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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS 

VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelos 

Promotores de Justiça infra firmados, com supedâneo nos artigos 1º, inciso 

VI, 5º e 21 da Lei nº. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), artigos 81, 82, 83, 

110 e 117, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), artigo 25, 

inciso IV, alínea “a”, da Lei nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público), artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição da República, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA 

EM CARÁTER ANTECEDENTE (Código de Processo Civil, artigos 303 e 304), 

em face de 
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.127.753/0001-01, com sede na Avenida 

Moreira Guimarães, nº 699, Indianópolis, São Paulo/SP 

E  

 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 

público interno, a ser citada Rua Maria Paula, 270 - CEP 01319-000, onde 

funciona sua Procuradoria-Geral,  

 

pelos motivos de fato e de direito que passa a 

expor. 

 

I - Dos Fatos 

 

Instaurou-se o inquérito civil nº 

14.0279.000236/2017, na Promotoria de Justiça de Habitação e 

Urbanismo da Capital, para se averiguar a existência de projeto de 

implementação de um empreendimento de grande porte (shopping center) 

em terreno pertencente à primeira demandada, localizado na Avenida 

Moreira Guimarães, no 699, nesta cidade. O objetivo da apuração gira em 

torno de se verificar se, pelas disposições do Plano Diretor Estratégico (Lei 

Municipal no 16.050, de 31 de julho de 2014) e pela Lei de Parcelamento, Uso 
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e Ocupação do Solo do Município de São Paulo (Lei no 16.402, de 22 de 

março de 2016), a pretensão está de acordo com as restrições e zoneamento 

incidentes sobre a área (doc. 1). 

 

Apurou-se, no entanto, já no início das 

investigações: 

 

(A). que a Câmara Municipal de São Paulo 

solicitara, ao CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), análise acerca da 

existência de interesse histórico-cultural nos prédios existentes no terreno, 

que abrigam instituições de saúde pertencentes à primeira demandada, há 

longo tempo, com vistas a seu tombamento pelo Município (doc. 2). 

 

Tem-se notícia de que, em reunião realizada no 

último dia 12.06, o órgão deliberou por não efetuar o tombamento dos 

prédios em questão. 

 

Ocorre, no entanto, que há indicativos, a serem 

melhor verificados, no sentido de que tal deliberação não contou com 

respaldo técnico suficiente, na medida em que sequer vistorias nos imóveis 

foram feitas para que se chegasse a tal conclusão, desconsiderando-se 

colocações técnicas quanto à necessidade de análise mais aprofundada do 

assunto (doc. 3).  
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Sabe-se, ademais, conforme termo de declarações 

colhidas na Promotoria de Justiça (doc. 4) e matérias jornalísticas 1 , que, em 

razão da pretensão de implementação, no local, do empreendimento em 

questão, pode ser iminente a demolição de tais imóveis. 

 

O objeto deste pedido de tutela antecipada em 

caráter antecedente prende-se, assim, ao fato de se mostrar necessário 

verificar, com total segurança, quais foram os critérios adotados pelo órgão 

municipal para afastar a possibilidade de tombamento dos bens em questão, 

antes que ocorra a demolição pretendida, de maneira a se acautelar o 

resultado útil do processo e, em última instância, proteger o patrimônio 

histórico, cultural e arquitetônico do Munícipio.  

 

É importante observar que, diante da deliberação 

ter ocorrido há pouquíssimo tempo, e muito embora requisitadas as 

informações pertinentes ao órgão municipal, ainda não foi possível verificar 

quais seriam os fundamentos da decisão adotada. É certo, no entanto, que 

há, a respeito, manifestação de repúdio por parte, por exemplo, da 

Associação de Amigos do Planalto Paulista, que tem acompanhado o caso 

desde o início, e manifestou à Promotoria de Justiça extrema preocupação, 

                                           
1 Destacam-se, apenas a título de exemplo: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/terreno-da-cruz-vermelha-proximo-a-congonhas-e-alvo-de-disputa-e-

pode-virar-shopping.ghtml 

  

