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ELIAS BRANDÃO, brasileiro, sewrado, jornalista,
portador do RG n. 526516 SSP/MT e do CPF n. 171.433.731/68, residente na
Rua Comendador Leite, 2-74, Vila Camargo, Bauru, Estado de São Paulo,
CEP 17060-150, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
com elastério no art. 5°, inc. I e seguintes do Decreto Lei n. 201/67, apresentar
à esta casa de leis requerimento por supostas por infrações político-

administrativas, tipificadas no art. 4°, incisos VII, VIII e X do citado DecretoLei, visando a instauração de COMISSÃO PROCESSANTE contra a Exma.
Sra. Prefeita Municipal SUELLEN SILVA ROSIM, para, ao final, ser
sancionada com a cassação de mandato, consoante motivos de fato e de direito
a seguir expostos:

1-PRELIMINARMENTE

....

Nobres Vereadores, este pedido tem por base os

documentos produzidos pela da CEI da Educação. Um trabalho que trouxe à
baila supostas infrações político-administrativa quando do não emprego
adequado do dinheiro público.

Os imóveis adquiridos pela Prefeitura de Bauru possuem
em quase toda totalidade impossibilidade de uso ou sua destinação originária
não será realizado.

Mister se faz acrescentar que a impressão apresentada pelo
legislativo é que o relatório da CEI da educação somente foi rejeitado em
decorrência de uma emenda que atribuiu deveres à mesa diretora, deixando de
analisar o mérito. Todavia, independente do resultado da aprovação do
relatório da CEI da Educação, os documentos e provas contidos no referido
não pode ser exchúdo. Estamos diante do uso de dinheiro público em uma
cidade carente de vagas para atender a demanda básica e com sérios indícios
de irregularidades.
Este pedido, de um humilde cidadão é a voz da sociedade
que veem até a casa de leis para que seja lido e aprovado o pedido de comissão
processante para que não haja qualquer dúvida em relação aos atos jurídicos
praticados pela prefeita Municipal de Bauru. Senhores Vereadores, a
aprovação da Comissão Processante não significa a cassação da prefeita, mas
sim, uma resposta à população que paga seus impostos e tem no legislativo
seus representantes.
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Todos os documentos citados da CEI da Educação estão presentes em
https://sapl.bauru.sp.leg.br/consultas/materia/materia mostrar proc?cod ma
teria=MTc5NDQ5

II-DOS FATOS
No final do ano de 2021, a cidade de Bauru realizou,
através da secretaria municipal de educação, a aquisição de 16 imóveis.
Propriedades que custaram ao erário a quantia de R$ 34.800.000,00 (trinta e
quatro milhões e oitocentos mil reais).
O valor gasto chamou a atenção de toda comunídade,

resultando na instauração de Comissão Especial de Inquérito.
A Comissão resultou no relatório final com apontamento
de infrações político-administrativas descritas nos incisos VII, VIII e X do

Decreto-Lei n. 201/67, incisos VII, VIII e X.

Em que pese muitos tenham a "ideia" de similaridade de
conduta entre as infrações político-administrativas tipificadas no art. 4°, do
Decreto n. 201/67. com as condutas de improbidades administrativas
tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, alterada pela Lei n.
14230/2021, a realidade exige que além de existirem penalidades diferentes
- através de institutos diversos - a nova redação da Lei de improbidade
administrativa (§ 2°) exige o dolo específico na conduta dos agentes políticos,
disposto na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito finalidade específica, enquanto os incisos VII e VIII, do art. 4°, do Decreto
Lei n. 201/67, abriga a possibilidade culposa ao descrever a "negligência"
como conduta irregular. A realidade impõe que não entendêssemos pela
possibilidade culposa nas infrações político-administrativas, em última
instância, exigiria, apenas, o dolo genérico, através da prática, "contra
expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática"
ou da omissão ou negligência "na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses
do Município sujeito à administração da Prefeitura". Ou seja, o elemento
subjetivo do tipo da improbidade é o dolo específico, consistente na vontade
de praticar determinada conduta ilícita, visando uma finalidade específica, no
Decreto 201/67, bastaria a negligência/ culpa ou o dolo genérico, disposto na
vontade de praticar a conduta ilícita, porém, sem finalidade específica.
Como citado anteriormente, a Câmara Municipal de Bauru
realizou a CEI da educação. Ao longo do trabalho, foram ouvidas testemunhas
que contribuíram para elaboração do relatório. Na questão orçamentária, o
secretário municipal de Economia e Finanças, Everton Basílio, relatou que a
previsão originária para 202lseria bastante conservadora em relação ao
momento delicado vivenciado em 2020. Todavia, logo no infcio de 2021 ficou
evidenciado um superávit orçamentário. Para termos uma singela noção, a
previsão de arrecadação para o exercício de 2021 era de R$ 953.000.000,00

(novecentos e cinquenta e três milhões de reais), enquanto o valor

arrecadado foi de R$ 1.114.000.000,00 (um bilhão, cento e quatorze

milhões de reais), ou seja, R$ 161.000.000,00 (cento e sessenta e um
milhões de reais) acima do previsto. No tocante à Educação, o superávit
gerou entre R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) e R$ 70.000.000,00
(setenta milhões de reais) o exercício anterior, citando ainda a obrigação de
gastos na ordem de 25% para educação.
Ainda em seu depoimento, o secretário enfatizou que antes
do meio do ano, tiveram a segurança que o aumento na arrecadação se tratava
de um fato constante e seguro, porém ao mesmo tempo, observaram que no
mesmo período de 2020, tinham gastado 21,04% do núnimo exigido pela
constituição em Educação, enquanto em 2021, o gasto estava em 16,15%,
mesmo tendo gastado mais que R$ 4 milhões em relação ao exercício anterior.
Ciente do superávit, em 15 de julho do ano de 2021 da
Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Secretaria de Educação inicia a
aquisição de imóveis. No caso, os dois primeiros localizados na Alameda
Dama da Noite e Rua Elisiário Franco - Ambos com intermediação da
Imobiliária TOP.
Não obstante a aquisição dos imóveis, algo para se cumprir
a meta de gastos de 25%, mister se faz mencionar que Bauru é signatária de
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público para
que a cidade disponibilize 585 vagas no ensino infantil. Entretanto, mesmo
com a necessidade de criação de vagas e diante do TAC, a Cidade de Bauru
realiza aquisições de imóveis no importe de R$ 34.800.000,00 (trinta e quatro
milhões e oitocentos mil reais), correspondente a 16 (dezesseis) imóveis e
pasmem, somente 3 (três) imóveis tem destinação específica ao ensino
infantil, dentre estes, uma residência onde a prefeitura já locava para a Escola
Gasparzinho, ou seja, sem alteração na demanda reprimida e duas áreas que
sequer existem projetos para construção. Tudo conforme citado em
depoimento da arquiteta da Secretaria de Educação, Ludmilla. Os gastos

totalizam R$ 2.873.094,28- menos de 10% do valor das aquisições.
Se não bastassem os fatos narrados, conforme alertado
pelo Relator da CEI, a Prefeitura Municipal poderia desistir de quatro
processos de desapropriação que estão judicializados, com amparo na PEC
13/2022, restituindo aproximadamente R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões
de reais) ao erário. E mais, o imóvel localizado na Rua Cussy Junior, está com
escoras (pilares de madeira) sob viga de alvenaria, em uma das salas, com
laudo indicando trincas, rachaduras e cupins. Como a prefeitura compra um
imóvel sem condições de uso?

111. - DOS EVENTUAIS PREJUIWS AO ERÁRIO

A aquisição de imóveis exige a observação das normais
legais. No caso em tela os imóveis adquiridos pela Administração pública
municipal de Bauru estão sujeitos às normas estabelecidas pela Lei nº
8.666/93, Decreto-Lei Federal n. 3365/41, Lei Orgânica do Município, ou
ainda, ao que prescreve o Artigo 5°, XXIV da CF (desapropriação por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro).
De uma forma resumida, a decretação de interesse público,
permite a desapropriação do imóvel sem que houvesse a "concorrência" do
bens. É que havia a possibilidade de outros imóveis atenderem as solicitações
da Administração Municipal, portanto, indispensável a realização de processo
licitatório para a garantia da observância do princípio constitucional da
isonomia e para selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
conforme define o artigo 3º, do Estatuto Federal de Licitações e Contratos.
A dispensa licitatória é possível, uma vez que as
necessidades de instalação e localização NÃO condicionavam as escolhas dos

imóveis, conforme apregoa o inciso X, do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93 ou o
Artigo 74, V,da-Leí 14.133121.

Sobre a questão, Hely Lopes Meirelles nos traz alguns
ensinamentos, vejamos:

"A aquisição onerosa de imóvel depende de autorização
legal e de avaliação prévia, podendo dispensar concorrência
se o bem escolhido for o único que convenha à
Administração.
Toda aquisição de bens pela Administração deverá constar
de processo regular no qual se especifiquem as coisas a
serem adquiridas e sua destinação, a fomia e as condições de
aquisição e as dotações próprias para a despesa a ser feita
com prévio empenho (Lei Federal nº 4320/64, Artigo 60),
nos termos do contrato aquisitivo, precedido de licitação,
quando for o caso (Lei nº 4320/64, Artigo 70, e legislação
estadual e municipal pertinentes).
O desatendimento das exigências legais na aquisição de bens
para o patrimônio público poderá dar causa à invalidação do
contrato, até mesmo por ação popular (Lei n°4.717/65, Arts.
1° e 4°), e a responsabilização do infrator por emprego
irregular de verbas ou rendas públicas (CP, artigo 315; no
caso de Prefeito Municipal, Decreto-Lei 201/67, Art.1 º, I e
III), aJém do ressarcimento do dano, se houver lesão aos
cofres públicos•..."

Em caso análogo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina já se manifestou no sentido da obrigatoriedade da realização do
processo Iicitatório para aquisição de bem imóvel - Parecer COG 366/97, do
Município de Itapiranga, Processo nº 0013504/79:
"É possível a aquisição de bem imóvel pelo município, desde
que observado o processo licitatório (Artigo 37, XXI
Constituição Federal e Lei Federal 8666/93); precedida de
autorização legislativa; precedida de avaliação prévia (Lei
Federal 8666/93, Artigo 24, X); devidamente justificada
quanto a sua finalidade e necessidade (Lei Federal 8666/93,
Artigo 26)".

A dispensa licítatória, também aventada pelo Município,

.'
ou melhor, os artigos da dispensa licitatória que foram mencionados no
"Edital de chamamento" não cabem na situação em tela, por não se enquadrar
no inciso X, do Artigo 24 da Lei nº 8666/93.
Do texto legal, extrai-se os seguintes requisitos para a
caracterização da hipótese de dispensa:
a) a operação pretendida deve ser a compra ou locação de
imóvel pela Administração;
b) o imóvel deve ser destinado a atender as finalidades
precípuas da Administração;
c) o imóvel deve apresentar características que sejam
efetivamente relevantes para a escolha;
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e) o preço deve ser compatível com os praticados no
mercado.
Dentre este elenco de requisitos, extrai-se que a ausência
de competição é a previsão legal da letra "d". Se, nos termos do dispositivo,
as características "condicionam" a escolha de um determinado imóvel,
significa que não deve haver outro com os mesmos atributos. Neste sentido,
assevera Marçal Justen Filho:
"Há hipóteses em que dois ou mais imóveis atendem aos
reclamos da Administração. Ainda que os imóveis sejam
infungíveis entre si, surgirão como intercambiáveis tendo em
vista da necessidade e o interesse da Administração Pública.
Qualquer dos imóveis satisfará a exigência que justifica a
aquisição pela Administração. Nestes supostos, a questão
muda de figura e a licitação se impõe".

