bauru. 

Por essa razão, justificou-se a formação de uma CEI para apuração específica 
dos dois débitos em fase de precatório. A instauração ocorreu em sessão ordinária 
da Câmara Municipal no dia 10 de junho de 2019, com a seguinte composição: 
Alexssandro Bussola (Presidente), Roger Barude Camargo (Relator), e Chiara Ranieri 
Bassetto, Marcos Antonio de Souza e Natalino Davi da Silva (Membros). 

Em sessões realizadas na mesma data, foi aprovado em dois turnos o processo 
nº 103/19 (PL nº 24/19 – PMB), que autoriza o Poder Executivo a parcelar o 
precatório de R$ 32.977.622,86 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e 
sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), em favor dos 
proprietários da gleba de 153.000 (cento e cinquenta três mil) metros 
quadrados, inserida na ARIE conhecida como “Floresta Urbana”, conforme Lei nº 
7231, de 17 de junho de 2019. 

Referida unidade de conservação foi instituída pelo Plano Diretor Participativo 
de 2008. Tal conduta inviabilizou empreendimento residencial projetado pelos 
proprietários e pleiteado junto ao Município há dois anos antes, resultando no 
pedido judicial de indenização. Em decorrência desta, ficou sem esclarecimento 
qual o critério utilizado para apurar avaliação com valor resultante elevado do 
metro quadrado. 
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Em relação ao outro precatório, com possível pagamento para 2020, com valor 
superior a R$ 14 milhões, não se tinham mais informações, exceto que decorria 
de condenação da Prefeitura Municipal em indenizar empresa proprietária de 
gleba de 145.000 (cento e quarenta e cinco mil) metros quadrados, situada na 
Área de Proteção Ambiental (APA / Água Parada). 

Com efeito, a CEI teve por objetivo específico apurar os fatos que deram origem 
aos precatórios, oriundos dos processos judiciais condenatórios, por praticar o 
Município desapropriação indireta nas referidas glebas. 

 

METODOLOGIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CEI 

 

A decisão conjunta foi pela utilização do Método Colaborativo, tornando os 
trabalhos transparentes, públicos e acompanhados por qualquer interessado, 
visando a lisura, mas principalmente, para incentivar a obtenção de informações 
investigáveis trazidas à Comissão Especial de Inquérito para eventual apuração. 

Assim que formada a Comissão Especial de Inquérito, o Presidente previamente 
solicitou à Prefeitura Municipal o envio de cópias dos processos envolvendo os 
objetos da CEI, quer no âmbito judicial, quer no administrativo. Desde o início, a 
determinação foi para que os documentos fossem digitalizados e 
disponibilizados aos membros da Comissão Especial de inquérito e a todos os 
demais Vereadores, bem como munícipes, por meio do Portal de Gestão 
Legislativa. 

Em primeira reunião da CEI, ocorrida no dia 18 de junho de 2019, foi decidido 
que os trabalhos seriam realizados com a análise da extensa documentação 
recebida, bem como por oitivas de testemunhas envolvidas nos fatos. 

Para garantir a maior transparência possível, em prestígio ao princípio da 
publicidade dos atos, os trabalhos seriam transmitidos ao vivo pela TV Câmara 
Bauru (Canal 10 da NET ou 31.3 UHF Digital), pelo Facebook, pelo YouTube e 
pelo Portal Legislativo. Facultou-se, ainda, a toda imprensa, o acompanhamento 
dos trabalhos da CEI e realização de entrevistas a quaisquer participantes que 
desejassem se manifestar, estando aberto também aos munícipes o 
acompanhamento dos trabalhos no Plenário da Câmara. 

https://www.facebook.com/TVCAMARABAURU/
https://www.youtube.com/user/TVCamaraBauru/featured
https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/
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Outrossim decidiu-se que os trabalhos da CEI iniciar-se-iam pelos fatos 
referentes à “Floresta Urbana”, posteriormente à área localizada na APA Água 
Parada, situada atrás do Núcleo Habitacional Edison Bastos Gasparini. 

A CEI detinha informação de que já estavam em curso outras apurações sobre 
atos de funcionários públicos municipais das Secretarias Municipais de 
Planejamento e Negócios Jurídicos. 

 

ANÁLISE DA FASE ADMINISTRATIVA DOS CASOS 
 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

A Secretaria dos Negócios Jurídicos (SNJ) de Bauru tem à frente cargo de 
primeiro escalão de governo, de livre nomeação e exoneração, pelo Prefeito 
Municipal, em comissão, o Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos. 

O Secretário dos Negócios Jurídicos é o responsável por administrar a secretaria 
e implantar as decisões de governo. Não é órgão de execução. 

Por ser cargo em comissão, não é preciso ser ocupado por um servidor público 
municipal de carreira, podendo ser nomeada uma pessoa estranha ao quadro 
de servidores. 

Terminado o governo do Prefeito Nilson Costa, por meio do Decreto nº 9.935, 
de 30 de dezembro de 2004, foi exonerado do cargo de Secretário Municipal 
dos Negócios Jurídicos o servidor Antônio Carlos Batista Martinez, Procurador 
Jurídico. 

No início do governo do Prefeito José Gualberto Tuga Martins Angerami, 
nomeou-se ao cargo de Secretário dos Negócios Jurídicos o Advogado Célio 
Parisi, conforme Decreto nº 9.937, de 03 de janeiro de 2005, perdurando até 02 
de março de 2006, quando substituído pelo Advogado Emerson Silva Ribeiro, 
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conforme Decreto nº 10.183, de 01 de março de 2006, permanecendo no cargo 
até o término do mandato. 

Em 1º de janeiro de 2009 assumiu o cargo de Prefeito Municipal o Senhor 
Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, nomeando ao cargo de Secretário 
Municipal dos Negócios Jurídicos o Advogado Luiz Nunes Pegoraro, conforme 
Decreto nº 10.814, de 05 de janeiro de 2009, exercendo o cargo até 16 de 
setembro de 2010, quando foi exonerado pelo Decreto nº 11.335. 

Em 16 de setembro de 2010, assumiu o cargo de Secretário o Procurador 
Jurídico de Bauru, Senhor Maurício Pontes Porto, conforme Decreto nº 11.336, 
exercendo-o até 30 de dezembro de 2016, quando foi exonerado pelo Decreto 
nº 13.275. 

Iniciado o governo do Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta, foi nomeado 
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos o Advogado Antônio Carlos Garms, 
conforme Decreto nº 13.282, de 1º de janeiro de 2017, que exerce o cargo até a 
presente data. 

O Secretário quando assume o cargo é licenciado da Ordem dos Advogados do 
Brasil, estando impedido de exercer a advocacia, perdurando até cessação da 
nomeação. Portanto, o Secretário exerce funções administrativas, mas não 
judiciais, dessa forma, acompanha os processos e assuntos administrativos até o 
seu esgotamento, deixando de atuar quando se iniciar a parte judicial, 
cientificando o Prefeito Municipal de tudo que acontece em sua Secretaria. 

Dentro da estrutura da SNJ há, em segundo escalão, Diretorias Departamentais, 
das quais, para este relatório, interessa a Diretoria de Departamento da 
Procuradoria Geral, ocupada servidor, em cargo de livre nomeação e 
exoneração (comissão). Estes são cargos de execução, que atuarão à frente das 
equipes formadas por Procuradores e demais servidores públicos, controlando a 
execução dos serviços, em qualidade e quantidade. 

