
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL DE SÃO PAULO-SP,
A QUEM ESTA FOR DISTRIBUÍDA.

URGENTE 
Pedido de medida liminar

SILVIO  RODRIGUES,  brasileiro,
divorciado,  advogado  inscrito  na  OAB/SP  sob  o  nº
94.407,  eleitor  desta  Comarca,   domiciliado  nesta
Capital  à  Alameda Jaú,  nº  684,  cj.  61,  nesta  Capital,
vem, mui respeitosamente V. Exa., por seu procurador
ao final assinado (docs. 01 e 02), propor a presente

AÇÃO POPULAR com pedido de medida liminar

contra a  MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO; EXMO.
SR  PREFEITO  DA  CIDADE  DE  SÃO  PAULO  –
FERNANDO HADDAD; encontrados no Viaduto do Chá
nº  15.  e  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  PAULO;
EXMO.  SR.  VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL  DE  SÃO  PAULO,  VEREADOR  JOSÉ
AMÉRICO DIAS, encontrados no Viaduto Jacareí nº 100
com  fundamento  no  artigo  5º,  LXXIII,  e  225  da



Constituição  Federal,  lei  4.717/65,  Artigo  186  da  Lei
Orgânica  do  Município  de  São  Paulo,  entre  outros
dispositivos  legais  atinentes,  pelos  motivos  de fato  e
direito a seguir expostos.

DOS FATOS:

1.  O ex-Prefeito da Capital de São
Paulo, Dr. Gilberto Kassab, aos 18 de agosto de 2008,
emitiu  decreto  de  declaração  de  utilidade  pública
municipal, de uma área particular de aproximadamente
24.000 m2, situada na região da Consolação, sendo um
quadrilátero  que  abrange  partes  das  ruas  Augusta,
Marquês  de  Paranaguá,  Caio  Prado  e  Consolação  –
áreas administradas pela Subprefeitura Sé (doc. 03).

2. Tal  área pertenceu ao extinto
Colégio Des Oiseaux,  hoje é uma área sem edificações,
com solo terroso e mais de 600 (seiscentas) árvores de
grande  porte  –  espécies  nativas,  que  abrigam  a
avifauna paulistana, bem como dá suporte a espécies
migratórias, além de interferir positivamente no clima,
com  aumento  da   umidade  do  ar,  fornecimento  de
oxigênio e sequestro de gases carbônicos gerados pelo
tráfego automobilístico.

3. O Decreto de Utilidade Pública
resultou  de intensa  movimentação  da  sociedade civil
constituída por um número expressivo de moradores da
área central, Consolação, Jardins, Bela Vista, Cerqueira
Cesar entre outros. 



4. Com efeito, Exa., considerado o
notório  adensamento  urbano  da  zona  central  da
Capital,  hoje  severamente  degradada,  em  que,
paradoxalmente, convivem ideias de revitalização com
atividades  socialmente  perniciosas,  estas  sem
vislumbre de políticas  públicas  eficazes,  a  criação de
uma nova área verde municipal, em região estratégica,
que  comporta  vias  que  ligam  o  centro  da  cidade  a
Avenida Paulista, seria de mister.

5. Movimentos populares levaram
sua pretensão a Câmara Municipal de São Paulo, onde
os  vereadores  Aurélio  Nomura  e  Juscelino  Gadelha
propuseram o projeto de Lei Municipal       nº 345/2006
(doc.  04),  hoje  com  pareceres  favoráveis  das
Comissões de Constituição e Justiça,  de Política
Urbana,  Metropolitana  e  Meio  Ambiente, e  de
Finanças e Meio Ambiente (docs. 05. 06 e 07) sem
solução do processo legislativo após todos estes ano,
de maneira inexplicável.

6. O ex- prefeito Gilberto Kassab
terminou seu mandato sem encaminhar no orçamento
público anual municipal, a destinação de verbas para a
criação do chamado “Parque Augusta”, deixando tal
providência para o atual prefeito, Fernando Haddad.

7.  Entretanto, consoante matéria
anexa, o Prefeito declara, em resumo, que “a criação
de tal parque não é prioridade”, e que “o erário
municipal não possui verba para  desapropriar a
área e construir o parque” (doc. 08).