Desta forma, para dispensa de licitação, imperioso que a
Administração faça constar na justificativa a razão do específico imóvel ser o

único que sirva à pasta, o que não verificamos na maioria dos processos,
vejamos:

ALAMEDA DAMA DA NOITE

Inexiste nos autos laudo de vistoria visando amparar o laudo
de avaliação para desapropriação. Referido documento poderia ser importante
para que o avaliador pudesse analisar o nível de depreciação do imóvel e seu
valor real, ou aquele mais perto da realidade de mercado.
Como pode-se observar, o laudo de avaliação de fls. 19-28,
consta

"Trata-se de uma edificação de 1.491,78 m2 do grupo
escritório comercial com elevador (P=I,200), cujo padrão
construtivo é simples, com 6 anos (idade referencial 8,57% ),
necessitando de reparos simples (quadro A - Ref. e) ao qual
foi avaliada através do Método Evolutivo, segundo a norma

NBR Iml:2006."

E mais, o referido imóvel possui valor venal de R$
3.215.807,02 (fl.13), e foi avaliado em em R$ 4526.136,28 (Quatro milhões,

quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais, vinte e oito centavos),
(fl.21,v), tendo o poder público pago este valor pelo prédio. Çom9 po,9.¾..9
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Se não bastasse a divergência econômica, ainda temos no
laudo elaborado pelo Eng. Fernando Camargo severos problemas que
impediriam a aquisição, senão vejamos:

r;-.....:..:";......,..,._:::;~::::•;- - •.::.:-::...:.4.::::>, _,:;..,.::;,____
........... , ... ------•·..
M---~.,.
1
u ,movei tem ao,s pav,menros para rn1emgaçao enrre os pavrmencos ro, construia~
<

•

--

,, ...,....

,

• .,,...:...;;...;.;;:. •.

ó

•

uma escada e uma elevatória, nao tem rampa e nao tem elevador.
1
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A escada está sem piso de alerta, sem sinalização nos degraus. sem lixa
antiderrapante.

f A elevatória não tem porta e iluminação
1 automática, a porta é de madeira e precisa
't de ajuste para fechar corretamente, para o
acesso foi adaptada uma rampa metálica
, para vencer o degrau da soleira da porta, a
velocidade
de
movimentação
e
extremamente lenta, e pelo que foí
explicado ela está ligada a uma bateria
elétrica. No momento da nosija visita ela
estava desligada, e foi preciso chamar o
técnico para testa,la.

Ainda, constou do laudo: "o imóvel não tem sistema de
ar-condicionado na maior parte das salas, com exceção das salas da diretoria,
da administração; na maioria das salas foi instalado ventiladores e a ventilação

é natural através das janelas existentes".

A maior parte das janelas apresentam vazamento, não são estanques, e talvez
necessitem ser substituídas para resolver oproblema da infiltração.
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O telhado apresenta vazamento com infiltração em várias salas, provavelmente são

'j problemas nas calha e telhas:
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E mais, a vistoria aconteceu em 15 de dezembro de 2021,
após publicação do termo de desapropriação. Vejam Nobres Vereadores:
como pode a prefeitura avaliar depois de pagar? Ou pagar antes de avaliar ?
Os senhores concordam com isso? E não para por ai:

nas fls. 145, o

proprietário concorda com o pagamento da cifra de R$ 4.500.000,00 (quatro
milhões e quinhentos mil reais), porem a prefeitura anula a nota de reserva a
resolve pagar R$ 4.526.136,28 (quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil,

cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos). Por qual motivo houve o
aumento dos mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)?

RUA CUSSY JUNIOR- CENTRO - EMEF WALDOMIRO FANTINI

Não diferente do primeiro caso, a CEI teve acesso a um

sei:undo laudo de vistoria • elaborado

em SETEMBRO DE 2021,

conforme depoimento da arquiteta Ludmilla, que deveria ter sido juntado

aos autos para amparar e dar um melhor suporte à avaliação realizada em

DEZEMBRO DE 2021 (fl. 74), levada a efeito para fins de desapropriação.
Conforme consta nos autos, através do laudo de avaliação
juntado às fls.74/80 do respectivo processo administrativo, assim se constou:
"(fl. 75/v) No local existe uma edificação do grupo escritório
comercial sem elevador cujo padrão construtivo e médio, de
idade aparente de 30 anos (idade referencial 50,00% ),
necessitando de REPAROS SIMPLES (quadro A - Ref. e)

ao qual foi avaliada através do Método Evolutivo, segundo
a norma NBR 12721:2006... "

Não diferente do primeiro caso, o imóvel em questão, que
possuía valor venal de R$ 2.184.177,52 (fl.74176), foi avaliado em R$

4.208.229,14 (quatro milhões, duzentos e oito mil, duzentos e vinte e nove
reais, quatorze centavos), sendo desapropriado por este valor e com depósito
feito em juízo. Bauru deixou de ser mãe e passou a ser Avó. Pois foi muito
boazinha. Afinal de contas, o que são 2 milhões?
Pórem o laudo de vistoria elaborado anteriormente, pela
arquiteta Ludmilla, constou o seguinte:

"Implantado no alinhamento do terreno, esse bloco é o que
mais apresenta sinais de da.nos em decorrência de
infiltrações, que tudo indica, serem provenientes da
cobertura. Além disso, foi verificado, também, que as salas
expões alguns problemas nos trilhos da laje, provavelmente,
do tipo pré-moldada, cujas ferragens estão aparentemente
enferrujadas. Em uma das salas, a viga localizada na parte
central da sala, de concreto armado, contém trincas em três
pontos. A partir de uma análise mais apurada, com a
remoção da pintura, foi possível ver que o dano está na viga
de concreto e as trincas encontradas estão, especificamente,
onde os trilhos da laje pré-moldada apoiam nessa, conforme
as imagens da Figura 3. Nas demais salas (Figura 4), os
danos aparentam ser menores e os problemas encontrados
são, principalmente na pintura e em poucos trilhos, também,
provenientes de infiltração a partir do telhado".
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uNo segundo e terceiro blocos, a partir de domus existente
no corredor, foi verificado que a estrutura de madeira que
sustenta as telhas, está com sinais de ataqnes de cupins,
conforme figura 5, e de umidade. Além disso, também
verificou-se que, em vários ambientes do conjunto, existem
problemas no piso, tendo sido verificado pontos com peças
estufadas e quebradas, descolamento de pisos táteis de alerta
e no piso vinílico da escada que interliga o pavimento
superior com o térreo (figura 6)".
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"Para que se possa definir pela locação do referido imóvel,
será preciso realizar as seguintes ações de manutenção:
1 - Revisão geral da cobertura de todo o conjunto, visando
resolver os problemas de infiltração que são, certamente
decorrentes de telhas quebradas, calhas, condutores e rufos
metálicos mal dimensionados ou entupidos. Caso esses
materiais estejam danificados, deve-se proceder pela
substituição e/ou o dimensionamento correto, no caso de
calhas e condutores. Além disso, é preciso dar uma solução
ao problema de ataque de cupim, verificado no
madeiramento que dá suporte às telhas, localizadas na
circulação entre os blocos 2 e 3. Também se faz necessário,
verificar se essa mesma patologia não está presente no
restante da cobertura e nas alvenarias. É importante
mencionar que o problema do cupim pode estar diretamente
relacionado ao problema da umidade.
2 - Solucionar o problema estrutural verificado na viga de
concreto da sala do primeiro bloco, visando promover a
estabilidade da estrutura. Será necessário desenvolver
projeto de reforço estrutural, com apresentação de ART do
responsável técnico pelo projeto de execnção da obra.
3 - Revisão geral dos pisos e revestimentos. Em várias salas
foi constatado que o piso está oco ou estufado e quebrado e,
portanto, precisa ser trocado em toda a sua extensão. Tal
problema decorre da aplicação de pisos de má qualidade e
argamassas de assentamento inadequadas, além de sofrer
influência do excesso de umidade proveniente dos
problemas de infiltração. Pensando no uso a ser implantado
no local, no caso, uma escola de ensino fundamental, o
tráfego de pessoas será muito intenso e poderá causar danos
ao revestimento, caso o piso seja inadequado.
4 - Por fim, o proprietário deverá apresentar o A VCB do
conjunto com data atualizada e assinatura de responsável

técnico. Ademais, todo o edifício deverá receber nova
pintura nas paredes, tetos, pisos exteroos e estruturas
metálicas e de madeira, de maneira geral".

Estas são as imagens constatada pelos membros da CEI e
amplamente divulgada.

Durante a diligência realizada pelos membros da CEI, na
data de 09 de maio de 2022, na escola Waldomiro Fantini, localiz.ada na Rua
Cussy Júnior, quando foram constatadas as estacas escorando uma das salas,
o assessor de Gestão Estratégica em Educação da Secretaria Municipal de
Educação, Clóvis Aparecido Cavenaghí Pereira, deixou claro que o município
tinha ciência dos problemas estruturais, ao "garantir que o antigo proprietário
havia assegurado manutenção em prédio antes da desapropriação" e que a
Secretária de Educação estava preocupada com a necessidade das reformas,
visto já ter efetivado as desapropriações, demonstrando conhecimento prévio
das avarias pela municipalidade, conforme indicam os laudos supracitados e
possível prejuízo ao erário:

A entrevista do assessor pode ser ouvida através do link
descrito no rodapé, porém iremos transcrevê-la para colaborar nos trabalhos:
''O que nós tivemos no primeiro momento de visitação, a sala
estava fechada há muito tempo, tinha bolor, tinha sinais de
vazamento de água. Nós procuramos o dono da propriedade
na época e pediu para faz.er uma vistoria lá em cima e
chegou-se à conclusão que tinha calha entupida, telha

quebrada e ele ia fazer este conserto, inclusive tinha uma
fissura e ele falou, eu acerto tudo isso aí, esse foi o primeiro
momento da locação.
Depois veio o momento da desapropriação, ele tinha feito
parte, interrompeu ali, nós pedimos uma avaliação, veio o
engenheiro de estrutura de obras, veio e avaliou, num
primeiro momento ele falou "risco iminente de queda não
existe, mas precisa ser tratado para se evitar que isso daí se
transfonne num problema maior', foi o que aconteceu.
Eu acredito que para se ter uma segurança maior, a própria
Secretaria de Obras isolou o pedaço da viga, colocando uma
escora de madeira, temporária, até que a gente tenha imissão
na posse, porque está sendo questionado o valor que foi pago
na desapropriação e o proprietário disse que assim que ele
vencer esse questionamento e judicialmente for definido
essa situação, é ato continuo resolver esse problema,
inclusive de limpeza da ferragem que acabou sofrendo dano
da corrosão, água e ferro .... Tem que se apurar tudo isso dai,
é um trabalho, em tese simples, mas eu não sou técnico, mas
o valor tem que ser apurado e atribuído a quem de direito"

Mister salientar que referida escola está em pleno
funcionamento, com quase 400 crianças frequentando o prédio, além de
dezenas de servidores, e não há que se falar em responsabilização posterior do
ex-proprietário, pois o município fez a avaliação, quando deveria ter apontado
todas as avarias e problemas estruturais antes de decidir pelo preço e depositar
o respectivo valor em juízo.
Não bastassem os danos estruturais, que se rompidos,
podem culminar em ofensa à integridade física, quiçá, urna tragédia, cumpre
lembrar parte do depoimento nesta CEI da Diretora da Waldomiro Fantini,

Marimiriam Dias Esquecia, sobre a referida escola:

"Eu não participei da ... não fiz uma visita nesse prédio que
nós estamos hoje, né, a gente só foi poder conhecer o prédio
nas vésperas da mudança, né, a gente não...eu não fui visitar,
né, eu não foi conhecer o prédio .•. "
" ... a merenda no ano passado foi o que a gente chama de
"merenda seca", né, ou seja, é aquela merenda que não vai
ao fogo, né, ela não é cozida, então o que que é, é bolacha, é
barrinha, é aquele mix de castanhas, né, suco de caixinha, o
leite em pó, né, e as crianças sentiam muita falta da merenda.