No governo do Prefeito José Gualberto Tuga Martins Angerami, foi nomeado 
para Diretor do Departamento da Procuradoria Geral o Procurador Jurídico 
Antônio Carlos Batista Martinez, que o exerceu até 1º de outubro de 2005, 
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quando exonerado, conforme publicação no Diário Oficial de Bauru (DOB), fl. 
09. 

Em mesma data, foi nomeada ao cargo de Diretora do Departamento da 
Procuradoria Geral a Procuradora Jurídica Mariza Botter Adorno Gebara, 
conforme publicação no Diário Oficial de Bauru (fl. 09), exercendo-o até 08 de 
outubro de 2005, quando exonerada, conforme publicação no Diário Oficial de 
Bauru (fl. 03). 

Em 08 de outubro de 2005, foi nomeado ao cargo de Diretor de Departamento 
da Procuradoria Geral o Procurador Jurídico Maurício Pontes Porto, que o 
exerceu até 14 de maio de 2011, quando foi exonerado, conforme DOB (fl. 29). 

Em mesma data, foi nomeado ao cargo de Diretor do Departamento da 
Procuradoria Geral o Procurador Jurídico Ricardo Chamma, que o exerceu até 
06 de agosto de 2018, conforme publicação no DOB do dia 07 de agosto de 
2018 (fl 02). 

Atualmente, a exercente do cargo de Diretora do Departamento da 
Procuradoria Geral é a Advogada Alcimar Luciane Maziero Mondillo, conforme 
publicação no DOB (fl. 04). 

Na estrutura hierárquica da SNJ, o Diretor do Departamento da Procuradoria 
Geral é subordinado ao Secretário, que deveria ser por este indicado à 
nomeação, mas não o é, ficando à critério exclusivo do Prefeito Municipal. 

A Diretoria do Departamento da Procuradoria Geral, instância superior às 
Divisões, compreende: 

1) Diretoria da Divisão da Procuradoria Consultiva 
2) Diretoria da Divisão da Procuradoria do Contencioso 
3) Diretoria da Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 
4) Diretoria da Divisão da Procuradoria das Execuções Fiscais 

Os Diretores de Divisão são cargos de livre nomeação e exoneração (função em 
confiança), exclusivo para Procuradores Jurídicos, sendo que, para este 
Relatório, nos interessa analisar os nomeados para cargo de Diretor da Divisão 
da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. 
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No governo do Prefeito José Gualberto Tuga Angerami, exerceu o cargo de 
Diretora da Divisão do Patrimônio Imobiliário a Procuradora Jurídica Marina 
Lopes Miranda até 09 de dezembro de 2010 quando foi exonerada, conforme 
DOB (fl. 05). Nesta data, assumiu o Procurador Jurídico Ricardo Chamma (DOB – 
fl. 05), permanecendo no cargo até 14 de maio de 2011, quando foi exonerado 
(DOB – fl. 29). 

Em 24 de maio de 2011, nomeou-se o Procurador Jurídico Alexandre Luiz Fantin 
Carreira para o cargo de Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário, conforme DOB (fl. 03), permanecendo no cargo até 30 de junho de 
2018, quando foi exonerado (DOB – fl. 04). Passou, então, a ocupar o cargo a 
Procuradora Jurídica Adriana Rufino da Silva, até presente data. 

No curso dos trabalhos da CEI, esta diligenciou junto à SNJ, oportunidade em 
que se constatou problemas na sua estrutura física. Eis que o Palácio das 
Cerejeiras fora construído na década de 1960, sofrendo adaptações em seus 
espaços internos, sem observar ventilação e iluminação natural. Destaca-se que 
há, também, a execução de tarefas feitas por Procuradores Jurídicos que 
poderiam ser feitas por servidores de apoio administrativo, tal qual o cargo de 
Paralegal, mas estes não são em número suficiente. 

Foi constatado que o Procurador Maurício Pontes Porto exerce suas funções na 
Secretaria do Planejamento, o que trouxe um ganho para a Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário, pois trabalha em equipe multidisciplinar. 

Foi diagnosticado que as Procuradorias, com exceção da Execução Fiscal, não 
são dotadas de um sistema próprio de ajuizamento e acompanhamento de 
processos, valendo-se aquelas de sistemas comuns, razão pela qual justifica-se a 
contratação de um sistema informatizado para ajuizamento das ações e seus 
respectivos acompanhamentos, frente a quantidade e especificidade dos casos. 

Dentre os problemas encontrados, observa-se ser comum à estrutura da 
Prefeitura Municipal, ainda, a adoção de processo administrativo físico (papel), 
sendo este, quando necessário, remetido aos órgãos da administração para que 
se manifestem, o que consome tempo e torna isolado cada departamento da 
Prefeitura Municipal, sendo assim, um processo administrativo eletrônico 
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permitiria a manifestação de todos os órgãos ao mesmo tempo, tornando-os 
multidisciplinares, quando necessário. 

  

QUADRO DEMONSTRATIVO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

Durante os trabalhos surgiram dúvidas sobre quem exercia algumas funções na 
SNJ, Procuradoria Geral e Diretoria da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 
(PPI), para tanto, elaborou-se quadros de cargos, atribuições e períodos dos 
ocupantes nas respectivas funções, visando elucidar tal situação. 

 

PREFEITO JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI DE 1º/01/2005 A 
31/12/2008 
 
SECRETÁRIO DA SNJ PROCURADOR-GERAL DIRETOR DA PPI 
Dr. Célio Parisi 
De 03/01/2005 até 
02/03/2006 
 
 
 
 
Dr. Célio Parisi 
De 03/01/2005 até 
02/03/2006 
 
 
 
 
Dr. Emerson Silva Ribeiro 
De 01/03/2006 até 
30/12/2008 

Dr. Antônio Carlos Batista 
Martinez 
De 1º/01/2005 até 
1º/10/2005 
 
 
 
Dra. Mariza Botter Adorno 
Gebara 
De 1º/10/2005 até 
08/10/2005 
 
 
 
Dr. Maurício Pontes Porto 
De 08/10/2005 até 
14/05/2011 
 

Dra. Marina Lopes 
Miranda 
Até 09/12/2010 
 
 
 
 
Dra. Marina Lopes 
Miranda 
Até 09/12/2010 
 
 
 
 
Dra. Marina Lopes 
Miranda 
Até 09/12/2010 
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Em decorrência do quadro, foi possível concluir que o Plano Diretor 
Participativo de Bauru foi elaborado durante o Governo do Prefeito José 
Gualberto Tuga Martins Angerami, a quem coube a decisão de criar a ARIE 
conhecida como “Floresta Urbana”. 

Indica-se que, à época, o Secretário dos Negócios Jurídicos, Advogado Emerson 
Silva Ribeiro, acompanhou, orientou e prestou informações no processo 
administrativo que culminou no Plano Diretor Participativo. Como informação 
subsidiária, consigno que o Diretor do Departamento de Procuradoria Geral era 
o Procurador Jurídico Maurício Pontes Porto e a Diretora da Divisão da 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário era a Procuradora Jurídica Marina Lopes 
Miranda, servidores de longo tempo, em cargos de direção e secretariado. 

Adentrando ao objeto da CEI, o qual trata do ajuizamento das duas ações de 
indenização por desapropriação indireta, trazemos quadro demonstrativo dos 
ocupantes de cargos na época dos fatos. 