http://jornalzonasul.com.br/sociedade-amigos-do-planalto-teme-shopping-no-

bairro/ 

https://webmail.mpsp.mp.br/owa/redir.aspx?C=EVW9itm1rcbQWZGwXXaAXpzvfpCMC_hMnm4QujtRMp5PKQDvFL7UCA..&URL=http%3a%2f%2fg1.globo.com%2fsao-paulo%2fnoticia%2fterreno-da-cruz-vermelha-proximo-a-congonhas-e-alvo-de-disputa-e-pode-virar-shopping.ghtml
https://webmail.mpsp.mp.br/owa/redir.aspx?C=EVW9itm1rcbQWZGwXXaAXpzvfpCMC_hMnm4QujtRMp5PKQDvFL7UCA..&URL=http%3a%2f%2fg1.globo.com%2fsao-paulo%2fnoticia%2fterreno-da-cruz-vermelha-proximo-a-congonhas-e-alvo-de-disputa-e-pode-virar-shopping.ghtml
https://webmail.mpsp.mp.br/owa/redir.aspx?C=EVW9itm1rcbQWZGwXXaAXpzvfpCMC_hMnm4QujtRMp5PKQDvFL7UCA..&URL=http%3a%2f%2fg1.globo.com%2fsao-paulo%2fnoticia%2fterreno-da-cruz-vermelha-proximo-a-congonhas-e-alvo-de-disputa-e-pode-virar-shopping.ghtml
https://webmail.mpsp.mp.br/owa/redir.aspx?C=ZNMY-dw7NPw4CS-Z9TPhFfJlrgM-5MlBhWsc8FG8JjBPKQDvFL7UCA..&URL=http%3a%2f%2fjornalzonasul.com.br%2fsociedade-amigos-do-planalto-teme-shopping-no-bairro%2f
https://webmail.mpsp.mp.br/owa/redir.aspx?C=ZNMY-dw7NPw4CS-Z9TPhFfJlrgM-5MlBhWsc8FG8JjBPKQDvFL7UCA..&URL=http%3a%2f%2fjornalzonasul.com.br%2fsociedade-amigos-do-planalto-teme-shopping-no-bairro%2f
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inclusive pelo fato de a decisão ter sido adotada sem oitiva da sociedade civil 

e sem que ela tivesse, sequer, a possibilidade de presenciar a reunião, obter 

cópias, etc., consoante já referido acima (doc. 3). 

 

Também, como referido, há indicativos, a serem 

melhor apurados, de que a decisão foi tomada sem que os imóveis tenham 

sido vistoriados, o que merece atenção, já que sua demolição poderá levar a 

perdas evidentemente irreparáveis. 

 

(B). que sobre a área haveria relevante interesse de 

preservação ambiental, consoante abaixo descrito e destacado; 

 

Com efeito, na Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente da Capital instaurou-se o inquérito civil nº 

14.0482.0000287/2017-1, cujas cópias acompanham a presente inicial 

(doc. 5). 

 

Consta do referido procedimento que o imóvel 

situado na Avenida Moreira Guimarães, nº 699, Indianópolis, São Paulo/SP 

pertencente à Cruz Vermelha Brasileira tem valor histórico e cultural, tem 

vegetação de extrema relevância ambiental e apresenta-se gravado com 

cláusula de inalienabilidade. Estas informações não foram devidamente 

analisadas no Processo Administrativo nº 2009-0.366.732-7, que instruiu o 

pedido de tombamento perante o CONPRESP. Segundo notícias trazidas ao 

Ministério Público, a matrícula do imóvel (doc. 6), que traz as condições da 
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doação com encargo e a cláusula de inalienabilidade não foi juntada ao feito. 

 

A Promotoria de Justiça recebeu logo após a 

representação cópia quase completa do referido procedimento, mas sem a 

ata da última reunião do CONPRESP (doc. 7), documento fundamental para 

instruir este feito. Ademais, o documento não foi enviado oficialmente pelo 

Secretaria de Cultura, embora já requisitado. 

 

Consta, ainda, que a Cruz Vermelha apresentou à 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento projeto de reforma com 

aumento de área para centro de compras e hospital, que resultou no PA nº 

2015-.0.027.197-3. 

 

O inquérito civil foi instaurado em 08 de junho de 

2017 e foram requisitados, além do processo administrativo junto ao 

CONPRESP, o PA nº 2015-.0.027.197-3, junto à Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Licenciamento e o PA nº 2015-200.025.0 junto à Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente, os quais ainda não aportaram na Promotoria de 

Justiça. 