Por quê? Porque o prédio não tem cozinha e a cozinha ela foi
totalmente adequada, ela passou por uma pequena
refonninha ali, né, e este ano nós voltamos a servir a
merenda né, no prato, mesmo, né, ou seja, a merenda quente,
comida, né, que também não é o cardápio das outras escolas,
é um cardápio adaptado, porque a cozinha é muito pequena,
então, não dá para fazer, por exemplo, arroz, feijão, carne e
enfim, e alguma outra coisa, então é um cardápio adaptado,
mas hoje as crianças comem merenda quente. né, comem
comida. Comem na sala de aula, isso também vale aí
registrar, porque eu não tenho pátio nesse prédio, né. Onde
seria o refeitório, a gente faz uma adequação para o professor
de Educação Física ministrar as aulas de Educação Físicl!-,
né, então as crianças comem na sala de aula. Então, qual que
é o nosso esquema hoje? A professora desce com a sua
turminha em fila, passa pela cozinha da merenda, pega, as
crianças pegam o prato e sobem novamente, para comer na
sala de aula, né. E aí, para liberar a professora para o café,
para o banheiro, para uma água, eu tenho a equipe de apoio
que fica nessa sala, na sala de aula, com essas crianças, até
eles terminarem de comer, né, e depois a equipe de apoio,
serventes, a inspetora, que faz o recolhimento dos pratos, ué,
então as crianças não têm recreio, eles ficam na sala de aula,
porque a gente não tem pátio. É....a educação física, ela
continua acontecendo, s6 que de uma fonna muito adaptada,
né, o professor de Educação Física, ele, ele fez uma
adaptação total de todo o currículo, né, para não deixar de
oferecer atividades para as crianças. É, ele ministra as aulas
de educação física nesse refeitório, nesses, tipo de um
salãozinho que tem ali no fundo, que seria o refeitório, né,
então a nossa opção foi deixar a merenda sem ucomida", né,
eles comem na sala de aula para não tirar o refeitório da
educação física. Só que, como eu disse, são atividades muito
adaptadas, né, é que o professor de educação física, é, enfim,
se arranjou ali naquele espaço".
"São sete turmas por período, 7 de manhã, 7 à tarde, uma
média de 180 crianças por período, então, eu estou aí com
360 crianças mais ou menos, né. É, as salas são muito, eu
diria inadequadas, eu usei também o termo insalubre, né,
porque... porque durante o .... aquelas semanas de calor que
nós tivemos, né, em fevereiro, março, as salas realmente
ficaram em condições insalubres mesmo, é essa a palavra,
né. É.... , depois teve mais uma leva de instalação de
· ventiladores, né, mas o que que acontece, como o prédio, eu
não conhecia o prédio, de quando ele era de adolescente, né,
nunca entrei. A primeira vez que eu entrei, foi nas vésperas
da mudança, é...., mas o prédio não tem janelas que que tenha
a ventilação cruzada, é um corredor, e as salas que ficam no
fundo, daquela parede é do velório que vocês conhecem, por
exemplo, o velório, né, o velório Terra Branca ele é aquele

paredão que faz divisa com a escola, né, então aquele
paredão que fica entre o velório e a escola, ele não tem
janela, né? Então, as salas estão encaixadas, ali era uma sala
muito grande que eu ....nós fizemos três salas de aula, com
divisórias de Madeirit, né, então eu tenho uma sala de aula
numa ponta, no meio eu tenho a sala dos professores e na
outra ponta desse salão uma outra sala de aula, tá, é mais ou
menos como se fosse esse tamanho aqui com três salas
clivididas com Madeirit, né, e nesse Pavilhão então eu não
tenho circulação de ar, né, eu tive momentos e que as
crianças chegavam assim: "nossa tia, eu tô com febre" e aí a
gente ia ver, era o calor, né, é ... e professoras que tiveram
queda de pressão, né, por conta do calor".

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

RUA ELISIÁRIO FRANCO, 1-95 VILA A VIAÇÃO

Este imóvel funcionou a Escola do Prof. Dr. Damásio, foi
adquirida sob a justificativa da necessidade da Secretaria da Educação possuir
"espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em caso de reformas
e ampliações que inviabilizem a rotina escolar e que, após os processos e as
devidas adequações das Unidades Escolares, o prédio iria se tornar uma nova
Unidade Escolar permanente e com o devido estudo para a finalidade
pedagógica que seria destinado o prédio", sendo posteriormente - após a
interposição da ação judicial de desapropriação, no final de dezembro de 2021
- alterada a finalidade da aquisição para instalação do NAPEM Núcleo
Aperfeiçoamento Profissional Educação Municipal.
Ressalta-se que que há depoimento nos autos do servidor
CLÁUDIO KADIHARA, afirmando que o município só chegou até esse
prédio, após pedir informação e obter Lndiç~çãQ.. de fçma114o. Tpyoj(
Tate~ÕJi,j.j;~~~sgr .dã TQg,Jroóveis !rpobilíária. Em depoimento, PAULO

KAZUO SHODA, proprietário da imobiliária TOP IMÓVEIS, citou sobre
a compra deste imóvel pelo município:
"Agora entendi, e assim, aí eu concordo plenamente, porque
assim, ela pode ter errado na finalidade, ela poderia ter visto
melhor, fez compras ruins, porque o critério de avaliação
dela não foi bom, deveria ter gastado em outro lugar, isso,
pelo que você me falou, eu já concordei com algumas coisas
que você me falou, en acho que investiu errado sim, mas isto
não é passível no meu ponto de vista, do que foi feito, que é
presumir ilícito aonde não tinha. Ela errou sim, ela fez esse
erro, comprou escola no lugar errado, em para ser escola
virou Secretaria de .Educação, cometeu um erro enorme.
Esse erro é um crime? Porque é o que vocês estão apurando
aqui, ilícito. Na minha opinião ela errou, nem votei nela, e
ela errou. Só que se isso é passível de crime, cobrem o erro
dela! Acho que aí, não sei, as umas mostrarão isso, outras
coisas mostrarão isso. Acho perfeito o que a vereadora falou,
porque aí vem de encontro ao que está acontecendo aqui e se
ela cometeu algum erro, e aparentemente ela cometeu
mesmo, porque ela pagou muito caro numa área nobre da
cidade e não precisava ser lá, é um erro de opínião e eu tenho
que discordar veementemente porque senão eu estaria
envolvido. O que a vereadora falou tem todo o sentido, de
ela ter comprado um imóvel na zona sul, por seis milhões e
que valia até mais, e poderia ter gasto dois num imóvel em
área menos nobre, isto faz sentido. Mais isto não é passível
de comissão de inquérito, ela errou, expõe o erro dela, e aí o
público em geral vai ver que ela errou e que assim com meia
dúzia de palavras eu percebi que ela fez cagada".

Se não bastasse o valor do imóvel, temos de destacar que o
imóvel encontra-se em um local desprovido de transporte público.

RUA JOÃO POLETTI, 3-54 VILA GUEDES DE AZEVEDO

Fato de extrema curiosidade - para não apresentar outro
adjetivo, existe nos imóveis localizados na Rua João Polletti, nº 3-54 e Rua
Saint Martin, nº 29-40, Vila Guedes de Azevedo, ambos descritos na matrícula

n. 54.470, do 1° ORI (fl.125), porém, com ídentíficações munícípais

diferentes.
Ressalta-se que esses imóveis foram objeto de desdobro,
através do Processo n. 46097/2018, pelo qual foi emitida a certidão nº
512/2020, sem, no entanto, ter sido levada a registro, visto que a matrícula nº
54.470 não foi encerrada. Nos tennos do Art. 4°, da Instrução Normativa nº
01, a referida certidão de desdobro perdeu sua validade (fl.172).
A proprietária do imóvel juntou oficio aos autos (fl. 124),
pelo qual expôs seu encontro com a Secretária Municipal de Educação,
visando a negociação do imóvel localizado na Rua João Polletti, n. 3-54, na
data de 25 de agosto de 2021.
Na data de 09 de setembro de 2021, houve solicitação da
Secretária de Educação à Secretaria Municipal de Obras, visando a vistoria e
emissão de laudo de avaliação para aquisição do imóvel localizado na Rua
João Pollettí, n. 3-54, que abrigaria uma unidade escolar (fl.138).
Ocorre que no local existem DOIS imóveis, confonne
destacado inicialmente, sendo um na Rua João Polletti, nº 3-54 e outro na Rua
Saint Martin, nº 29-40, assim, o laudo foi elaborado levando em consideração
os dois imóveis descritos na mesma matrícula, restando apurado o valor de R$
5.273.446,27 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais, vinte e sete centavos) para o prédio (escola) localizado
na Rua João Polletti, nº 3-54, e o valor de R$ 665 579 !J"J (seiscentos e sessenta
e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais, noventa e sete centavos) para o
imóvel (casa) localizado na Rua Saint Martin, 29-40, totalizando R$
5.939.026,24 (cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais,
vinte e quatro centavos) - fl.142.
E vejam a situação fatídica: em 21 de setembro de 2021, a
proprietária comunicou que pretendia vender o imóvel localizado na Rua João
Polletti, nº 3-54, pelo preço de R$ 6.300.000,00 (seis milhões, trezentos mil
reais), destacando que o imóvel localizado na Rua Saint Martin NÃO