PREFEITO RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA DE 
1º/01/2009 A 31/12/2012 
 
SECRETÁRIO DA SNJ PROCURADOR-GERAL DIRETOR DA PPI 
Dr. Luiz Nunes Pegoraro 
De 05/01/2009  até 
16/09/2010 
 
 
 
Dr. Maurício Pontes Porto 
De 16/09/2010 até 
30/12/2016 
 
 
Dr. Maurício Pontes Porto 
De 16/09/2010 até 
30/12/2016 
 
 
 

Dr. Maurício Pontes Porto 
De 08/10/2005 até 
14/05/2011 
 
 
 
Dr. Maurício Pontes Porto 
De 08/10/2005 até 
14/05/2011 
 
 
Dr. Maurício Pontes Porto 
Até 14/05/2011 
 
 
 
 

Dra. Marina Lopes 
Miranda 
Até 09/12/2010 
 
 
 
Dra. Marina Lopes 
Miranda 
Até 09/12/2010 
 
 
Dr. Ricardo 
Chamma 
De 09/12/2010 
até 14/05/2011 
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Dr. Maurício Pontes Porto 
De 16/09/2010 até 
30/12/2016 
 
 

Dr. Ricardo Chamma 
De 14/05/2011 até 
07/08/2018 

Dr. Alexandre Luiz 
Fantin Carreira 
De 24/05/2012 
até 30/06/2018 

 

Como assinalado anteriormente, durante este período o Plano Diretor 
Participativo estava em vigor. Sob sua égide, foram deduzidos os pedidos de 
diretrizes para implantações dos loteamentos, respectivamente, nas áreas da 
“Floresta Urbana” e “APA Água Parada”, esta última ao norte do Núcleo 
Habitacional Edison Bastos Gasparini, que teve o primeiro ajuizamento 
(desapropriação indireta) em julho de 2011. 

Em decorrência de tal fato, justificou-se a oitiva do Prefeito Municipal à época, 
Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, bem como a sua atuação no governo 
anterior, do Senhor José Gualberto Martins Tuga Angerami, no qual exerceu 
cargo de Secretário de Meio Ambiente (SEMMA). 

De relevo ao caso, é o depoimento do Procurador Jurídico Ricardo Chamma, 
que atuou diretamente no processo ajuizado, este asseverou ser de pleno 
conhecimento do Prefeito Municipal todos os fatos que envolvem o objeto 
desta CEI, pois sempre havia conversas informais sobre o caso. A título de 
registro, indica-se que o Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário à época era o Procurador Jurídico Alexandre Luiz Fantin Carreira, 
conforme quadro abaixo. 

 

 
PREFEITO RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA DE 
1º/01/2013 ATÉ 31/12/2016 
 
SECRETÁRIO DA SNJ PROCURADOR-GERAL DIRETOR DA PPI 
Dr. Maurício Pontes Porto 
Até 30/12/2016 

Dr. Ricardo Chamma 
De 14/05/2011 até 
07/08/2018 

Dr. Alexandre Luiz 
Fantin Carreira 
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Pelos documentos acostados nesta CEI, referentes ao governo do Prefeito 
Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, passaram a atuar no processo 
judicial, juntamente com o Procurador Jurídico Ricardo Chamma, as 
Procuradoras lotadas na PPI, sendo Adriana Rufino da Silva e Carla Cabogrosso 
Fialho, conforme quadro abaixo. 

 
PREFEITO CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA DE 1º/01/2017 ATÉ 
31/12/2020 
 
SECRETÁRIO DA SNJ PROCURADOR-GERAL DIRETOR DA PPI 
Dr. Antônio Carlos Garms 
De 1º/01/2017 até -------- 
 
 
 
 
 
Dr. Antônio Carlos Garms 
De 1º/01/2017 até --------
- 
 
 
 
Dr. Antônio Carlos Garms 
De 1º/01/2017 até --------
- 

Dr. Ricardo Chamma 
De 14/05/2011 até 
07/08/2018 
 
 
 
 
Dr. Ricardo Chamma 
De 14/05/2011 até 
07/08/2018 
 
 
 
Dra. Alcimar Luciane Maziero 
Mondillo 
De 08/08/2018 até -------- 

Dr. Alexandre Luiz 
Fantin Carreira 
De 24/05/2012 
até 30/06/2018 
 
 
 
Dra. Adriana 
Rufino Silva 
De 30/06/2018 ---
---- 
 
 
Dra. Adriana 
Rufino Silva 
De 30/06/2018 ---
-- 

 

No atual governo, Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta, nomeou-se o 
Advogado Antônio Carlos Garms como Secretário da SNJ e a Advogada Alcimar 
Luciane Maziero Mondillo como Diretora do Departamento da Procuradoria 
Geral, o que justificou as suas oitivas para que esclarecessem quais providências 
seriam tomadas a partir de então, diante dos fatos pretéritos, visando adotar 
medidas administrativas e impeditivas à reincidência. 
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Ficou claro que em situações específicas as Divisões que compreendem os 
Departamentos devem atuar como equipe multidisciplinar. Para tanto, isto só 
seria possível com a implantação de um processo administrativo eletrônico, 
como assinalado anteriormente. Como sugestão neste sistema, o Secretário 
deve ter conhecimento pleno dos fatos, para então dar o andamento adequado 
ao caso. 

O Diretor do Departamento da Procuradoria Geral, ao receber o processo 
eletrônico, deve estabelecer as rotinas e fluxos de trabalho. Como exemplo: 
especificar, no caso de uma ação desapropriatória, se existe restrição ambiental, 
fatores de desvalorização (declividade, servidão de passagem, minas, cursos de 
água, dentre outros), com o fito de evitar as condenações ora impostas à 
municipalidade. 

Destarte, as alegações de que “não sabia” não merecem prosperar, pois o 
Prefeito Municipal, que nomeia o Secretário Municipal e o Diretor de 
Departamento da Procuradoria Geral, como dito pelo Senhor Ricardo Chamma, 
detinha conhecimento dos fatos, mas um processo eletrônico demonstraria tal 
conhecimento, o que possibilitaria um controle de atos administrativos 
desarrazoados na defesa dos interesses públicos. 

De outra sorte, resta claro que o responsável direto pelos atos judiciais 
praticados é o Procurador Jurídico do Município, que os documenta em 
processos administrativos associados a processo judicial. É oportuno esclarecer 
que a fase administrativa tem por objetivo subsidiar os elementos de defesa no 
processo judicial, a ser feito pelo respectivo Diretor da Divisão, na qual o 
Procurador está lotado, e com isso, poderá conferir a atuação do referido 
Procurador nos processos judiciais e dar ciência ao Diretor do Departamento da 
Procuradoria Geral, nos casos mais relevantes. 

Como se denota, há falha nos trâmites dos processos administrativos, fato este 
a ser apurado e corrigido, evitando-se repetição futura. 

Era importante conhecermos essa estrutura para podermos depois concluir se 
houve um responsável imediato e mediato pela situação que foi analisada pela 
CEI.  
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO 

 

A Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) tem à frente cargo de 
primeiro escalão de governo, de livre nomeação e exoneração, pelo Prefeito 
Municipal, em comissão, o Secretário Municipal de Planejamento, que pode ser 
ocupado por pessoa estranha à Administração, e mesmo que não detenha 
qualificação técnica de Engenheiro ou Arquiteto. É de responsabilidade do 
Prefeito Municipal sua nomeação. 