 

Ademais, há necessidade de produção de outras 

provas, que demandam maior tempo em razão da complexidade inerente às 

ações coletivas de natureza ambientais e urbanísticas, como a seguir 

esclarecido. 
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II. Do Direito 

 

II. 1. Da Natureza desta Demanda 

 

Esta demanda com pedido de antecipação de tutela 

em caráter antecedente tem, portanto, um objetivo último bem definido, de 

salvaguardar a proteção do patrimônio histórico, cultural, ambiental e 

urbanístico do Município, diante de indicativos de que a avaliação a respeito, 

no que diz respeito aos bens indicados, não se deu de forma cuidadosa. 

Busca-se, então, obstar-se, por medida de tutela antecipada em caráter 

antecedente, a demolição dos prédios (em relação aos quais, como 

sublinhado, há pedido formal de tombamento, efetuado pela Câmara 

Municipal de São Paulo, e elementos de convicção que indicam, de maneira 

clara, a existência de relevante interesse histórico, cultural ou arquitetônico 

para as construções) a qual, ao que parece, pode ser iminente, pelos 

documentos e elementos de convicção até o momento obtidos por esta 

Promotoria de Justiça, bem como vedar-se intervenção na área, em razão da 

necessidade de preservação ambiental. 

 

Consistirá o pedido de tutela final, portanto, em 

demanda contendo pedidos de provimento declaratório acerca da existência 

de interesse histórico-cultural e arquitetônico das referidas construções, além 

de pedidos de provimento constitutivo de anulação de atos administrativos e 

de provimento condenatório em obrigações de fazer/não fazer. Há, portanto, 
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evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

 

II.2. Do Patrimônio Cultural e Histórico 

 

No ano de 2009 o então vereador Gilberto Natalini, 

atual Secretário Municipal do Meio Ambiente, solicitou à Secretaria Municipal 

de Cultura a abertura de estudo de tombamento do imóvel situado na 

Avenida Moreira Guimarães, nº 699, Bairro de Moema, nesta Capital, onde 

está abrigada a sede da Cruz Vermelha Brasileira. Segundo o então edil, os 

edifícios do conjunto possuem arquitetura relevante e estão dispostos em 

terreno bastante amplo e arborizado; apresenta riqueza arquitetônica de 

estilo pré-moderno e o conjunto se destaca e, região densamente ocupada e 

carente de áreas verdes.  Do pedido resultou o Processo Administrativo nº 

2009-0.366.732-7, cuja cópia parcial (fls. 01 a 316, de 17/05/2017 junto em 

anexo – doc. 7).  

 

Posteriormente, quando dos debates públicos para 

a revisão da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei nº 

16.402/16 (PL 272/15), o imóvel ocupado pela Cruz Vermelha foi indicado 

pela população que participou das audiências públicas como ZEPEC – Zona 

Especial de Preservação Cultural. As ZEPECs, nos termos do artigo 114, da Lei 

nº 13.885/14 são: “áreas do território destinadas a preservação, recuperação e 

manutenção do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, podendo se 

configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.” 
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Em atenção à disposição legal, ante a necessidade 

de adotar medidas de proteção provisória através da abertura de processo de 

tombamento para os imóveis enquadrados ou propostos como ZEPEC, abriu 

o CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo processo de tombamento de 

todos os bens indicados pela população neste processo participativo através 

da Resolução 22/CONPRESP/2015. O imóvel da Cruz Vermelha, que já 

contava com processo de tombamento próprio, continuou a ser objeto de 

estudo no Processo Administrativo nº 2009-0.366.732-7. 

 

Observe-se que a indicação foi para todo o lote, 

tendo a Resolução 22/CONPRESP/2015 feito referência à SQL 045.171.0001-4, 

da mesma forma que o pedido de abertura referia-se aos imóveis, por seu 

valor histórico e arquitetônico e à importância da área verde para a região. 

 

Neste processo, o órgão técnico da Secretaria de 

Cultura, o DPH, elaborou parecer observando que a construção do complexo 

hospitalar teve início na década de 30 e na década de 50 recebeu a Escola 

de Enfermagem, a qual foi importante para o desenvolvimento da 

educação em enfermagem no Estado de São Paulo e no Brasil, servindo 

como exemplo educativo. 