integrava a proposta, asseverando que, caso o negócio fosse então
convalidado, far-se--ia o desmembramento, apetfeiçoando-se nova matrícula
para este específico prédio (fl.152).
No dia seguinte, a Secretária Municipal de Educação faz
contraproposta à proprietária no valor de R$ 5.273.466,27 (cinco milhões,
duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, vinte e sete
centavos) PARA O IMÓVEL WCALIZADO NA RUA JOÃO POLLETTI,
deixando de incluir o imóvel localizado na Rua Saint Martin (fl.153), sendo
certo que no próximo dia a proprietária aceita o valor (fl.154).
Assim, a Prefeita Municipal determinou a reserva de verba
(fl.154, v), sendo emitida nota de reserva no dia 29 de setembro de 2021, no
valor de R$ 5273.466,27 (fl.155) e encaminhado o processo a Secretaria de
Negócios Jurídicos para providências.

~~~ ~!.õ~~~~ciart1 o desejo de aquis~~?
Na data de 13 de outubro de 2021, o Procurador Doutor
Maurício Porto solicita, dentre outros documentos, que seja emitida certidão
de medidas e confrontações dos imóveis que se pretende desapropriar (fls.
158/159).
Até esse momento, o interesse da Administração era
desapropriar somente o imóvel localizado na Rua João Polletti, tanto que a
negociação estava concretizada, com reserva de verba para pagamento.
Na data de 09 de novembro de 2021, o Secretário de
Planejamento encaminha o processo ao Doutor Daniel - assessor de gabinete
(que depôs na CEI afirmando que não teve nenhuma participação nas
desapropriações) - pontuando a última informação que não havia desdobro

dos imóveis constantes da mesma matrícula, quais sejam aqueles localizados
na Rua João Polletti e Rua Saint Martin, conforme explicitado no início
(fl.172). Assim, POR ÓBVIO, NÃO PODERIA DESAPROPRIAR

SOMENTE O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO POLLEfI.

No mesmo dia 09 de novembro de 2021, o chefe de
Gabinete encaminha os autos à Secretaria de Negócios Jurídico, afirmando
que o processo foi para o gabinete por "equívoco'.
De fonna ainda mais curiosa, no mesmo dia 09 de

novembro de 2021, a Secretária Municipal de Educação junta ofício aos autos
com os seguintes dizeres (fls.189):

"Considerando que a avaliação da Diretoria de Obras
contempla a avaliação total do imóvel, prédio escolar e
edificação contígua e que o valor da diferença é compatível
com o princípio da economicidade, uma vez que permitirá a
ampliação de salas de aula com a utilização da edificação
para área administrativa da escola, além de um terreno que
possibilitara a construção de quadras e áreas de lazer para os
alunos. Consultado o vendedor, houve interesse na venda
integral".

Dois dias após, a vendedora junta ofício aos autos
concordando com a venda dos dois imóveis constantes da mesma matrícula
(fl.190).
Finalizando o processo, em 22 de novembro de 2021, o
Doutor Daniel Moysés Barreto, Diretor do Patrimônio Público Imobiliária,
exara seu parecer às fls. 220/223 ao Procurador Geral do município, fazendo
constar:
"Trata-se de processo de Desapropriação de imóvel para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Aqui, insta destacar que, por este subscritor, na recente
condição de Diretor da PPI/SNJ passaram três processos que
versam sobre aquisição de imóveis para a Secretaria
Municipal de Educação, no Administrativo n. 166.520/2021,
110.949/2021 e n. 64.464/2021, se impondo o mesmo
encaminhamento jurídico.
As fls.02/02v, em 09.09.2021, a Sra. Secretaria de Educação
dispõe a Justificativa para "aquisição" do imóvel dispondo
que "o prédio em questão servirá para várias Unidades
Escolares que passarão pelo processo de amplificação,
reforma ou, em alguns casos, construção, pela inviabilidade

de utilizar sua sede original.
Insta destacar que não compete à Procuradoria Jurídica a
análise do mérito administrativo daquilo que disposto pelo
administrador público, posto que o mérito administrativo
está encartado dentro do juízo de conveniência e
oportunidade do administrador em realizar a gestão pública
a fim de promover o interesse público.
A Procuradoria Jurídica, não obstante, compete dispor
quanto ao acréscimo para completude do desiderato, no
presente caso, smj, verifico que a Sra. Secretaria de
Educação justifica a necessidade da aqnisiçãode imóvel para
a Educação, TODAVIA, NÃO CONSTA A RAZÃO DO
ESPEdRCO IMÓVEL, OBJETO DO PRESENTE
ADMINISTRATIVO, SER O ÚNICO QUE SIRVA AO
DESIDERATO DA PASTA, seja em razão de justificar a
Desapropriação, seja em razão da dispensa de licitação".

Continuando, as fls. 158/159, em 13.10.2021, consta
análise pela Procuradoria Jurídica solicitando apresentação de documentação
para análise dos autos.
"Às fls. 189, em 09.11.2021, a Sra. Secretaria de Educação
dispõe que "a Diretoria de Obras contempla a avaliação total
do imóvel, prédio escolar e edificação contigua e o valor da
diferença é compatível com o princípio da economicidade,
uma vez que pennitirá a ampliação de salas de aula com a
utilização da edificação para área administrativa da escola,
além de um terreno que possibilitara a construção de quadras
e áreas de lazer para os alunos.

Assím apresentou nova proposta no valor de RS
5 .939 .026, 24 dispondo que "consultado o vendedor, houve interesse na venda
integral".
As fls. 210/212 consta manifestação do competente
Procurador Jurídico. De forma que, fundamental frisar que:

(1) Necessária manifestação da SEPLAN quanto a Certidão de

Desdobro n. 512/2020 contêm erro material, posto que a
soma dos dois imóveis (l .662,69m2 + 453,93m2 =
2.116,62m2) não correspondem a totalidade do imóvel

(2.134,00m2), a questão necessita ser sanada posto que
tem efeito na valoração venal do imóvel, conforme fls.
139/147;
(II) Necessária manifestação da Secretaria de Obras, conforme
se verifica dos Atestados de Valor Venal (fls. 191/192), a
soma do Valor Venal dos imóveis corresponderia R$
4.139.345,11.

(III)

Necessária manifestação da Sra., Secretaria de fl.

189, de 09.11.2021, posto que a avaliação de fls. 139/142,
ao se referir o imóvel de Rua Joao Polletti n. 3-54, faz
incluir também aquele de endereço Rua Saint Martin n. 2940, trata-se da mesma Matrícula 54.470, do 1° ORI.
Em fls. 52, a proprietária dispõe que não está incluindo na

proposta o imóvel de Rua Saint Martin n. 29-40, daí quando realizada a
proposta de fl. 153 e aceita a fl. 154, entende a Secretaria de Educação que se
está tratando pelo valor de R$ 5.273.446,27 apenas do imóvel de Rua Joao
Polletti n. 3-54.

A um, em Desapropriação não há se falar em negociação,
o Estado, mediante decreto desapropriatório, toma a propriedade privada, com
indenização amigável ou mediante deposito judicial.
A dois, a proposta de RS 5.273.446.27 está dissociada da

valoração da Secretaria de Obras, posto que apenas deduziu o custo da
edificação da Rua Saint Martin, fazendo incluir o valor total dos "dois"
terrenos.
Aqui, conforme apontado em manifestação de fls.
210/212, falta autorização da Sra. Prefeita quanto a desapropriação da

totalidade do imóvel e comprovação da disponibilidade orçamentaria

Desta forma temos a seguinte conclusão:

"Pelo exposto, considerando que o valor de R$
5273.446,27 não corresponde à realidade do Imóvel da Rua Joao Polletti n.
3-54, conforme avaliação de fls. 139/142, vislumbro óbice jurídico no
prosseguimento nos termos expostos".

Assim, faz-se necessária:

1) A justificativa da Secretaria Educação quanto ao
cumprimento apenas pelo específico imóvel de
Matrícula n. 54.470, 1°. ORI das finalidades
pretendidas pela Administração Púbica para atender ao
interesse público;
2) Que a SEPLAN disponha quanto a correção da
Certidão de Desdobro e a metragem correta do imóvel;
3) Que a SEOBRAS se manifeste quanto a divergência
entre o valor venal do imóvel avaliado pela Prefeitura
(fls.191/192) e a avaliação de fls. 139/142.
Para prosseguimento, em relação apenas ao imóvel da Rua
Joao Poletti nº 3-54, que seja realizada a Desapropriação, tendo em vista o
correto valor do terreno e mais o da edificação conforme avaliação da
Prefeitura.
Para prosseguimento pela junção dos imóveis Rua Joao
Poletti 3-54 e Rua Saint Martin n. 29-40, além do exposto, seja exarada
manifestação favorável pela Sra. Prefeita e seja demonstrada disponibilidade

orçamentaria".
Não bastasse, cumpre trazer o depoimento de WAGNER

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

"Mas aí na escola, a gente percebeu algumas._ alguns
problemas no prédio. Então, o prédio, a gente ... eu nunca fui
visitar o prédio do Guedes, nós não fomos visitar o prédio
antes disso. Eu tinha alguma referência do prédio do Guedes
porque a minha vice-diretora havia dado aula há muito
tempo e ela sabia mais ou menos os espaços, mas a gente não
sabia da situação atual do prédio. Então, primeiro problema
do prédio: ele não tinha cozinha, eu acho que era o mais
grave dos problemas. E a secretária falou nessa reunião do
dia 24, ela mencionou a ausência da cozinha, mas foi falado
para as mães que seria um problema rápido, que seria servido
a merenda seca., mas que rapidamente iria ser resolvido. O
problema se estendeu, a gente ficou por um bom tempo sem
cozinha, cobrando a secretária, os pais também cobrando
aquela situação, eu tive alguns alunos que não passaram bem
só com a merenda seca. A comunidade do Dirce é uma
comunidade extremamente carente, né, na sua maioria. Eu
tenho um relato de alunos que eles e de pais que falam que a
criança só vai fazer a sua última refeição decente na sextafeira, com a comida da merenda. Ela só vai voltar a comer
comida na segunda-feira, então uma clientela que não
poderia ficar na merenda seca, sabendo de toda dificuldade
que eles tinham".
( ... )
Hoje o prédio nos atende, mas de longe ele não é aquele
prédio pronto que a secretária falou qne estava, é um prédio
pronto para receber os alunos. Então é um prédio que ele não
tem quadra e isso faz uma falta muito grande pra gente na
educação física, ela está acontecendo num espaço
improvisado, ela não tem rede lógica, eu estou tendo que
improvisar, ínclusive minha secretaria, eu quase não consigo
mudar a secretaria por falta de rede lógica e a minha
secretaria está funcionando num improviso, porque não
tenho rede lógica, as impressoras para imprimir qualquer
documento, tem que pegar fazer uma gambiarra com meu
notebook com o cabo, né, da impressora para poder imprimir
documentos. A semana de provas foi bem complicado,
porque 1.200 provas impressas nessa situação de gambiarra
foi bem complicado. Ah, é um prédio que ele tem quase zero
de acessibilidade, escadas, degraus, é .... ele não tem, só tem
uma tlnica rampa de acesso na frente, ele tem um t1nico

banheiro administrativo para atender quase 50 funcionários,
não tenham mais banheiros, não tem playground, já foi
constatado problemas de goteiras no prédio, a rede elétrica
ela está bem defasada ...
(...)
Outro problema é que a gente também tem no Guedes é o
tamanho das salas, é, a uma escola que foi feita para ser uma
escola particular. Ela não trabalha com uma quantidade de
30, 35 alunos por sala, então, hoje em razão da perda a gente
consegue atender no máximo 20, 22 alunos... estourando 24
em cada turma, né. Nós não temos capacidade para atender
além. Nós trabalhamos com nove turmas, né, quantidade de
professores aproximadamente umas 30 professoras nós
temos, se não me engano, entre especialistas, adjuntos e
professores especialistas de arte, educação física e inglês.
(...)
É, e assim, em relação ao dia a dia da escola, a gente tem
trabalhado com a questão das aulas a ser feito tudo que é
possível, mas nós temos várias limitações, então o primeiro
ano, por exemplo, ele trabalha, mas eu não tenho playground
para o primeiro ano, eu não tenho um parquinho para
primeiro ano, elas estão dando atividade ou na quadra que
foi improvisada ali do lado ou no espaço que era do
playground, mas que tá só apenas com terra com areia, que
só tem um brinquedo... um tubo de concreto, né.
( ... )
O que nós temos hoje no prédio atende. Agora, assim, se
chegar para mim um aluno cadeirante no quinto ano,
complica mnito a situação, porque no bloco de salas de aula
que a gente... nós dividimos o prédio, então, nós temos o
primeiro e segundo ano ficam no andar de baixo, no térreo.
Eu particularmente não gosto de escola com degrau,
vereadora, então assim quando eu vtjo os degraus e as
escadas ali, eu já fico muito preocupado. Então, nós
colocamos primeiro e segundo ano na parte de baixo, que a
escola que atende educação infantil e terceiros, 4°s e S°s anos