O Secretário do Planejamento é a pessoa que administra a pasta, responsável 
por coordenar as ações dos departamentos e implantar as decisões de governo. 
Não é órgão de execução. 

Quando assumiu o governo municipal, o Senhor José Gualberto Tuga Martins 
Angerami nomeou o Engenheiro Izidoro Schafranski Neto como Secretário 
Municipal do Planejamento, que permaneceu no cargo até 19 de maio de 2006. 
Posteriormente, assumiu o Engenheiro Leandro Dias Joaquim em mesma data, 
restando no cargo até 30 de dezembro de 2006. 

Dentre a estrutura de departamentos existentes na SEPLAN, para este trabalho, 
nos interessa o Departamento de Planejamento Urbano (DEPLAN), que é órgão 
de execução. Compete ao seu Diretor a gestão e o controle dos trabalhos e dos 
servidores públicos ali lotados, respondendo pela quantidade, qualidade e 
eficiência dos serviços executados. Destacadamente, à competência da DEPLAN, 
tem-se a Divisão de Diretrizes e Normas (DDN), sob responsabilidade do Diretor 
do referido departamento, responsável por analisar, apresentar diretrizes e 
aprovar novos empreendimentos, realizar avaliações de imóveis, elaborar ou 
fiscalizar projetos construtivos em licitações, dentre outros, tal qual a criação do 
eventual Instituto de Planejamento. 

Nos interessa três pessoas que ocuparam os cargos indicados na ocasião dos 
fatos: 

• Arquiteto Wladimir Fernando Riehl, Diretor do DEPLAN, no período de 
18/03/2013 até 30/12/2016; 
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• Engenheiro Paulo Gervásio Garbeloti, Diretor da DDN; 

• Desenhista Franciluz Mariano Malta, Diretora da DDN, na ocasião dos 
fatos. 

 

FASE ADMINISTRATIVA DO CASO DA “FLORESTA URBANA” 

 

Em 2006, sob governo do Prefeito José Gualberto Tuga Martins Angemari, teve 
por Secretários: SNJ – Emerson Ribeiro da Silva, SEPLAN – Leandro Dias 
Joaquim, e SEMMA – Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça. 

Neste ano, foi protocolado requerimento para implantar um loteamento 
residencial na área, com testada para avenida Engenheiro Luís Edmundo Carrijo 
Coube, cortando área da “Floresta Urbana” até próximo à Avenida Nações 
Unidas. 

Destaca-se que à época não havia sido promulgado o atual Plano Diretor 
Participativo e que a área não estava inserida em unidade de conservação 
ambiental. Importa esclarecer que os trabalhos à elaboração do Projeto de Lei 
do Plano Diretor Participativo havia terminado e referido Projeto não estava em 
tramitação junto à Câmara Municipal, recepcionando as APAs e criando as 
ARIEs, dentre estas a “Floresta Urbana”. 

O requerimento foi instruído e encaminhado para a SEPLAN, a qual o remeteu à 
DDN, que tinha como Diretor o Engenheiro Paulo Gervásio Garbelotti. Este 
havia composto a equipe de trabalho que elaborou o Projeto de Lei do Plano 
Diretor Participativo, sabedor que a área na qual se deseja empreender (Floresta 
Urbana) seria uma ARIE e que não poderia haver o parcelamento do solo para 
fins residenciais, como pretendido. 

Nessa situação, Paulo Gervásio Garbelotti remete o processo administrativo à 
SEMMA, cujo Secretário era o Senhor Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça. 
Pelos documentos, a CEI constatou que houve lentidão no processo 
administrativo pela SEMMA (Secretário Rodrigo Antônio de Agostinho 
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Mendonça), que contribuiu para que o empreendimento imobiliário não fosse 
aprovado (Floresta Urbana). Este retardo de quase um ano e meio possibilitou a 
entrada em vigor do Plano Diretor Participativo, e se houvesse presteza e 
eficiência na tramitação do processo de empreendimento imobiliário, não teria 
agora a enorme dívida a ser paga pelo Município. 

Destaca-se que a lentidão da SEMMA não foi atípica, em contrário, o 
procedimento administrativo à análise e aprovação de empreendimentos era 
muito lento, motivando a criação do Grupo de Análise de Empreendimentos 
(GAE) por meio do Decreto nº 10.260/2006, pois solicitações de parcelamento 
urbano e outros necessitavam tramitar por várias Secretarias e Departamentos 
especializados no Município, culminando na SNJ, sendo que aquelas 
apresentavam propostas, tratativas e exigências diretamente ao empreendedor, 
que somado ao processo administrativo físico (papel), impossibilitava uma 
análise mais diligente e célere nas matérias aos quais são submetidos. 

Condiciona-se a existência do GAE até que ocorra a implantação de um sistema 
de processo administrativo eletrônico, que possibilitará ao mesmo tempo a sua 
tramitação por todos os órgãos interessados. 

Assim, a alusiva lentidão da SEMMA foi uma falha. Aponta-se, ainda, que houve 
pelo próprio empreendedor contribuição para tal situação ao não apresentar 
projetos viáveis desde o início, ao passo que aquilo apresentado fora 
modificado ao longo do andamento processual, principalmente quanto à área 
que seria desmatada. 

Somando-se a todos esses fatos, indica-se também que as Resoluções SMA, da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que impuseram restrições e proibições 
ao corte de espécies do Bioma Cerrado, e a vigência do Plano Diretor 
Participativo Municipal (agosto de 2008), contribuíram para referida lentidão, 
culminando com a proibição do parcelamento de solo. 

De outro ponto de vista, temos o governo de José Gualberto Tuga Martins 
Angerami, o qual se encerrou em 31 de dezembro de 2008, portanto, há mais 
de dez anos, tempo suficiente para que, em tese, as responsabilidades de todos 
os envolvidos prescrevessem. No entanto, aplicando-se a analogia do âmbito 
penal, aponta-se, sem prejuízo de eventuais atos de improbidade administrativa 
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em relação aos servidores que atuaram nos procedimentos, tendo em vista 
indícios de conduta desidiosa, omissiva e negligente, possibilitando apurar 
eventual ato de improbidade administrativa, com a individualização dos fatos a 
cada participante do processo. 

 

DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE BAURU 

 

Em consulta ao sítio eletrônico da SEPLAN, possibilitou deduzir todo o processo 
de desenvolvimento que culminou com o Plano Diretor Participativo. 

Como já indicado, o Prefeito à época, José Gualberto Tuga Martins Angerami, 
assessorado pelo Secretário de Planejamento (Leandro Dias Joaquim) e 
Secretário dos Negócios Jurídicos (Emerson Ribeiro da Silva), teve como 
coordenadora da equipe que elaborou o Plano Diretor Participativo a Servidora 
Arquiteta Maria Helena Rigitano. 

Repisando o Plano Diretor Participativo, este recepcionou as APAs já existentes, 
criando ARIEs, destacadamente a “Floresta Urbana”. 

Salienta-se que a unidade de conservação ambiental cria restrição ao direito de 
propriedade ou por interesse da Administração faculta eventual desapropriação 
indireta, justificando esta ao impor ao proprietário restrição de aproveitamento 
econômico da área. 