 

Toda a área encontra-se bem preservada, razão pela 

qual o DPH concluiu pelo seu tombamento observando que a:  “evolução 

histórica do complexo hospitalar, as características arquitetônicas das 
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primeiras edificações, bem como a referência na paisagem e para a 

população local, conclui-se na importância de proteger o imóvel em 

questão, representada pela preservação das edificações fronteiriças à 

Avenida Moreira Guimarães, compostas por dois blocos do Hospital da 

Cruz Vermelha”. 

 

Portanto demonstrado está o valor histórico e 

cultural do bem objeto deste procedimento. Mas, não bastasse este estudo 

do órgão próprio a analisar a proteção dos bens no âmbito municipal, o 

estudo elaborado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente intitulado 

“Relatório Técnico – Caracterização de Vegetação de Área da Cruz 

Vermelha – Filial Estado de São Paulo” e juntado ao processo que tramitou 

perante o CONPRESP também traz um interessante estudo sobre a 

importância histórica do Hospital da Cruz Vermelha para a cidade de São 

Paulo (doc. 8). 

 

Consta deste estudo que a Cruz Vermelha Brasileira 

foi fundada em 1908 e a Paulista logo em 1912 por iniciativa da médica e 

pedagoga belga Marie Rennotte (1852-1952), professora formada na França 

que veio ao Brasil lecionar. Marie Rennotte vai então aos Estados Unidos 

estudar medicina no Woman’s Medical College of Pennsylvania e especializa-

se na França em ginecologia, obstétrica e neonatologia. 

 

Retorna ao Rio de Janeiro em 1895 e defende, no 

século retrasado,  a inovadora tese “Influência da educação da mulher 
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sobre a medicina social”, na Faculdade de Medicina e farmácia. Ao retornar 

a São Paulo, envolve-se com os graves problemas de saneamento básico e 

saúde da população e passa a atuar atendendo mulheres desfavorecidas em 

ambulatórios ou enfermarias hospitalares e as mais abandonadas a domicilio 

ou consultório particular. Foi a primeira mulher admitida no Instituto Histórico 

e Geográfico de São Paulo, fundado por intelectuais radicados na capital 

paulista. 

 

Em 1908 é fundada a Cruz Vermelha Brasileira 

tendo Oswaldo Cruz como presidente de honra e Marie Rennote como 

organizadora da regional paulista em 1912. Sempre preocupada com a 

educação infantil, inicia uma campanha de arrecadação de donativos para 

a construção de um hospital para atendimento gratuito às crianças, em 

terreno recebido por doação em 1915 da Companhia Territorial Paulista, 

terreno este objeto deste procedimento. Ali fundou o Hospital das 

Crianças em 1917, o primeiro do gênero no país. Posteriormente 

organizou a escola Prática de Enfermagem da Cruz Vermelha, escola esta 

referida no parecer do DPH. 

 

Consta ainda, que a população paulistana à época 

apoiou a campanha de arrecadação de donativos para o Hospital das 

Crianças, veiculada pelo jornal Diário da Noite, que comemorou no final do 

mês de janeiro ter recebido donativos na monta de 5:910$000, destacando 

que a população se sensibilizou pelo desamparo em que se achavam os 

pobres no Estado de São Paulo, pela deficiência dos meios de proteção e 
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pala carência de leitos hospitalares. 

 

O relatório segue trazendo a história de Marie 

Rennote e da Cruz Vermelha em São Paulo, que estão intrincadas e 

diretamente vinculadas ao imóvel objeto deste procedimento, demonstrando 

não apenas o valor arquitetônico, mas principalmente o enorme valor 

histórico relacionado ao complexo hospitalar em questão. 

 

Importante notar que a mobilização popular que se 

viu hoje, tendo a população, após longo debate participativo e democrático, 

indicado o imóvel para constar como ZEPEC, vem desde a origem do imóvel, 

pois a população, segundo consta, envolveu-se com doações para socorrer a 

população carente, não sendo possível prevalecer o interesse público em 

detrimento de um patrimônio construído pela população em prol da 

população. 

 

Importante destacar que está havendo um claro 

desequilíbrio com a decisão do CONPRESP em não proteger a área da Cruz 

Vermelha como um todo. Usualmente, temos que as decisões do Conselho 

são precedidas por pareceres técnicos, que não são vinculantes, mas 

informativos. Com isto se pretende manter um equilíbrio entre o 

conhecimento técnico e a vontade da população, já que o órgão colegiado é 

composto por representante de várias áreas da sociedade. 