ficam no bloco de dois andares, né, que tem ao lado. É um
bloco que é .... uma escada que eu fico muito preocupado,
não é nem escada para criança. Se você for lá, uma escada
que ela tem degrau bem alto e íngreme, ué, eles não têm nem
estrutura para bebedouro nos andares que a gente pediu para ·
a manutenção dar uma olhada nisso, então, não tenho
banheiro eu não tenho bebedouro nos andares e não tenho
nem instalação de água para colocar o bebedouro. A criança
do último andar que quiser tomar água, usar o banheiro, tem
que descer as escadas, usar o banheiro, tomar água e subir,
aumenta o risco de acidente aí. E se hoje eu tiver um aluno
cadeirante na escola, eu não posso negar vaga. eu preciso
agregar esse aluno eu vou ter que provavelmente descer essa

sala para andar de baixo, paro térreo, fazer wna mudança.

A quadra que nós não temos, uma maneira simples, se
desapropriou a escola, se comprou a escola, desapropria-se a quadra que já
está pronta, com arquibancada, com toda estrutura, né. A questão da cozinha,
foi feita uma adaptação na cozinha, pra ... para merenda. Qual que é o grande
problema que a gente é••.. passa?

A situagio da cozinha, por exemplo. se

fosse uma mudang planejada intencionalmente, muita coisa poderia ter
sido feita

no prédio, né, então a cozinha. não era nem

para gente ter

mudado para o prédio sem ter uma cozinha para merenda, sabendo da
demanda. E aí tinham vários empecilhos, mas quando foi necessário, a
cozinha foi adaptada em uma semana, né, então seria tão difícil assim ter
adaptado a cozinha, ter feito algumas situações? Então os problemas que tem
na escola hoje, tirando o tamanho das salas de aula, que a gente não

consegue aumentar o atendimento de alunos, né, por turma, mas tirando
isso todos são problemas contornáveis.
Assim,

ainda que não tenha sido constatado

problemas estruturais no prédio através de vistoria, o diretor da escola
aponta problemas gue não justificariam a aquisição do imóvel para escola. em
especial a falta de acessibílidade, tamanho das salas de aula. falta de uma
quadra esportiva e especialmente. falta de uma cozinha para preparação da
merenda, dentre outros.

IIJI - DA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS
ADQUIRIDOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

A maioria dos processos de aquisições tiveram início na

forma de compra e venda, pela qual deveria ter autorização da Câmara
Municipal de Bauru (LOM Art. 17, VI, "f'), ao ponto de haver nos autos
minutas de lei nesse sentido. Porém, após uma metamorfose jurídica, alguns
processos foram alterados para desapropriação, através da declaração de
utilidade púbica.
Os Decretos de utilidades públicas para fins das
desapropriações, tiveram como elastério o art. 5°, letra "i", do Decreto-Lei

Federal n. 3365141, que assim dispõe:
Artigo 5" • Consideram-se casos de utilidade pública:

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou
logradouros públicos; a execução de planos de urbanização;
o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua
melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a
construção ou ampliação de distritos industriais;

Conforme

pudemos

observar

nos

processos

de

desapropriações, não há vinculação das motivações apresentadas nas
justificativas com às tipificações expostas nos Decretos das desapropriações,
maculando o ato administrativo. Porém, as supostas ilegalidades não se
resumem apenas a esse fato!
Cumpre destacar que as licitações não eram inviáveis, pelo
contrário, o Poder Executivo tinha plenas condições em realizá-las. Noutra
vertente, existem casos em que não há demonstração de especificidade dos
locais adquiridos, conforme alertado por diversas vezes pelo Jurídico da
Prefeitura. Senão, vejamos:

ALAMEDA DAMA DA NOITE,N.3-14,PQ VISTA ALEGRE

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

fundamentado despacho manifesta:
"Acompanho na integra manifestação de fls. 39/47".

Prossegue seu despacho nos seguintes termos:
"Além disto, açresçentO que a aqrusição de imóvel pela
Arlmiui~Cra$ão

Pública

exiee pmçedjmentn licitatório,

nos termos da Lei Federal n.0 8666/1993, em especial na
modalidade concorrência (Art. 23, §3").
Admite-se a aquisição de imóvel, com dispensa de licitação,
nos termos do Art. 24, X, quando: "para a compra ou
locação de imóvel destinado ao atendimento das
~

finalidades

prfflpWIS

Dtte"'OO?d,ef

d.e instalago e '9!:aJizltf;ãn '::Qlldicionem a

da

administração,

sua escolha, desde que o preço seja compatível com o
valor de mercado, segundo avaliação previa".

Nos termos da jurisprudência do TCU:

Utilize, ao proceder a compra ou a locação de imóvel, o Art.
24, inciso X, da Lei 8666/93, ''somente quando identificar
um imóvel específico cujas instalações e localização

evidenciem que ele é o úpfc9 que atende o mteresse da
adminjm:agio, fato que deverá estar devidamente
demonstrado no respectivo Processo Administrativo.
Aeordão • 444/2008 Plenário".

Pelo exposto, além das providencias manifestadas as fls.
39/47, fundamental se dispor que o imóvel pretendido "é o
único gue atende o

interesse da administração, fato gue

deverá estar devidamente demonstrado no rÇ!!pectivo
processo administrativo".

De igual modo, dia 08/09/2021 (fl.74175) - Doutor Maurício

Porto, Procurador Jurídico do município já teria assim se manifestado:

" ....Oriento que todos os processos adnúnistrativos da
Secretaria de Educação que tratem de aquisição de imóveis
sejam instruídos com:
1) Justificativa fundamentada de aquisição do imóvel. ~
imóvel for
deverá estar fundamentado porque
tem q_ue ser aqgeie imóyel. sendo iJ9mfyel moo
Jicita~o".

eype,:m...,,

Mais uma vez, em data de 25/11/2021 (fls.119/120),
Doutor Daniel Moysés Barreto, Diretor da Divisão da Procuradoria do

Patrimônio Imobiliário, em despacho fundamentado, assim se manifesta:

"Não obstante, apesar de apontar a d1Ívida do Procurador
Jurídico, em que pese a fundamentação de fl.01, o bn6vel
que inicialmente seria destinado a instalação de escolas,
após o mínimo de instrução dos autos, ora a fl. 77, a Sra.
Secretaria dispõe que se alocara "Sede Admjnistrativa da
Secretaria Municipal de Ed~", ou seja, foi alterada
a finalidade a q;oal a Administradora Publica pennanece
di@or inviável com»etl'ª9 Hcltatória"
( )
"Agora, na medida em que se verifica o caminhar das
Desapropriações, se verifica a necessidade de instJ;usão
dos autos com documentasffo que certifique a
Admipi,rtra~ão Pdbliça de qpe o referido investimento
trará o resultado pretendido".
(... )
"...Enquanto aqui estiver. cumpre meu ~ resJWardar
os procuradores jurjdjco~ de qualquer pressão interna
e/ou extema. para exen:er a livre análise dos processos".
Por fim, conforme exposto quanto aos autos do

...

·administrativo n. 166520/2021, aqui não repito
integralmente o lá exposto, posto que, já que citado de
ciência da Administração, a reera na Adminjsh-a$âo
Pública e a ag,ui..çlo de im6yeis por ia,tea médio de
licitagfo ptiblica. A exceção, embora não tenha a mesma
natureza jurídica, tem-se a aquisição por dispensa de
licitação (Art. 24, X, da Lei Federal nº 8666/93) e a
Desapropriação (Decreto-Lei nº 3365'41). Desde que
peytiQfflte aos faros e devidamente fugdamentado, o
administrador público pode optar, no mérito administrativo,
por qualquer um dos institutos jurídicos.

Acompanho integralmente a manifestação de fls. l 15/118.

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

Finalizando: "À consúleração superior do Doutor

Diretor da Procuradoria Geral e Senhor Secretário".
Após os apontamentos cravados pelo Jurídico da
Prefeitura Municipal, a Secretária de Educação apresenta nova

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

''Nesta trilha, asseveramos que o imóvel, efetivamente
figurou como único adequado, dentre os visitados, que
atendeu as necessidades da Secretaria Municipal de

·Educação, sendo possível consignar
preponderantes para sua escolha:

os

fatores

Espaço físic., satisfatório:
II) Localização estratégica;
IIl) Condições estruturais mínimas.
1)

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

Quanto ao item II anteriormente exposto, registramos que a
localização geográfica do imóvel constituiu fator
condicionante para tal aquisição, uma vez que o imóvel
ambicionado se situa em região de fácil acesso a todos os
bairros da cidade, próximo a avenidas que comportam vasto
fluxo de veículos e transporte coletivo de passageiros,
próximo ainda a outros aparatos integrantes da
Municipalidade, propiciando a acessibilidade privilegiada a
requerente;
Em relação ao item III o imóvel está localizado na Alameda
Dama da Noite, 3-14, Parque Vista Alegre nesta cidade de
Bauru, SP, apresenta condições ideais de espaço físico, com
a área construída de 1.491,78 metros quadrados e área de
terreno de 3.167,44 metros quadrados, conta com sistema de
ar condicionado central, nos andares superiores piso
elevado, rede de lógica, monitoramento, controle de acesso,
sistema de som, poço artesiano, gerador de energia, sistema
de segurança contra descargas elétricas. AVCB, está
adequado as normas de acessibilidade - NBR 9050/2015,
possui estacionamento com entrada/saída para as ruas
laterais, que comportam a guarda das viaturas que compõe a
frota da SME e área para futura expansão.
Diante do exposto, solicito, com fundamento na necessidade,
na utilidade, na conveniência, no interesse social e público,
a desapropriação deste imóvel".

Em

apertada

síntese,

podemos

observar

que

Administração individualizou o imóvel baseando nos seguintes aspectos:

a

.
1) Espaço físico satisfatório: espaço satisfatório para

instalação da Secretaria de Educação e para o Núcleo de
Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação Municipal

-NAPEM;
Estranhamente, após efetivadas as desapropriações dos
imóveis, a destinação do NAPEM, até então, justificada

no prédio da antiga Staff, foi alterada para o prédio

localizado na Vila Aviação, zona sul da cidade, cujo
imóvel custou ao município o considerável valor de R$

6.279.011,08 (seis milhões, duzentos e setenta e nove mil,
onze reais e oito centavos).

II) Localização estratégica: localização central, de fácil

acesso;

Existem diversos outros imóveis na região central, não
servindo tal argumento de amparo legal para dispensa de licitação.

ill) Condições estruturais mínimas: sistema de ar-

condicionado central, nos andares superiores, piso
elevado, rede de logica, monitoramento, controle de
acesso, sistema de som, poço artesiano, gerador de
energia, sistema de segurança contra descargas elétricas,

além de estacionamento com entrada/saída para as ruas
laterais, que comportam a guarda das viaturas que

compõe a frota da SME e área para futura expansão.

Conforme laudo elaborado pela Arquiteta Ludmilla, da
Secretaria de .Educação e ao contrário o que constou do laudo de avalíação O

IMÓVEL NÃO TEM ELEVADOR! A INTERNEf FOI INSTALADA PELA
PREFEITURA, APÓS A AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DO PRÉDIO,
NÃO HAVENDO REDE DE TELEroNIA E AR-CONDICIONADO, COM
EXCEÇÃO DA SALA DA SECRETÁRIA E DE SEUS ASSESSORES.
Além do que, o estacionamento, segundo informação, tem vaga e espaço para
seis carros de tamanho médio.

RUA ELISIÁRIO FRANCO, 1-95 - VILA AVIAÇÃO

A justificativa da senhora Secretária Municipal de

Ednçagio para aquisição deste imóvel (fl.02), foi no seguinte sentido:
" .... Encontramos também situações que nos apontaram para
a necessidade imediata de termos no rol das nossas escolas,
espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em
caso de reformas e de ampliações que inviabilizem a da
rotina escolar".
( )
"Com o objetivo de sanar problemas pontuais e estruturais
das Unidades Escolares do Município de Bauru
anteriormente apontados é que se apresenta a necessidade
imediata de aquisição do imóvel localizado na Rua Elisiário
Franco, nº 1-95, Vila Aviação, matrícula 103.765 nesta
cidade de Bauru/SP. Esclarecemos ainda que, o prédio em
questão servira para várias Unidades Escolares que passarão
pelo processo de ampliação, reforma ou em alguns casos
construção pela inviabilidade de utilizar da sua sede original.
Em relação a estrutura do prédio almejado, ele foi edificado
em terreno de 3.000,00 metros quadrados e tem uma área de
1.177,53 metros quadrados construídos e 1.822,47 metros

...

quadrados área livre. Sendo o pavimento tinico com poucos

desníveis, auditório, diversas salas amplas, banheiros para
atendimento, possui estacionament.o para os funcionários