Os trabalhos que conduziram ao Plano Diretor Participativo, em que pese seu 
denodo, incorreram em falhas ao não se valer de trabalhos técnicos ambientais, 
de engenharia, sociais e outros para definir as áreas a serem protegidas, pois, o 
Poder Público, ao pretender impor restrição ou mesmo permitir uma obra, deve 
estabelecer um cronograma lógico de ações ou contrapartidas, o que inclui 
eventual restrição ambiental, para com isso a Administração determinar, de 
modo claro e seguro, a vocação de uso da área, suas dimensões, estudo 
ambiental definindo características de vegetação, fauna, hídricas e geográficas, 
enfim, possibilitando demonstrar toda a caracterização ambiental da área, 
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resultando deste trabalho plantas e desenhos que permitam uma visão de tudo 
o que foi apurado. 

Após observado o quanto descrito, a Administração Pública poderá aprovar ou 
não a implantação de um empreendimento, e se necessário, restringir o direito 
de propriedade ou edificação de obra pública, impondo sempre a garantia da 
participação popular nestes casos, como determina a Constituição Federal. 

A tudo isso não observou a Prefeitura Municipal, quando da elaboração do 
Plano Diretor Participativo, eis que não houve qualquer estudo prévio para se 
delimitar as três APAs e as ARIEs, dentre elas a “Floresta Urbana”. Com isso, o 
Plano Diretor Participativo impôs restrições severas a particulares, 
impossibilitando o parcelamento de solo para fins de loteamento. Ademais,  
veio inovar ao fazer restrições do uso daquelas áreas ambientais, quando norma 
federal e estadual possibilitavam o uso sustentável daquelas, sob observância 
de forma técnica e racional ao aproveitamento. 

Assim, os atos da Prefeitura Municipal na condução dos trabalhos alusivos ao 
Plano Diretor Participativo esvaiu a utilização econômica adequada pelo 
proprietário de áreas em Bauru tocadas por eventual interesse ambiental. 

Apesar de constatarmos essa situação e estar promulgado o Plano Diretor 
Participativo, sem a devida regulamentação, pelo então Prefeito José Gualberto 
Tuga Martins Angerami, não vislumbramos traços de má-fé ou deslealdade para 
com o interesse público. Assim, eventual responsabilidade do Prefeito Municipal 
ou de servidores públicos municipais, no período de seu governo, estaria, em 
tese, prescrita, cabendo registro quanto à origem dos erros, mas não sendo 
capaz de afastar a possibilidade de instauração de Comissão Processante para 
se apurar responsabilidades deste período. 

Salvo melhor juízo, embasado em analogia apresentada (penal), aponta-se, sem 
prejuízo de eventuais atos de improbidade administrativa em relação aos 
servidores que atuaram nos procedimentos, tendo em vista indícios de conduta 
desidiosa, omissiva e negligente, possibilitando apurar eventual ato de 
improbidade administrativa, com a individualização dos fatos a cada 
participante do processo. 
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Importa asseverar que a criação da ARIE da “Floresta Urbana”, sem observar o 
disposto acima e mesmo originando o precatório judicial, se reveste de enorme 
interesse ambiental preservacionista de fundo de vale (Córrego Água Comprida, 
que corta a Avenida Nações Unidas, Avenida Cruzeiro do Sul e Avenida 
Rodrigue Alves, ao lado do Horto Florestal), no qual projetou-se, no passado, 
um parque entre a atual Avenida Jorge Zaiden (que consta em todos os 
projetos como Avenida Água Comprida), criando um corredor ecológico com o 
Horto Florestal. 

Assim, se houvesse um estudo técnico prévio, ficaria constatado que partes da 
“Floresta Urbana”, mais próximas ao Córrego Água Comprida, possuíam maior 
interesse ambiental do que as partes mais distantes. Essa inversão da lógica 
permitiu que áreas próximas ao Córrego viabilizassem dois grandes 
empreendimentos imobiliários em 2006, e um terceiro sendo iniciado, isolando 
as margens do referido Córrego. 

Estudos técnicos teriam indicado a prioridade na preservação da região mais 
próxima do córrego, onde estão os empreendimentos acima citados; e a 
possível autorização para o empreendimento solicitado em 2006, cuja negativa 
resultou no precatório da “Floresta Urbana”.  

 

DO EMPREENDIMENTO APA ÁGUA PARADA 

(NORTE DO NÚCLEO EDISON BASTOS GASPARINI) 

 

Neste caso, observou-se todos os critérios técnicos aplicados ao processo 
administrativo nas respectivas Secretarias e Departamentos pertinentes. Nesta 
época, o Prefeito Municipal era Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, o 
Secretário do Planejamento era Rodrigo Riad Said e a Diretora do DDN era 
Franciluz Mariano da Malta. 

O requerimento do empreendedor, após trâmites administrativos, foi remetido 
à DDN, ato contínuo, submetido ao GAE. Em ato administrativo próprio, o 
Secretário do Planejamento montou um grupo de técnicos que vistoriou a área. 
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Elaborou-se um relatório das condições verificadas no local. Verificou-se um 
declive anormal, bem como a existência de um curso d’água com sua respectiva 
Área de Proteção Permanente (APP) às margens. Esta área já estava inserida em 
APA, situação que não permitia o parcelamento do solo conforme o Plano 
Diretor Participativo à época. 

A vistoria não constatou, contudo, que grande parte da gleba estava localizada 
em zona rural, na qual não é permitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos, conforme Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Outra 
restrição não observada é que a gleba se encontra na ESEC Sebastião Aleixo da 
Silva, unidade de conservação estadual, que possui uma zona de 
amortecimento de dez quilômetros, que atinge a gleba na qual se pretendia 
empreender e que parte da gleba estava inserida em perímetro urbano. 

Evidencia-se que a conduta dos servidores em não observar todos os pontos 
impeditivos ao parcelamento não atuou de modo eficiente e zeloso, sendo que 
esta omissão resultou na impossibilidade de um parcelamento adequado. 
Assim, o relatório entregue ao GAE culminou no indeferimento embasado na 
inserção da gleba em APA. Ato posterior, foi o processo administrativo 
devolvido à DDN, que comunicou ao empreendedor o indeferimento final ao 
seu pleito em razão dos fatos apurados pelos técnicos. 

Diante das inobservâncias pelos órgãos municipais, tivesse o Município 
georreferenciado o seu território, inserindo em uma base cartográfica todas as 
características do solo urbano e rural, propiciariam fácil acesso às informações 
relevantes, dispondo de todos os elementos agora apontados, para indeferir o 
requerimento com fundamento em todas as restrições federais, estaduais e 
municipais ao empreendimento; bem como poderia ter alertado o interessado 
sobre a possibilidade de empreender na parte urbana da gleba inserida em 
zona urbana. 

Assim, a rotina do trabalho técnico que se baseia em um único motivo ao 
indeferimento de requerimento é ineficaz, ao passo que correto seria 
fundamentar com todos os motivos impeditivos existentes. 

A imprecisão nos apontamentos dos órgãos municipais demonstra que 
poderiam integrar o polo passivo da ação judicial, proposta pelo 
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empreendedor, a União e o Estado de São Paulo, frente às restrições ao 
empreendimento decorrentes de suas próprias normas. 

Mais uma vez fica clara a necessidade de rotinas a serem seguidas, que 
determinem que todos os fatos existentes sejam utilizados, principalmente se 
forem fatos que não gerem a responsabilidade do Município de Bauru. Um 
processo administrativo eletrônico facilitaria a determinação de rotinas. 