 

Ocorre que no presente caso há uma situação 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO            
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL  

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

                                                                           

 

13 

 

 

diversa. A população já se manifestou durante a elaboração da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, incluindo o presente imóvel como ZEPEC. Ou seja, houve 

uma forte ação pública, tanto da população diretamente como por 

intermédio de seus representantes eleitos. Bastava saber se esta escolha era 

tecnicamente viável. E sim, o corpo técnico da Secretaria de Cultura, formado 

por arquitetos especialistas em preservação cultural diz que o imóvel da Cruz 

Vermelha deve ser tombado. Logo, é um desrespeito a todas as regras do 

Estado Democrático de Direito que a deliberação do CONPRESP desconsidere 

toda esta movimentação e privilegie apenas interesses privados. 

 

                                  Por esta razão, a fim de corrigir este desequilíbrio, 

impõe-se como solução adequada a proteção judicial do Complexo da Cruz 

Vermelha, composto pelos edifícios hospitalares, além de exuberante 

vegetação, cujos estudos sequer foram analisados, como se verá a seguir. 

 

                                  Com efeito, o tombamento tem por finalidade 

conservar e proteger uma área, além de possibilitar sua fruição por parte do 

público. Mas, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 216, da Constituição 

Federal, o tombamento é apenas um dos instrumentos de proteção do 

patrimônio cultural brasileiro. Assim dispõe referido dispositivo:   

 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 

de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
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preservação. 

 

                                No caso em tela, em que a administração não 

cumpriu com seu poder/dever de proteger o patrimônio histórico cultural, 

pode o Poder Judiciário reconhecer este valor valendo-se destes outros 

instrumentos elencados judicialmente. A propósito, esclarece Edis Milaré que 

“o fato de um bem ser de valor paisagístico pode ser provado no curso de 

ação civil pública e referendado por provimento jurisdicional”. 2 

 

II.3. Da Inalienabilidade do Imóvel e da Doação 

com Encargo 

 

Consta da Matrícula nº 206.064 do 14º Cartório de 

Registro de Imóveis que o Imóvel situado na Avenida Moreira Guimarães, nº 

699 foi doado à Cruz Vermelha Brasileira no ano de 1915 pela Companhia 

Territorial Paulista S/A, tratando-se de doação com encargo, pois cabia à 

adquirente construir e manter no terreno um hospital para crianças, conforme 

a cláusula primeira. 

 

A clausula quarta do termo de doação, conforme 

depreende-se da matrícula juntada aos autos, dispõe ainda “que o terreno 

doado, bem como as construções e benfeitorias nele feito, sejam 

inalienáveis, não podendo ser arrendados permutados, penhorados ou 

                                           
2   Milaré, Edis. Direito do Ambiente, 1ª. Ed., São Paulo:Revista dos tribunais, 2000, p. 193. 
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sequestrados, nem ficar sujeitos a qualquer responsabilidade por dívidas 

ou obrigações contraídas pelo adquirente, ou seus sucessores”. 

 

Estas limitações impedem a alienação do imóvel 

para a construção de um conjunto comercial. Impedem, também a demolição 

pretendida do complexo hospital e reforçam a necessidade de sua proteção. 

O imóvel foi doado para que permanecesse exercendo uma função pública e 

não atendesse interesses privados. 

 

Ademais, como já apontado, há fortes indícios, que 

serão demonstrados quando do aditamento da inicial, de que esta matrícula 

não era do conhecimento do CONPRESP, que analisou o pedido de 

tombamento, nem dos demais órgãos que analisam o licenciamento da obra 

que se pretende construir no local, o que pode resultar em anulação de todo 

o processo de licenciamento. 

 

Há nas cópias ora juntadas mensagens eletrônicas 

em que uma técnica da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa não 

ter encontrado a matrícula do imóvel no PA nº 2009-0.366.732-7, ou seja, o 

processo que tramitou pelo CONPRESP, tendo recebido resposta de técnico 

do DPH, datada de 22 de março de 2017 no sentido de que o documento 

efetivamente não havia sido solicitado. Ora, como é possível efetuar o 

tombamento de um bem sem ter conhecimento de sua matrícula? Neste 

caso, a doação, a origem do imóvel, as restrições que sobre ele pesam são 

relevantíssimas para a análise do tombamento. Além de impedir a demolição, 
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claramente! 