que utilizarem o prédio e a área não construída poderá ser
utilizada para possíveis ampliações, adequações ou
melhorias. Ressaltamos ainda que, após os processos e as
devidas adequações das Unidades Escolares, o prédio irá se

tomar uma nova Unidade Escolar pennanent~ e com o
devido estudo para se estabelecer para a finalidade
pedagógica que será destinada o prédio".

Conforme

justificativa. o imóvel serviria, em primeiro

momento, para abrigar escolas suportes, enquanto outras estivessem em
reforma, sendo que posteriormente seria realizado um estudo para estabelecer
a finalidade pedagógica de destino, ou seja, sequer havia uma finalidade

específica antes da agpisigto.
Após a aquisição deste imóvel, a finalidade foi alterada
para instalação do NAPEM, que em princípio serviu de justificativa para
a aquisição do imóvel l(lNlli'Ufdo na Alameda Dama da Noite, diante as

instalações e localização. Além da alteração da finalidade, não há
justificativa para aquisição deste imóvel na zona sul, ao preço de R$

6.279.4)11,08 (seis milhões, duzentos e setenta e nove mil, onze reais e oito
centavos), área nobre e um dos metros quadrados mais caros de Bauru, em
local destinado a construções verticais, de elevada valorização, demonstrando
a tredestinação ilícita e o prejuízo ao erário público, lembrando que este
imóvel foi oferecido pela

TOP IMÓVEIS

ao servidor da Educação

CLÁUDIO KADIHARA, quando este teria perguntado ao funcionário

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

EM

SÍNTESE,

NÃO

HÁ JUSTIFICATIVA

DO

MOTIVO PEW QUAL A PREFEITURA NECESSITAVA DE UM
IMÓVEL NAQUELA REGIÃO, EM ESPECIAL, APÓS A ALTERAÇÃO
DA FINALIDADE.

RUA MINAS GERAIS, Nº 16-38 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

Assim como ocorreu nos demais processos, a Secretaria de
Negócios Jurídicos aponta (fl.26) a necessidade de ser esclarecido o motivo
pelo qual somente aquele imóvel deveria ou poderia ser adquirido, assim
pontuando:
"A justificativa de folha 18 esclarece a necessidade
administrativa, mas não eyçlan,çe porque somente o
im6vel esçolhjdo atende à necessidade administrativa.
• " b"I"
do aç1
li "taçao
- em res.pe1"to aonnc,.p10
P • ' " da
JJlVJILl!PTL

Isonomia".
Ainda, em seu despacho (fls30/31), assim orienta:
"Observamos, por oportuno, que

estes autos

devem ser

inw(oo,, com;
1) Avalia&ã9 do imóvel a ser desapropriado.

2) Justificativa da Secretária Municipal de Educação da
escolha especifica do imóvel, esclarecendo por que s6

ele atende as necessidades pública., inviabilizando a
i ~ a 4 e na escolha".
"Minha orientação jurídica e para que não se adquira o
imóvel sem gpe bala e llfflf'!ária quransa jurídica de
todas as situas(ies envolvendo os negócios. mas
considerando a lll'.8ência determinada, as minutas que
seguem foram elaboradas com as infoanações disponíveis
neste processo administrativo, que a nosso ver são
insuftdentes, mas considerando a uqência. segue para
análise superior".

Ê possível se verificar a nítida e expressiva demanda de
urgência no andamento dos processos, inobstante existência de hipotecas sobre
esse imóvel, posto que no mesmo despacho (fls.27) Doutor Maurício Pontes Porto
assim se manifesta:

"Em 29 de novembro de 2021, às folhas 20 deste processo
os Engenheiros José Wilson de Macedo J@ior e Júlio César
Rodri~ues Gon~alves se manifestaram apontando a
existência das Q3 (três) hi~tecas que mencionam o valor do
imóvel como sendo de R$ 2.997.000,00, mas que somadas
atingem o valor de R$ 4.000.000,00''.

Consideraram os dois En~enheiros:

" ... a aquisição do imóvel é de u[lência pois a inten~ão da
Secretaria de Educação é de utilizar o orçamento desse
ano para tal ato administrativo, e considerando que
possuímos mais três p.ocessos da Secretaria Municipal de
Educação para aquisição de imóveis com mesma gncia
(P.A. 164.843/2021, 179.281/2021, 179.843/2021) e,
considerando que o procedimento para a aquisição de imóvel
pela Prefeitura envolve vários servidores públicos
municipais e Secretarias, o que demanda serviços técnicos e
tempo, com o propósito de evitar o retrabalho destes
servidores, seguindo os princípios da Administração Pública
confonne Artigo 37 da Constituição Federal, temos os
seguintes questionamentos que deverão ser encaminhados
para a Secretaria de Negócios Jurídicos:
1) O imóvel poderá ser adquirido com as hipotecas
supracitadas?
2) Caso o financiamento não seja pago, o credor poderá
solicitar o imóvel de garantia? Se a resposta for positiva, é
recomendável a aquisição do mesmo considerando esse
risco?"

Na data de 14de dezembro de 2021,novajustificativa foi
juntada aos autos (fl.63), SEM CUMPRIRA ORIENTAÇÃOJURÍOICA NO
QUE DISPÕE DA NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO
IMÓVEL, se restringindo apenas em informar a quantidade de veículos que
compõem a frota e a necessidade de guardar os veículos em um local seguro.
Porém, mais uma vez chama a atenção o parecer do
Procurador Doutor Maurício Porto (fls.76/82), do qual destacamos alguns
pontos:
2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não
haja a licitação, deve haver a justificativa de que o imóvel

específico se destina ao atendimento de finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de
instalação e localização condicionem a escolha, desde que
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação previa.
( ... )
6) Publicação de Decreto de Utilidade Pública.
Considerando o caso concreto destes autos, com suas
situações especificas, bem como considerando as reuniões
realizadas entre a Secretaria dos Neiócios Jurídicos

(Diretor do Departamento da Procuradoria Geral Dr.
Marcelo Barros de Arruda Castro e Diretor da Divisão da
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário Dr. Daniel
Moises Barreto) e •~xesentantes da Secretaria Municipal
de Educação (senhor Clovis e senhor André), concluímos
que estamos tratando de uma desapropriação e não de uma
venda e compra.
(...)
Orientamos a que o processo seja melhor instruído com
documentos que estão ausentes, principalmente em
relação às hipotecas. Contudo, este parecer tem natureza
consultiva e a Decisão Administrativa me parece ser pela
realização da desapropriação no estado em que está não
acatando a orientação deste procurador jurídico.
( )
Minha manifestação foi acompanhada por meus
superiores hierárquicos Diretor da Divisão da
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Diretor do
Departamento da Procuradoria Geral. Desde então a
Exma. Prefeita Municipal, Senhora Suéllen Silva Rosim
recebeu o processo, tomou ciência e decidiu pela
desapropriação, conforme folha 40 verso".

...

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

d e s a ~ do imóvel descrito nesse tópico.

RUA NATALINA BONORA, N" 2-100 / JARDIM MARABÁ

Confonne se observa, há uma justificativa para a
aquisição de um imóvel para abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal
de Educação, mas não há indivronalipção de que aquele imóvel seria
es.pecífico. de forma a dispensar a Jicita9io. Não obstante, novamente a

chefe do Executivo deixa de se11uir orienta~o jurídica, assumindo o risco
pelos atos de improbidade gue poderiam advir das aquisições indevidas.

Nesse diapasão, cumpre trazer o que constou do parecer do Procurador
Jurídico em fls. 43/61:

2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não
ha,ja a liçita~ão. deve haver a j1111tjticativa de qpe o jmóv.,l
"..-f'kn se destjna ao atmdimeptn de linalidades
pretjpuas da adnô.,mtrapo. cujas necessidades de
instalação e loçallmção condicionem a escolha, desde que

o p1J!$o seja compatível com o valor de mercado. segundo
avaliasão previa.

(... )

"Os fatos agpi ?MfülWOS já são sufieientes para qpe não
d~~ de deyidamente resolvidas
todas as diveriênçias. Esta a orientação deste Procurador

se fasa a

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

...

natureza conspltiva. é entendimento pcjficado do Poder
.ludkiário de qoe o Procurador .Jurídico res,ponde
solidarjamente pelo teor de seu parecer jurídico, ainda que
de natureza consultiva. Portanto, esclareço que a orientação

j,nrídica é imra que sçja melhor Instruído este processo,
pra depois re111jm,:" deSflpropriaw" (fls.61).

Ante o exposto, restou evidente que inobstante as várias
orientações e advertências feitas pelo jurídico, algumas delas ignoradas, é
notório que os imóveis

deveriam ser adguiridos e que havia ufdncia nas

aquisições, tanto assim que na maioria das aquisições, s.mJ., não restou
demonstrada a utilidade pública, tampouco a melhor fonna de aquisição, que
externasse o zelo pelo interesse público e no investimento efetivado com
verba da educação.

RUA SAINT MARTIN, n. 29-40 · VILA GUEDES DE AZEVEDO

Conforme exposto no item "5.4", na data de 09 de

setembro de 2021, a Secretária de Educação encaminha ofício à Secretaria
Municipal de Obras, solicitando vistoria e emissão de laudo de avaliação para

aquisição do imóvel localizado na Rua

João Polletti. n. 3-54. afirmando

que iria abrigar uma unidade escolar (fl.138). Cumpre salientar que o pedido
de avaliação foi somente para o imóvel localizado na Rua João Polletti.
Através de um documento padrão, utilizado em outros
processos, junta um relatório sobre as condições das demais escolas,

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

Justifica, ainda, a necessidade da aquisição, também de

fonna genérica - utilizada na maioria dos processos de desapropriações diante à necessidade imediata de terem, no rol das escolas da secretaria da
Educação, espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em caso
de reformas e de amplíações que inviabilizem a rotina escolar.
Ocorre que no local existem DOIS imóveis, descritos em
uma mesma matrícula, sendo um na Rua João Polletti, nº 3-54 e outro na Rua
Saint Martin, nº 29-40, motivo pelo qual, o engenheiro responsável acabou
por realizar a avaliações dos dois prédios (fls. 139/147).
O Imóvel localizado na Rua João Polletti, nº 3-54 foi
avaliado em

R$ 5.273.446,27 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil,

quatrocentos e quarenta e seis reais, vinte e sete centavos), enquanto o imóvel
localizado na Rua Saint Martin, 29-40 foi avaliado por

R$ 665.579~7

(seiscentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais, noventa
e sete centavos), totalizando R$ S.939Jt26,24 (cinco milhões, novecentos e
trinta e nove mil, vinte e seis reais, vinte e quatro centavos)-(fl.142).
Ainda que pudéssemos aceitar pela utilidade pública do
imóvel localizado na Rua João Polletti para o ensino Infantil - que acabou

não se concretizando -, o Executivo deixa claro que não havia interesse no
imóvel localizado na Rua Saint Martin, informando que a ne&ocia~o estava

.•
efetivada, com o aceite da proprietária em relação ao primeiro móvel (fl.151):
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E-ProcH&O! 1311046/2021
8ouru, 20 do cotombro <111 2021.

Ao Gablnoto da Senhora Prefeita

C~nto do avoioçõo !brta pela Selntarla de Obl:.el\ 11s 150, sQ!tn!nho para
t:mlhadrnerito do desfectto do tlll no!l()::.Qçã.j:), IGllrJO em mta ~ a carta da ôfena
amltlda pela Represemante 1.egat do propllotàrto de lll'IÓ'l!II, fb. 162, diverga ao valar
avalado, <:UJmiicu.,se em i.rna contlll{IOslif pa, pal1e desta Pasta, fia. 153. o quol

obtivemos ê>dlo, oom a ~ t ! O "'rO;iriatérlo,.'1!l154
Segue cara conl\ecimento, ontll!:o o se. <ta ·sco1t10 QUtoNZ!!Çêo para seoulllnos

co-n

Qf. flrrr.sdlmentos cue o caso mcuer, nC$to ca:so. ern:arrftnhar os i!úlos pare a
S$crotarla d& ::inanç;as para. msawa c,e \'elte e poiterpr envio li Secretario de Ne9õcios
Ju:idicos i:ora demais prcvl<t~ncias.

\ ~ ·o. _o,,·
Maria docamll~~hl
Secretaria Munbpal d.a E'duoaçao

De forma a não restar dúvida que a negociação não
envolvia o imóvel localizado na Rua Saint Martin, o ofício de fl. 151 remete
à comunicação da proprietária, pela qual não deixa margem de dúvida quanto
aos imóveis negociados (fl. 152):

~

1

~a qualidade d<t pmprictó.ria do ímóvru/prédlo situado 1w Rua João

Poletti. n ~54, em Bauru/SP, próprio 2ara fin~ etralTares, courunit."""lhe ~ue o
pretendo vc.tdeJ.' pelo preço de R$ ~cnl.00 (seh milhões e trezentos mil

ren:s).
/\ cxpre.'5ft(I monctnrin da tmlíve: leva em Mnta a catéll.ierizaç!o M
região, do mcno, da, edffi~ e Mn!eitur,at, e consldexando dndo11 de
m.e:codo. Ccnsisna-se CjUQ sobre o imin--el, as.im eo.m.o em ia.e.e dn proprictd.ria,
nâo rt.><:ai qualquer !inpedime.nto ou reru:~o, confuune certldf5cs nproscntndas.