 

DA FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

 

Até este momento detectamos falhas estruturais graves como: 

1) Falta de processo administrativo eletrônico, virtual; 

2) Falta de georreferenciamento do território do Município de Bauru; 

3) Nomeação de pessoas desqualificadas tecnicamente para cargo em 
comissão de Secretário Municipal e Diretor de Departamento; 

4) Ausência de rotinas e fluxos de trabalho. 

Para agravar a situação, não vislumbramos também ações eficientes para 
resolver tais problemas. Em contrário, as administrações estão repetindo os 
mesmos erros. 

Para piorar a situação, temos a notícia de que a elaboração de um novo Plano 
Diretor Participativo está em curso, com contratação de empresa especializada. 
Talvez mais urgente do que fazer um novo Plano Diretor seja regulamentar os 
instrumentos urbanísticos do Plano em vigor. 

O Município continua restringindo ou impedindo o direito de propriedade, bem 
como praticando a desapropriação indireta para implantar obras públicas sem 
qualquer ação preventiva das mencionadas neste relatório. 

A partir do governo do Prefeito Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, 
esperava-se que os instrumentos previstos no CAPÍTULO III – DOS 
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA, da Lei Municipal nº 5631/2008 fossem 
regulamentados, de modo que sua aplicação evitasse implicações 
administrativas ou judiciais. 

Um destes instrumentos é o Direito de Preempção. O Art. 67 da Lei 5631/08 
faculta o uso de referido Direito em ARIE. O Art. 79 permite a utilização de 
outros instrumentos nas áreas definidas como unidades de conservação. 

Como dito, a falta de regulamentação ao Direito de Preempção poderia ter 
coibido a alienação de grande parte da “Floresta Urbana” de um particular a 
outro. Possibilitando ao Município a aquisição, se do seu interesse, pelo mesmo 
valor praticado entre as referidas partes e não, o que ora está obrigada a pagar 
por decisão judicial.  

 

JUDICIALIZAÇÃO DOS DOIS CASOS 
 

CASO DA FLORESTA URBANA 

 

Inconformados com a decisão administrativa que os impediram de empreender 
em seu imóvel, localizado na “Floresta Urbana”, com área de 153.163.8565 m2, 
objeto da matrícula nº 102.338 do Cartório de Registro de Imóveis, João Luiz 
Chemin Busato e Vera Lúcia Becker Busato ajuizaram ação de desapropriação 
indireta no dia 14 de agosto de 2013, que foi distribuída para a 2ª Vara da 
Fazenda Pública de Bauru, recebendo o número 0029354-03.2013.8.26.0071. 

Os autores atribuíram à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas 
já alertaram que o valor correto deveria ser apurado em perícia futura. 

Em síntese, os autores pediram a desapropriação indireta, alegando que o 
Município retirou da propriedade o valor econômico ao classifica-la como ARIE 
na Lei Municipal nº 5631/2008, conforme seu Art. 66 (mapa 5, anexo à Lei), 
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retirando a possibilidade de uso para a vocação natural do imóvel, que seria o 
loteamento residencial urbano. 

Assim, a tese dos autores era a de que não houve restrição ao direito de 
propriedade, mas sim desapropriação indireta por parte do Município. 

Citada a Prefeitura Municipal, a contestação foi apresentada pela Procuradora 
Jurídica Adriana Rufino da Silva, que em preliminar alegou carência da ação, 
uma vez que não houve apossamento do imóvel nem incorporação ao domínio 
público municipal. Também atacou a forma de incidência dos juros moratórios e 
compensatórios. Por fim, argumentou que não havia dano a ser indenizado. 

A contestação é peça principal da defesa. Por meio dela, o réu deve contrariar 
todos os fatos alegados na petição inicial e apresentar toda a sua tese de 
defesa. Em fase processual posterior, saneado o processo e iniciada a instrução 
probatória, não há outra oportunidade para a apresentação de novos elementos 
jurídicos e/ou técnicos da defesa. E por estas razões, conclui-se que a 
contestação foi muito aquém do necessário, frente o valor vultoso da ação. 

Repisando outro apontamento neste relatório, se a intenção era implantar um 
loteamento residencial, em gleba de área total do imóvel, o empreendedor teria 
que doar áreas públicas (área institucional, área verde, sistema viário, dentre 
outros) que implicariam em aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) 
da área total do imóvel. Esta área já seria transferida para a propriedade do 
Município de Bauru se tivesse sido aprovado o empreendimento. Mas nada 
além foi aduzido, na intenção de que fosse descontado esse percentual do valor 
a ser indenizado. 

Indica-se que poderia ter sido objeto de defesa que outros proprietários, de 
áreas melhores localizadas que a “Floresta Urbana”, havia alienado seus imóveis 
por valores muito menores. Um deles, ao menos, negociou de forma 
administrativa, por meio de acordo com o Município, em valor inferior a R$ 
25,00 (vinte e cinco reais) o metro quadrado. 

Outro proprietário (Rogério Medina) alienou, por meio do processo 
administrativo nº 32.485/2010, o equivalente a 60% (sessenta por cento) de sua 
gleba por valor bem menor ao atribuído na ação de desapropriação que 
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resultou no precatório da “Floresta Urbana”, em que pese reconhecimento de 
quanto os Peritos Judiciais avaliavam o metro quadrado da área na região. 

Tais negócios jurídicos não abordados em defesa demonstram que vinha 
ocorrendo alienação entre particulares, com valor do metro quadrado muito 
menor, mas nada foi alegado em contestação. 

A tudo exposto, deixou a defesa que eventual valor a ser indenizado ficasse sob 
o crivo exclusivo de prova pericial a ser realizada no processo, pelo perito 
judicial, que por ausência de informação na contestação, fixou valor 
desproporcional a aquele apresentado no processo judicial entre Município e 
Rogério Medina. 

Por assim não fazer, quando o Município foi intimado a se manifestar sobre o 
laudo do perito judicial, que apurou o valor do metro quadrado em R$ 139,04 
(cento e trinta e nove reais e quatro centavos) da área de 153.163,86m², 
perfazendo o valor de R$ 21.295.903,09 como eventual indenização a ser paga, 
não despertou a atenção necessária da Procuradora Jurídica nem do Diretor da 
Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, bem como do Diretor do 
Departamento da Procuradoria Geral, sendo que havia em outros processos 
avaliação por perito judicial sobre áreas da “Floresta Urbana”.  

Pontua-se que, no referido processo, o Diretor do Departamento de 
Planejamento Urbano da SEPLAN, Arquiteto Wladimir Fernando Riehl, ocupante 
do cargo em comissão há pouco mais de seis meses, foi designado pela 
Procuradora Jurídica Adriana Rufino da Silva para se manifestar no referido 
processo. Este declarou total concordância com os critérios de avaliação e 
respectivo valor apurado pelo perito judicial em seu laudo. 

Necessário evidenciar que, o Diretor supracitado não acompanhou a perícia 
judicial, não vistoriou a área, não realizou qualquer trabalho técnico e sem 
conhecer qualquer informação sobre a área, procedeu da forma como descrita 
em poucas linhas escritas a mão no processo administrativo. 