8.  Notícias  veiculadas  nos
principais órgãos de imprensa dão conta que grandes
construtoras já estão sintonizadas com os proprietários
da área, planejando dar início ao processo de “erguer
os  prédios”  já  na  próxima  semana  (docs.  09)
exatamente na área destinada,  por  Decreto,  ao lazer
coletivo e a preservação do meio ambiente urbano.

9. Ressalte-se o fato de que, em
todas as reuniões da área central e centro estendido, de
revisão do plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da
capital, os representantes da população e movimentos
sociais, de forma contundente, exigiram unanimemente
a construção do Parque Augusta (docs. 10 e 11).  

10. Ao se prosseguir nesse ritmo,
o Parque Municipal exigido não existirá, e em seu local
serão edificadas as torres, em detrimento da vontade
popular legítima e do interesse público; preservação do
meio ambiente urbano e lazer gratuito da população.

11.  As  árvores,  a  avifauna,
consequentemente a proteção ambiental, todas as Leis
e princípios e resoluções atinentes ao fato,  cairão no
vazio, junto com a vontade da população, que não só
tem o legítimo direito  de interferir  nas  alterações do
espaço  público  urbano,  em  defesa  desse  interesse
ambiental,  como vem fazendo tentando preencher as
lacunas da Administração.  



DO DIREITO

12.   A  obrigatoriedade  legal  de
proteção do meio ambiente é de ser conhecida por este
M.M.  Juízo.  Entretanto,  para fins  processuais,  argui-se
para  fins  de  eventual  recurso,  o  Artigo  225  e  seus
incisos da Constituição Federal, que garante a proteção
do meio ambiente como dever de todos, tanto governo
como sociedade. Bens ambientais e o interesse público
são indisponíveis.

13. Anexo matérias disponíveis na
internet,  sobre  o  fato  de  o  Brasil  ser  signatário  dos
tratados  internacionais  referentes  a  sequestro  de
carbono  e  mudanças  climáticas,  denominado
Protocolo de Kioto, bem como de suas Convenções-
Quadro, que se realizam periodicamente, sendo que a
Municipalidade de São Paulo  deve fazer  a  sua parte,
cumprindo  as  resoluções  consubstanciadas  em
documentos relacionados como “Agenda 21”. (docs. 12,
13, 14, 15 e 16)

14.  Tal  assunto  é  veiculado  em
sites  da  Secretaria  do  Verde  e  do  Meio  Ambiente,  e
debatido  sistematicamente  em  vários  veículos  na
Internet  por  alguns  de  seus  funcionários  designados
especificamente para tal função.

15. O Artigo 186 da Lei Orgânica
do Município prevê:



 O Município deverá recuperar
e promover o aumento das áreas públicas para
implantação,  preservação e ampliação de áreas
verdes,  inclusive  arborização  frutífera  e
fomentadora de avifauna.

Parágrafo único – O Município
adotará, como critério permanente na elaboração
de  novos  projetos  viários,  e  na  reestruturação
dos  já  existentes,  a  necessidade  de  plantio  e
conservação de árvores. ...”

15.  Destaque-se,  também,  a  Lei
municipal  10.365/87,  a  qual  determina  que  “toda
árvore  com  mais  de  cinco  centímetros  de
diâmetro de tronco a altura do peito, esteja ela
em jardim, quintal, praça ou parque, é protegida
por  lei,  sendo  considerada  bem  de  interesse
comum.”.

16.  A  Organização  Mundial  de
Saúde, recomenda a existência de, no mínimo, 36 m2
de área verde ou três árvores adultas por habitante no
meio urbano, e na cidade de São Paulo, em especial na
região onde se localiza a área em questão, sequer se
chega perto  de  tal  índice  recomendado pela  agência
internacional (doc. 17).



DA DEFESA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA

17. O quadro que se coloca revela-
se dramático e insólito:

a)  Um  prefeito,  pressionado  pela
opinião pública emite decreto de utilidade pública de
área  verde,  visando  transformá-la  num  parque
ambiental municipal;

b)  Entretanto,  em  anos,  não
encaminha previsão no orçamento público municipal
para  a  Câmara  Municipal,  visando  aprovação  do
legislativo, para que viabilizasse a desapropriação de
tal área;

c) A Câmara Municipal, por sua vez,
não finaliza nem dá sequência aos projetos de Lei que
transformariam  a  área  particular  em  questão  em
parque  de  interesse  ambiental,  isso  tudo,  também,
num período de, no mínimo cinco anos.