~~~ ~- o ~ r4ific.1rlo t,Oh nº 29..«l, da ~2:1 Engenheiro Saint
Martin, ~ mtegra a pro~-a. AC2SJ o trgáio 6eja conva.lidi:do, fur-sa-á o
ó.csm~er.to, a ~ « nu.ra. nwnculn. JUUª esfc e4poofiec prédio.

Ante a concretização da negociação, a prefeita Suellen
determina a reserva de verba - somente para o imóvel localiz11do na Rua João
Polletti (fl.154, v). sendo atendida em se&:uida (fl. 155):

Somente após toda a negociação com a secretaria da
Educação, resolveram encaminhar o processo para análise jurídica, na qual foi

solicitada as devidas certidões.
Na data de 21 de outubro de 2021, a Chefe da Seção de
Certidões da Secretaria de Planejamento se manifesta, atestando que o imóvel

que se pretende desapropriar foi objeto de desdobro, destacando que a certidão
solicitada não atenderá o objetivo que se pretende, com a abertura da matrícula
do imóvel, em especial pelo fato da certidão de desdobro ter perdido sua

A PREFEITURA NÃO PODERIA DESAPROPRIAR
SOMENTE O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO POLLETII.
validade, ou seja.

conforme dizia necessitar até aquele momento (fl. 172).
Na data de 09 de

novembro

de

2021, várias

movimentações processuais ocorreram. chamando a atenção deste relator. De
início o Secretário Municipal de Planejamento encaminha os autos ao assessor
de gabinete da prefeita (fl. 188), o mesmo que depôs dizendo que não
participou de nenhum ato deliberativo, se limitando a movimentar os autos.
No mesmo dia o Chefe de Gabinete afirma que os autos foram lhes
encaminhado por "equívoco", remetendo-os à secretaria de Negócios
Jurídicos (fl. 188). Por fim, no mesmo dia, a Secretária Municipal da
Educação junta aos autos nova JUSTIFICATIVA PARA COMPRA

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

,·.
Bauru, 09 de novembro de 2021

Asaunto<JUSTIFICATIVA PARÁ COMPRA INTÊGRAL DA ESCOLA GUEDES DE
ÂZEVEDO - TERRENO co,ii COHSTRUÇÃO eotlTIGUA

COnsklerendo que a av<Jliai;ão
tolDl do Imóvel, prédio 8f)00lar •

ci'a Diretoria lfe obras contempla a r,aDação

&dÍflcaçllo COl)lfgua e o valor da diferença ê

cO'Tlpatfvtll com o principio da economicidade, uma vez que permitiril a ampliação do
salsa de aula com a utHlzaçãq. da e"lflcaçllO para âma admlnlStr-dllva da escola, além
de um terreno que posslblritlffll a conslruçGo do quad'\la e âf889 de lazer para os

alunai:.
Consultado o vendedur ~ IJU\..tVe interesse 1u1 venda lntftgral.

MAIUADO CAllMO l\lorrruno ,J{OBAYASm
Secretária Mt,mlcipal de F..cluém;llQ

Assim, montam uma justificativa para aquisição dos
imóveis constantes da mesma matrfoula,já que não havia desdobro, deixando
evidente que a necessidade de aquisição do imóvel localizado na Rua Saint
Martin deu-se pela impossibilidade de desdobro e não pela utilidade pública.
Dois dias após, a vendedora junta oficio aos autos

concordando com a venda dos dois imóveis constantes da mesma matrícula
(fl.190).
A falta de utilidade do imóvel adquirido pela prefeitura na
Rua Saint Martin é tamanha que sequer o diretor da escola de ensino
fundamental instalada no local foi informado sobre o interesse da
Administração:
ReL:: Obrigado vereadora. Ô Wagner, pra que que serve,
pra que que tá servindo B<JUele imóvel da Saint Martin?

WAGNER ANTÔNIO JUNIOR: Boa peqpnta. Eu sei
w,to QlHlllfoo v«ffldor. É. o que nós ficamos sabendo. eu
falo ficamos sabendo, porque não é uma conversa clara, né,

ou direto com escola. Nós ficamos sabendo por que a gente
acompanha alguns assuntos. É que pdro@immente ia ser
uma._ um beJ;sário e dem,is iria ser a secretaria da
escola. né. en1io a pnte não sabe até hoj@ qual a
f"malidade daquele móvel.
ReL: Qual que é seu cargo?
WAGNER ANTÔNIO JÚNIOR: Sou diretor de escola.
Rei.: E o senhor é o diretor da escola e não te avisaram ainda
o que que vão fazer com aquele prédio.

WAGNER ANTÔNIO JONIOR: Mi!!.
1

m - DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 1
De início, cumpre destacar que as supostas infrações
político-administrativas tipificadas no art. 4°, do Decreto n. 201/67, não se

confundem com as condutas de improbidades administrativas tipificadas nos
artigos 9°, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, alterada pela Lei n. 14.230/2021, isto
porque, além de existirem penalidades diferentes - através de institutos

diversos - a nova redação da Lei de improbidade administrativa (§ 2°) exige o
dolo e,pecífico na conduta dos agentes políticos, disposto na vontade livre e
consciente de alcançar o resultado ilícito - finalidade espedfica, enquanto os
incisos VII e VIII, do art. 4°, do Decreto Lei n. 201/67, abriga a possibilidade
culposa ao descrever a ''negligência" como conduta irregular.
Ainda que não entendêssemos pela possibilidade culposa
nas infrações político-administrativas, em última instância, exigiria, apenas, o

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

"na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à
administração da Prefeitura".
Em síntese, enquanto o elemento subjetivo do tipo da
improbidade é o dolo específico, consistente na vontade de praticar
determinada conduta ilícita, visando uma finalidade espedfica, no Decreto
-

u

201/67, bastaria a negligência/ culpa ou o dolo genérico, disposto na vontade

de praticar a conduta ilícita, porém, sem finalidade específica.
Em que pese haver indícios de direcionamento nas
aquisições dos imóveis e ausência de caracterização de utilidade pública, não
temos como aferir, neste momento, se a prefeita agiu de forma deliberada a
beneficiar a si ou a terceiros, porém, restou demonstrado que sua conduta
negligente impactou em prejuízo ao erário ao adquirir imóveis sem atentar

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

Administração Pública resta impossibilitada em contratar a melhor proposta,
indo de encontro aos mandamentos constitucionais (STJ, REsp n.1305.137GO - STJ, REsp 817 921/SP, Rei. Ministro CASTRO MEJRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 06112/2012). Nesse senti.do: STJ, AgRg no AgRg no REsp
1288.585/RJ,

Rel. Ministro

OLJNDO

MENEZES

(Desembargador

Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/0312016;
AgRg no REsp 1512 393/SP, Rei. Ministro MAURO CAMBEI.L MARQUES,

SEGUNDA TURMA, DJe de 2711112015 e STJ, AgRg no REsp 1499706 I SP).

IV - DA NEGLIG~CIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO
MUNICÍPIO E DA OMISSÃO EM PRATICAR ATO LEGAL

Conforme demonstrado, não havia necessidade específica
para ser adquirido o imóvel localizado na Rua Elisiário Franco - Zona Sul visto que o NAPEM poderia funcionar em qualquer outra localidade do
município, demonstrando prejuízo ao erário ante a dispensa de licita~ão.

Cumpre lembrar que o NAPEM foi inicialmente apontado na justificativa para
aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, onde atualmente
está instalada a sede da Secretaria Municipal de Educação e, mesmo assim,
essa justificativa foi juntada aos autos somente na última semana, antes da
publicação do Decreto de desapropriação.
Mister destacar que os imóveis localizados na Alameda
Dama da Noite e Rua Cussy Júnior, apresentaram, ao que constam dos laudos,
sérias avarias e danos que podem comprometer a estrutura dos prédios, além
de impactar sobremaneira no valor apontado nas avaliações.
No caso do imóvel localizado na Rua Cussy Júnior, foram
feitos dois laudos apontando o comprometimento da estrutura, ANfES DO
LAUDO FINAL DE AVALIAÇÃO - sem a juntada desses laudos nos
processos (anexos ao processo n. 30/2022 - CEI da Educação).
A falta de respeito com o dinheiro público e a população
foi tão grande que, mesmo após o ex-proprietário do imóvel localizado na
Alameda Dama da Noite ter certificado seu aceite no valor de R$

4.S00.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), a Administração

ANULA A NOTA DE RESERVA (fl. 145). e resolve paa:ar o valor de R$
4.526.136,28 (quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e
seis reais e vinte e oito centavos) (fl. 146).
Não bastasse, ainda há informações nestes autos de que o
imóvel localizado na Rua

Minas Gerais poderia ter sido adquirido por um

preço menor, através de outra imobiliária.
Há também indícios de suposto direcionamento para
uma determinada imobiliária. no sentido de intennediar as aquisições,
com recebimento de corretaa:em pelos ex-proprietários. além da falta de
justificativa de individualização da maior parte dos imóveis.
E mais, ficou consignado, ainda, que segundo restou
evidenciado pela CEI da Educação, que os senhores en~enheiros avaliadores,

..
arquiteta e diretores de escolas não foram convidas a conhecerem os
imóveis que estavam em processo de desapropriação e que, segundo restou

apurado, o foco do município deveria ser a criação de vagas no ensino infantil,
já que existe uma demanda de 581 vagas cobradas em um Termo de

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, cujas aquisições,
embora envolvendo cerca de 16 imóveis e um considerável investimento de
aproximadamente R$ 34.800.000,00 (trinta quatro milhões, oitocentos mil
reais) em muito pouco, ou quase nada, resolveu a questão da falta de vagas na
rede municipal de ensino infantil em nossa cidade.
Frisa-se que até nos casos de aquisição com menor
gravidade, como o imóvel da Rua João Polletti, nº 3-54, Vila Guedes de
Azevedo, o diretor da escola externou que o prédio não tem acessibilidade,
não tem playground, não possui quadra esportiva, não dispõe de cozinha
para elaboração da merenda, além das salas de aula, que segundo disse,
não são adequadas à guantidade de alunos da rede de ensino público.