E aqui, concluímos que a manifestação de Wladimir Fernando Riehl não foi a 
que melhor atendia ao interesse público. Esta manifestação jamais poderia ter 
sido juntada aos autos do processo. 
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Mesmo que tardiamente cientificado, o Diretor do Departamento da 
Procuradoria Geral, Procurador Jurídico Ricardo Chamma, alertou o Arquiteto 
Wladimir Fernando Riehl que deveria defender o Município, e isto fez com que 
Wladimir apresentasse nova manifestação, juntada aos autos do processo. Ora, 
encerrada a instrução, não contrariado o laudo pericial nos termos técnicos 
pertinentes ao caso, prolatou-se sentença desfavorável ao Município, que se 
conclui havido pelos fatos trazidos à luz. 

Se a defesa houvesse explorado os pontos omissos acima destacados, caberia 
ao Poder Judiciário analisar e decidir em sentença apenas se houve ou não 
esvaziamento econômico da propriedade. Isso ficou evidenciado na 
fundamentação de sentença que acolheu as conclusões do perito judicial, até 
porque essas não foram contrariadas pelo Município de Bauru durante o 
processo. 

Em decorrência da decisão, tanto o Município de Bauru como os Autores 
apelaram, levando o processo para julgamento em segundo grau, pelo Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Neste, sob relatoria do Desembargador Sidney Romano dos Reis, afastou-se a 
tese de prescrição quinquenal alegada pela defesa, pois não transcorreram 
cinco anos entre a publicação do Plano Diretor Participativo e o ajuizamento da 
ação. Ainda, não acolheu a tese de mera restrição ambiental, para tanto 
utilizando o laudo pericial não contrariado. Entendeu que houve subtração total 
da utilidade que o proprietário detinha sobre a área. 

Consigna-se nesse relatório, em que pese ser argumento de recurso, não houve 
condenação em 1º grau ao pagamento de juros compensatórios, não fazendo 
sentido a sua inserção recursal. 

Por fim, julgou o Tribunal parcialmente procedente o recurso dos Autores e 
majorou, em prejuízo ao Município, os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 

O V. Acórdão transitou em julgado em 13 de abril de 2016. 
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Devolvido o processo ao Juízo em Bauru, iniciou-se o respectivo cumprimento 
de sentença, sob nº 0019224-46.2016.8.26.0071. Intimado o Município neste 
incidente processual, a impugnação ficou a cargo da Procuradora Jurídica Carla 
Cabogrosso Fialho, que ao final foi julgada procedente, reduzindo o valor que 
estava sendo executado. 

Na fase administrativa do precatório de pagamento dos credores, juntou-se 
escritura, segundo a qual, os autores alienaram área de 59,27% do imóvel a 
Ricardo Luiz Robini Pinto, pelo valor de R$. 600.000,00 (seiscentos mil reais), 
sem respeitar o Direito de Preempção do Município. 

De todo apurado neste tópico do relatório, conclui-se que a Procuradora 
Jurídica Adriana Rufino da Silva não apresentou defesa com todos os fatos e 
teses possíveis, que teriam auxiliado na contestação do Município junto à ação 
que tramitou pela 2ª Vara da Fazenda Pública. 

Entendemos, assim, que houve falta funcional da referida Servidora, que 
contribuiu à condenação do Município nos autos do processo nº 0029354-
03.2013.8.26.0071. Contribuiu, também, à condenação, pela falta de 
contrariedade ao laudo do perito judicial pelo Departamento técnico da 
Prefeitura, ao passo que o Arquiteto Wladimir Fernando Riehl, sem critérios 
técnicos adequados, concordou com referido laudo, que culminou com o valor 
da indenização fixado em sentença. 

A conduta dos servidores públicos deve ser apurada pela Corregedoria 
Administrativa do Município e, havendo falta funcional, aplicar-se-á a sanção 
correspondente, sem prejuízo de eventual ressarcimento ao erário público. 

Em relação ao Arquiteto Wladimir Fernando Riehl, por não ser servidor de 
carreira, estará sujeito apenas à eventual ação de regresso, visando 
ressarcimento aos cofres públicos, com fundamento nas conclusões da 
Corregedoria Administrativa, uma vez que ocupava cargo em comissão, e que 
fique a recomendação para que servidores ocupantes de cargo em comissão, 
que não sejam funcionários de carreira, não mais pratiquem atos que exijam 
experiência técnica comprovada ao cargo público exercido. 
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CASO DA GLEBA DA APA ÁGUA PARADA 

(NORTE DO NÚCLEO HABITACIONAL EDISON BASTOS GASPARINI) 

 

Inconformada com o indeferimento de seu pedido de diretrizes para implantar 
um loteamento residencial em sua gleba de 14,52 hectares, registrada na 
matrícula 23.798 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, a empresa LCN 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ajuizou ação de desapropriação indireta 
em relação à Prefeitura Municipal de Bauru. 

Lembramos que havia um processo administrativo de pedido de diretrizes, com 
informações essenciais a serem exploradas pela defesa do Município. 

A ação foi distribuída em 13 de julho de 2011, devido a uma questão sobre qual 
Procuradoria deveria apresentar defesa (Contencioso ou PPI). O Procurador 
Jurídico Ricardo Chamma, Diretor do Departamento da Procuradoria Geral 
desde 14 de maio de 2011, avocou para si o processo, apresentando 
contestação. 

Em defesa, alegou, em preliminares, carência da ação uma vez não ter havido 
apossamento do imóvel, nem incorporação ao domínio público municipal e 
ocorrência da prescrição posto que a Lei Municipal é de 18/07/2001. No mérito, 
solicitou perícia, aduzindo que os juros compensatórios, devem ser contados da 
data da perícia, ao passo que os juros moratórios no importe de 6% ao ano, 
incidentes a partir do dia 1º de janeiro do ano em que o pagamento deveria 
ocorrer, pedindo, ao final, a improcedência da ação ou a parcial procedência. 

Percebe-se que não foram alegadas em defesa várias situações que 
determinariam a improcedência da ação. Destacamos: que a maior parte do 
imóvel estava em zona rural, sendo vedado pela Lei Federal 6.766/79 o 
loteamento residencial urbano em referida zona. Este argumento poderia ter 
favorecido o Município em sentença. 

Tal informação, de estar um imóvel ou não no perímetro urbano de Bauru é 
uma informação pública, bastando acessar o sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal, na janela da SEPLAN e consultar a cartografia pública. 
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Outrossim, em defesa, deveria indicar que o imóvel estava sob proteção 
ambiental estadual, havendo Plano de Manejo do Estado de São Paulo 
restringindo o uso. Tal impossibilidade remonta a década de 60, quando criou-
se uma Reserva Ecológica Estadual, denominada ESEC Sebastião Luiz Aleixo, 
com área de amortecimento de 10 (dez) quilômetros, que atingem o imóvel dos 
autores. 

Outro ponto fundamental que deveria estar na contestação é o fato do imóvel 
ser cortado pela linha de transmissão Londrina/PR-Araraquara/SP (Linhão de 
Transmissão de Energia), tanto que o Município de Bauru recebeu compensação 
ambiental do Estado de São Paulo por esta condição, eis que nesta área, não 
pode haver edificação. Ainda, não foi alegada em defesa a existência do 
Córrego Pau d’Alho, que determina uma APP de 50m (cinquenta metros) de 
cada margem. 

Tal qual na “Floresta Urbana”, em sendo essas supressões inseridas em defesa, 
possibilitaria que o polo passivo nesta ação, além do Município, estivessem a 
União e o Estado de São Paulo na lide, deslocando a competência para a Justiça 
Federal. 