d) Dia 18 de agosto p.f. é a data
limite para ocorrer caducidade do referido decreto.  

e)  A  crescente  e  desenfreada
especulação  imobiliária  e  os  proprietários,  ao  que
parece,  já  com  todas  as  licenças  municipais
necessárias,  aguardam  tal  data,  para,  ignorando
totalmente o interesse público, em especial a questão
ambiental, qualidade de vida,  darão início imediato, à
construção  que  só  vai  deteriorar  ainda  mais  as
condições de vida desta já castigada metrópole. 



 
f)  Tudo isso à menos de 02 (dois)

meses  das  maciças  manifestações  populares
históricas, que, em resumo, pediram o fim deste tipo
práticas.

18.   Este  o  triste  cenário  que  se
apresenta, sob a ótica da moralidade administrativa, a
ser  tutelado.  Construtoras  que  possuem  licenças
municipais em área decretada de utilidade pública, a
ser  desapropriada  para  fins  de  interesse  público
ambiental.  Os  órgãos  competentes,  instituições  e
autoridades envolvidas não concluem dentro do prazo
estipulado  em  lei  –  que  não  é  curto  -  o  propósito
apresentado.

19.  Evidente  o  risco  dos
proprietários  da  área  que  ficaram  não  aceitarão
passivos, sem exigir compensação da Municipalidade,
eventuais  prejuízos  que  sofreram  no  decorrer  dos
(cinco) anos  que não puderam dispor da área. 

DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCESSÃO DA MEDIDA
LIMINAR.

 

20.  Urge  que   este  M.  Juízo
determine in  limine  litis  inaudita  altera  pars,   a
manutenção do status quo e para tanto se requer:



a)Que  nenhuma alteração  física
possa  ser  realizada  na  área
abrangida  pelo  projeto  “Parque
Augusta”,  especialmente  poda  ou
derrubada de árvores,  edificações
ou outras atividades, enquanto não
houver o deslinde da presente. 

b) Da  mesma  maneira,  sejam
suspensas  todas  as  licenças
concedidas  por  órgãos  municipais
para  edificação  em  tal  área  e/ou
supressão  de  árvores,  nomeando-
se o proprietário como depositário.

20.  Entende  o  Autor  presentes  os
requisitos legais, o fumus boni iuris, consubstanciado
nas legislações Constitucionais e infraconstitucionais,
federais e municipais retrocitadas, especialmente pelo
indiscutível  fato  da  proteção  do  meio  ambiente
urbano.

21.  Da  mesma  maneira,  o
periculum in mora; a iminente caducidade do referido
decreto  municipal  de  utilidade  pública  da  área,  a
ocorrer, como dito, em 18 de agosto p.f., tornando-a
vulnerável  a  todo  tipo  de  transformações  nefastas,
divorciadas do interesse público e a vontade popular. 

22.  Acrescente-se  a  manifestação
taxativa em veículo de Imprensa de maciça circulação
(Folha de São Paulo) de S. Exa o prefeito  Fernando



Haddad, no sentido de não dar sequência à criação
do Parque Augusta em detrimento de outros projetos
não especificados.  

D O    P E D I D O

23.  Pela  presente,  requer  a
concessão da medida liminar nos moldes requeridos
tornando-a definitiva bem como seja a presente Ação
Popular seja julgada procedente para:

a)Condenar  os  RÉUS  a  executar
todos  os  atos  necessários  a  dar
continuidade  ao  procedimento
administrativo  de  desapropriação
da área em questão,

b)encaminhamento  pelo  Executivo
de pedido de aprovação de verba
para  realização  do  chamado
“Parque  Augusta”  no  orçamento
público  anual  do  próximo
exercício;

c) que a Câmara municipal vote em
regime de urgência urgentíssima o
projeto de Lei 1144/08, que cria o
“Parque Augusta;



d)que  todas  as  eventuais  licenças
concedidas  para  edificação  ou
poda  ou  supressão  de  árvores
sejam definitivamente cassadas.

Protesta pela produção de todas as
provas admitidas em direito.

Atribui-se  à  causa,  o  valor  de  R$
1000,00 de reais unicamente para fins de Alçada.

                      

Termos em que,
Pede deferimento.

                                   São Paulo, 15 de agosto de 2013.

                             
Paulo Eduardo Silva de Andrade

 OAB/SP 92.836