Ainda, há sérios indícios que o imóvel adquirido na Rua
Saint Martin não apresenta utilidade pública, tendo sido adquirido pelo
exclusivo fato de constar da mesma matrícula do imóvel localizado na Rua
João Polletti.
Estes fatos poderiam ter sido evitados, caso a prefeita não
tivesse negligenciado na defesa dos interesses do município, o que restou
devidamente comprovado através das suas condutas, desprezando os
pareceres jurídicos, ou sequer solicitando os devidos apontamentos quando
necessários ou solicitados.
A prefeita Suellen disse, em seu depoimento, que se,:uiu
a orientarão jurídica. todavia, os depoimentos dos procuradores Dr.

Maurício Porto e Dr. Daniel Barreto foram cristalinos no sentido contrário, ou
seja, que

os gentes políticos deveriam apontar a necessidade específica

de cada imóvel. individualizando-os de forma a justificar a dispensa de

Iicita~ão e a utilidade pública. fato gue não restou demonstrado nos autos.
Ao contrário do alegado pela prefeita, o procurador
jurídico, Dr. Maurício Porto deixou claro que sua orientação não foi seguida,
demonstrando, ao nosso ver, a culpa ou, em última instância, o dolo genérico:

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

Minha orientação juridica é para que não se adquira o imóvel
sem que haja a necessária segurança jurídica de tOdas as situações envolvendo o
negócios, mas considerando a urgência determinada. as minutas que seguem
foram elaboradas

com

as informaçOes dlsponlvels neste processo administrativo.

que a nosso ver sao insuficientes, mas considerando a urgência, segue para
análise superior.
Este o parecer que submeto é apreciaç!lo superior.
Bauru, 03 de dezembro de 2021.
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11fiFstJorto
ProcuradorJurldico do Municlplo ele Bauru
OAB/SP 167.128- Matricula 27.627

No mesmo processo, em outra oportunidade (fl. 80):

Já no processo n. 179801/2021 - Rua Natalino Bonora

(fl.57):

l

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

falta

de

lnfonnações

e

documentos,

estamos

considerando que a Certidão 748/14 não foi levada a registro e estamos
considerando as descrições antigas e falhas das matrloulas Já anafisadas.
Os fatos aqui analisados Já são suficientes para que não se
faça a desapFOpriação antes de devldamentt) resolvidas todas as divergências.
Esta a orientação deste Procurador Jurldico. Mas este parecer tem natureza
consultiva e, caso a decisão seja pela realizaçã9 da desapropriação, contrariando
o entendimento deste parecer, prosseguimos na análise.

No mesmo processo (fl. 58):

A assinatura da Exma. Prefeita Municipal à folha 42,
esclarece que tomou ciência de todo o anaUsado até aqui da folha 01 até a 41 e
determinou adesapropriação.
1

Sendo assim, a decisão administrativa já está tomada,

1

! competindo-nos agora elaborar minuta de decre~o e termo de desapropriação.
Ainda, (fls. 63/64):

Conforme já esclarecido, o documento de folha 42, <10
processo administrativo 178.801/2021 corném a decisão admínislrativa da

'
1

SeOl'étária Municipal de Educação, Professora Maria do Canno Monteiro

!1 Kobayashi
1

e da Excelentlssima Prefeita Municipal ele Bauru, Senhora Suéllen

Silva Roslm, de que a desapropriação será rE!<llizada para u,so como almoxarifado.

1

l

Portanto, não há dúvidas jurídicas. Realizei toda a anáUse
porque meu superior hierárquico, Diretor do Departamento da Procuradoria Geral,

Doutor Marcelo Barros de Arrud0, Castro assin a determinou à folha 42 verso. do
processo 179.835/2021

l

Esclareço. pot oportuno, que faria a ar;iâlíse jurldica de

qualquer forma pois embota o presente parecel' lenha nat.KaZa oonsultiva. é
entendimento pacificado do Poder Judiciário da que o Procurador Jurídico

J

responde soHdanamenta pelo teor de seu parecer juódico, alnóa que de natureza
1

l

comiullíva.

Portanto. esciareÇo que a orien~o jurídica é paro que se)S

l melher instruído este processo, para depois realiZar a <fesaproprlaç!lo.
Sendo outro o entBlldlrr.ento superior, seguem as minutas de

1

Decreto de lJtiUáade Púbtica é Termo de Desaproprtação para serem formalizadas
pelo OCO.
Que seja realizado o prévio empenho. no, termos da Lei
4.320'64,

bem como escrnura

ptlbllca

et'1

~onato. O pagamento devera

acol'\tacer no momento da esaltvn, pôblkn
E'ste a parecer ele :iaturem oonsult!Va que 11\.lbmeto à
aprsdaç:1o superior. jurrtamente com os )'tmuta& qUe seguem.

Já em relação ao processo n.168594/2021 - Rua Cussy
Júnior (fl. 104):

O processo administrativo nao está devidamente instruído,

como já esclarecido em tópico inicial desta manifestação. Este processo foi
remetido apenas para elabç)ração de minuta qo Decreto de Utilidade Pública e de
minuta do Termo de Desapropriação.
Sendo assim, deixo de. analisar o processo e limito-me a
elaborar as minutas para decisão hierárquica superior.
Por fim, mas não exaurindo o assunto, a manifestação em
relação ao processo n.110943/2021 - Rua Elisiário Franco (fls. 51/52):

j

De Inicio obsefvo que não tstou fazendo anàlise Jutldiea, até

\ porquê entendo que o processo não está sldicientemen!e !nstruldo para iSto.
1

corfonne esclarecimentos Iniciais desta manifestação. Estou elaborando as

l

j

mi1ulas por amem superior eeom os elementos que constam.dos autos.

'

Cumpre lembrar que em duas oportunidades a prefeita
municipal não atendeu à solicitagio do ena-gnheiro avaliador que visava
parecer jurídico, vindo a determinar a elaboração dos laudos de
avaliações em guinze {15) dias.

Na data de 03 de agosto de 2021 (fl.13), o engenheiro
Júlio César solicitou o encaminhamento do processo para a Secretaria de
Negócios Jurídicos, de forma a obter esclarecimentos de como deveria ser o

procedimento para a aquisição do imóvel localizado na Rua Elisiário Franco:

Sugiro então encaminhar posteriormente para a Secretaria de Negócios
Jurídicos para esclarecimento de como deverá ser o procedimento para a aquisição
de imóvel confonne as manifestações supracitadas.

1~

Ene-Júlio Cmr Rodriiaes Goaçalvu
CRF.A: fül!l9!176J Ma.:32613

SECllETARIA MUNICIPAL UI! OBRAS

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

Pruc~ 110943/20Z 1

Ao
Seen.-tário de (lhras.
encaminho par-a que seja r'ealfz.nda a avalioç5o do Imóvel no prazo de '1S

__...
Na data de 09 de qosto de 2021, o engenheiro Júlio
César solicita encaminhamento do processo referente ao imóvel

localimdo na AI. Dama da Noite

à Secretaria

de Nezócios .Jurídicos

(fl.17). visando esclarecer como deveria ser o procedimento para a

aguisi~ão do imóvel:

'
Sugiro então encaminhar posterfonnenle para a secretana oe Negocios
Jurldlcos para esclarecimento do como deverá ser o procedimento para o aquislçao
de imóvel conforme as manifestações supracitadas.

~-

E11g• .r11uo asar Rodrtcuc:,i Coaçatves
CltEA, S06S9tl763Mac: 32611
S.FL:R.ETARIA MUN1CU'"AL Da OBRAS

Sem atendimento do pedido elaborado pelo engenheiro
avaliador, ou seja, sem a avaliação jurídica, e de fomia irresponsável, na data
de 12 de agosto de 2021 a Prefeita Municipal detennina a avaliasão do

imóvel no prazo de 15 dias:

Proc. 110949120:Z 1
Ao

Scc.-.,ário de, Obra•.

Encaminho para que seja reafiz.ada a avaUaçãa do Imóvel no prazo de :l.S
dias.

Cumpre salientar que até a elaboração do laudo de

avaliação (fl.17), todo o processo de aquisição do imóvel tramitou SEM A
ORIENTAÇÃO JURÍDICA, em que pese o pedido do engenheiro Júlio

César nesse sentido, e que esses três imóveis tiveram a intermediação da
mesma imobiliária, sendo dois deles, dois meses após o Secretário

Municipal de Finanças dizer, em audiência pública, que seria cumprido

o mínimo de 25% de investimento, caso o que estava empenhado fosse
gasto, pontuando que o servidor Cláudio Kadihara disse em depoimento

ter solicitado à imobiliária outro imóvel gue não constava no site (Rua
Elisiário), passando a justificar a aquisição deste imóvel para insta.lação
do NAPEM, anteriormente indicado para o prédio da AI. Dama da Noite.
Oportuno ressaltar ainda que o Doutor Daniel Moysés

Barreto - Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário deixou claro, ao
final do seu depoimento, que fosse ele, teria feito todo o processo por

compra e venda, lembrando que a maioria dos processos seguiram essa
terminologia, tanto assim que chei:ou até se constar em des_pacho nos autos a
elabora~ de minuta de projeto de lei para ser enviada à Câmara Municipal.
Por

outro

lado,

não

há

como

se

escusar da

responsabilidade, através do cumprimento do mínimo constitucional de 25%
de investimento na Educação, visto que a Prefeita Municipal e Secretária de
Educação foram alertadas, por este relator, quanto a aprovação da PEC

013/2022, inclusive, com ofício neste sentido encaminhado à Prefeitura, uma
vez que existe a possiblidade dos prefeitos utilizarem as receitas do ano de
2020 e 2021 até o ano de 2023, e, mesmo assim, oficiaram à esta CEI dizendo
não haver interesse em desistir das desapropriações judiciais, revertendo os
depósitos judiciais ao caixa da prefeitura.
Cabe lembrar que o secretário de Negócios Jurídicos se
eximiu de qualquer responsabilidade, afirmando, durante sua oitiva, que
seguiu a orientação dos procuradores da prefeitura, demonstrando que a
prefeita municipal assumiu toda a responsabilidade pelas negociações nocivas
ao erário público, mesmo que advertida pelos procuradores jurídicos.
Não olvidamos que à prefeita municipal não se exige
formação jurídica, porém, tem à sua disposição um corpo jurídico que deveria
ser levado em consideração antes de qualquer decisão administrativa, não
sendo essa a realidade observada, vez gue awu de forma livre e consciente

com o fim de não realizar licita~ão. necessária aos casos. Em que pese os
diversos pareceres apontando que o procedimento estava incorreto, exerceu

seu poder de mando para prosseguir nessa empreítada, com indícios de
direcionamento de determinada imobiliária, que acabou por lesionar o cofre
público na maioria das aquisições.
Destarte, demonstrada a negligência na defesa de
interesses do Município e a não realimção de licitação, impactando em
danos ao erário, ficam cristalinas as infrações políticas-administrativas
praticadas pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, nos termos do art. 4°, VIII,
do Decreto n. W 1167.

V-DOPEDIDO
Ante exposto vem este Jornalista, apresentar à esta Casa
de Leis a abertura de Comissão Processante para apurar eventuais infrações
político administrativa praticadas pela Prefeita Municipal de Bauru, Senhorita
Suéllen Silva Rosim, quando da utilização de verbas públicas para aquisição
de bens imóveis. Reitera-se que estamos diante de supostas infrações dos
incisos VII, VIII e X do art 4° do Decreto lei 201/67 e que, diferente do
entendimento de uma minoria do legislativo, a abertura da Comissão
Processante não resultará na cassação da prefeita, e sim, a possibilidade de
trazer a população a resposta do motivo da aquisição de imóveis em caráter
de urgência sem a destinação final dos mesmos.

Este Jornalista acredita na Justiça e espera que esta Casa
de Leis faça valer o voto de cada Bauruense, votando pela abertura da
Comissão Processante.
Bauru, 20 de junho de 2022
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