Indagado pelos membros da CEI sobre o apontado acima, o Procurador Jurídico 
Ricardo Chamma afirmou que tais informações estavam sob responsabilidade 
da SEPLAN, que detém a atribuição técnica em observá-las. 

Desperta inconformismo que as restrições impostas pela União e Estado de São 
Paulo eram públicas e existentes antes da empresa LCN Comércio e 
Representações Ltda. ser a proprietária do imóvel. A própria APA Água Parada 
foi instituída em 2001, antes da aquisição da área pela referida empresa. Afirma-
se, esta comprou o imóvel sabedora das restrições, aceitando-as, o que não 
justifica agora ser indenizada pelo Município. 

No andamento do processo judicial, restou infrutífera eventual tentativa de 
conciliação em audiência. Saneado o processo, com indeferimento das liminares 
arguidas em contestação, em prosseguimento de fase processual, as partes 
deveriam produzir provas dos seus argumentos, para então, ser proferido o 
julgamento, encerrando-se qualquer alteração de argumentos ou inserção de 
documentos alheios à contestação. Foram ouvidas duas testemunhas e 
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complementado o laudo pericial. Em seguida, as partes reiteraram suas teses e 
o processo foi concluso a julgamento. 

Em sentença, decidiu o Poder Judiciário pela procedência da ação, condenando 
o Município. Para tanto, o Juízo utilizou de caso no qual o Decreto Estadual nº 
26.881/87, considerou áreas em Ilha Comprida como de preservação ambiental, 
exatamente como ocorreu com a gleba em questão. A condenação do 
Município de Bauru ocorreu como se fosse o único causador à restrição sobre o 
imóvel, desconsiderando as limitações impostas pelos citados entes estatais. 

Houve recurso de ambas as partes e o processo foi remetido ao Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Não houve sustentação oral pelo Município. O 
Desembargador Antônio Malheiros foi o Relator e julgou improcedente a 
apelação da Prefeitura Municipal, e parcialmente procedente a apelação dos 
Autores, agravando ainda mais a condenação, entendendo que os juros eram 
devidos desde a promulgação da Lei Municipal 4.704/2001, que criou a APA 
Água Parada. 

Foram interpostos Embargos de Declaração, sem efeitos práticos. Foi interposto 
Recurso Especial, também indeferido, não tendo sido interposto pelo Município 
o Agravo para determinar sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
o que determinou o trânsito em julgado do acórdão. 

Retornando os autos a Bauru, foi ajuizado o cumprimento de sentença sob nº 
0004567-31.2018.8.26.0071. Este foi impugnado e julgada procedente em 1º 
grau a impugnação. Desta decisão, foi interposto recurso de Agravo de 
Instrumento, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça julgado procedente e 
determinado o pagamento no valor apresentado pela exequente. 

Foram expedidos dois precatórios com ofícios requisitórios, um para o valor 
principal devido à empresa (LCN) e outro para o valor dos honorários 
advocatícios devidos, por força de sucumbência contrária. 

Conclui-se que a contestação falha foi causa determinante da condenação do 
Município, razão pela qual houve falta funcional do Procurador Jurídico, que 
deverá ser apurada pela Corregedoria Administrativa, por meio da qual aplicar-
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se-á a sanção correspondente, sem prejuízo de eventual ressarcimento ao erário 
público.  

 

CONCLUSÕES 
 

Em face da análise da coleta de dados obtidos por esta Comissão Especial de 
Inquérito, conclui-se: 

1) Em relação ao precatório relacionado à empresa LCN Comércio e 
Representações Ltda, houve falhas na contestação feita pelo Procurador Jurídico 
Ricardo Chamma e, na apelação e alegações finais, subscritas pela Procuradora 
Jurídica Adriana Rufino da Silva; 

2) Em relação ao precatório da “Floresta Urbana”, houve falha funcional e 
desídia da Procuradora Adriana Rufino da Silva na tese defensiva, em primeira e 
segunda instância do Poder Judiciário; 

3) Nos dois precatórios supracitados, houve falha do Arquiteto Wladimir 
Fernando Riehl, que, à época, ocupava o cargo em comissão de Diretor de 
Departamento de Planejamento Urbano; 

4) Em relação ao ex-Prefeito Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, houve 
omissão pela não regulamentação de instrumentos urbanísticos previstos pelo 
Plano Diretor Participativo, tais como outorga onerosa, direito de transferência 
de construir e direito de preempção, que poderiam ter evitado ou minimizado 
prejuízos ao erário; 

5) Representar junto ao Ministério Público Estadual, nas promotorias do 
Patrimônio Público e Social e da Habitação, Urbanismo e Fundações, 
encaminhando cópia na íntegra dos presentes autos e respectivo Relatório Final 
aprovado pela Câmara Municipal de Bauru, em razão de haver indícios 
suficientes para a caracterização de improbidade administrativa, além de sérios 
e comprometedores prejuízos ao erário. 
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RECOMENDAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL 
 

Como forma de corrigir as omissões apontadas, que incluem até o atual Prefeito 
Municipal, recomendamos que sejam adotadas as seguintes providências: 

1) Que seja incluída nas ações a médio prazo a contratação de empresa 
especializada em desenvolver um processo administrativo eletrônico para 
toda a Administração Municipal, direta e indireta, com fluxos de trabalho 
específico para cada Diretoria de Divisão. 

2) Que seja incluída nas ações a médio prazo a contratação de um sistema 
georreferenciado para ser utilizado por toda Administração Pública, 
direta e indireta, em suas ações diárias, permitindo um controle do 
espaço municipal mais eficaz, bem como uma fundamentação para as 
ações de governo. 

3) Que a empresa contratada para revisão do Plano Diretor Participativo 
apresente também propostas de regulamentação dos Instrumentos 
Urbanísticos previstos no Plano Diretor, bem como revise a Lei de 
Zoneamento nº 2339/82. 

4) Que não se extinga a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, pois só 
agravaria o problema. Que seja esta Divisão transformada em 
multidisciplinar, com profissionais técnicos de Engenharia e Arquitetura. 

5) Envio à Corregedoria da Prefeitura de Bauru da íntegra do conjunto 
probatório recebido e produzido durante os trabalhos da CEI para a 
adoção de medidas administrativo-funcionais em desfavor dos servidores 
municipais envolvidos; 

6) Que os Procuradores Jurídicos designados nos processos que objetivam 
condenação do município em ações de valor igual ou superior a R$ 100 
mil cientifiquem a Procuradoria-Geral da Prefeitura e o Secretário 
Municipal de Negócios Jurídicos; 
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7) Que sejam instituídos procedimentos claros e objetivos para garantir que 
as Secretarias pertinentes embasem tecnicamente os Procuradores 
Jurídicos, visando a elaboração de peças de defesa robustas em prol do 
erário; 

8) Reavaliação das unidades de conservação municipais; 

9) Reavaliação da composição do Grupo de Análise de Empreendimentos 
(GAE), bem como suas atribuições e metodologia de apresentação dos 
pareceres por este expedidos; 

10) Que os servidores municipais designados como assistentes técnicos para 
perícias judiciais sejam capacitados e orientados sobre a demanda a ser 
avaliada e, após as vistorias, se manifestem por meio de relatórios 
circunstanciados. 

 

 

Este é o relatório que submeto à apreciação dos demais membros da Comissão 
Especial de Inquérito. 

Bauru, 11 de setembro de 2019. 

 

 

Roger Barude Camargo 

Vereador Relator 