 

Ante esta ausência a Secretaria do Verde expediu 

“Comunique-se” para juntada da matrícula (Comunique-se 001/DEPAVE-G/17 

– DO da Cidade de São Paulo de 21/04/17, página 55). O “Comunique-se” 

não foi atendido, e a cópia da matricula acabou  por ser juntada apenas em 

maio pela Sociedade dos Amigos do Planalto Paulista, representantes da 

Sociedade Civil interessados na proteção do bem. 

 

Tudo isto a demonstrar que os processos 

administrativos relativos à área foram concluídos de forma açodada e sem a 

devida cautela e instrução. 

 

 

II.4. Da Vegetação 

 

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, através 

do Herbário Municipal, ao ter conhecimento da existência de processo de 

tombamento da área e principalmente do risco de demolição do imóvel, 

tomou a iniciativa de solicitar ao CONPRESP prazo para apresentar estudo 

sobre a vegetação existente no imóvel e juntou ao Processo nº 2009-

0.366.732-7 minucioso e brilhante trabalho intitulado “Relatório Técnico – 

Caracterização de Vegetação de Área da Cruz Vermelha – Filial Estado de 

São Paulo” (doc. 8). 
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Neste estudo, o Herbário Municipal nos brinda com 

preciso estudo de botânica e história da cidade de São Paulo, uma vez que 

no terreno objeto desta ação há um resquício de vegetação muito comum à 

época da fundação de nossa cidade a ponto de fazê-la ser denominada 

inicialmente como São Paulo dos Campos de Piratininga.  

 

Isto porque, registros históricos demonstram que a 

vegetação predominante na região onde se expandiu a cidade de São Paulo 

eram os campos naturais, os chamados Campos de Piratininga, contendo 

espécies típicas de cerrados, existindo também áreas de mata em 

determinados locais. Estes campos naturais são remanescentes do Bioma 

Cerrado, que ocupou a região metropolitana de São Paulo em climas mais 

frios e secos, existindo hoje como enclaves no bioma Mata Atlântica.  

 

A área hoje ocupada pela Cruz Vermelha era 

conhecida como “Campos de Congonhas”, sendo que “Congonhas” deriva do 

tupi e trata-se de designação comum a numerosos arbustos de várias 

famílias, entre elas as aquifoliáceas, cujas folhas servem para chás ou tisanas. 

 

O Herbário Municipal vem realizando desde 2010 

prospecções no Município de São Paulo a fim de detectar os raros 

remanescentes de campos naturais no contexto da elaboração do Plano 

Municipal da Mata Atlântica, desenvolvido pela Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente. Durante os trabalhos de prospecção, técnicos do herbário 

verificaram a existência de área remanescente dos campos naturais, razão 
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pela qual, procederam à análise de sua composição e importância.  

 

Na área pertencente à Cruz vermelha, considerada 

remanescente de Campos Naturais, foi verificada a existência de uma 

formação campestre contendo espécies herbáceo-arbustivas, nativas e 

naturalizadas, que, em seu conjunto, merecem destaque pela composição e 

representatividade na paisagem local, além de importância ecológica e 

científica.  

 

Foram identificadas no terreno da Cruz Vermelha 

105 espécies, pertencentes a 81 gêneros e a 27 famílias. Desta, 79 são 

espécies nativas de Mata Atlântica!  

 

Todas as espécies encontradas pelo Herbário 

Municipal encontram-se listadas, catalogadas e descritas de forma minuciosa 

no relatório juntado aos autos, notadamente nas Figuras 44 a 60 e Anexos do 

Relatório Técnico – Caracterização de Vegetação de Área da Cruz Vermelha – 

Filial Estado de São Paulo. 

 

Porém, ilustro abaixo com alguns exemplos muito 

significativos da importância e riqueza da vegetação encontrada no local, 

sendo que algumas espécies estavam consideradas já extintas e foram ali 

encontradas. Outras são consideradas ameaçadas de extinção ou 

apresentam-se pela primeira vez na cidade ou no Estado de São Paulo.  
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Consta a fls. 18 do relatório que a espécie Paspalum 

umbrosum Trin (POACEAE) era considerada provavelmente extinta pela 

Resolução SMA 48 (22/09/2004) – Figura 47 – Anexo VII. 

 

A Piriqueta taubatensis (urb.) Arbo (TURNERACEAE) 

é considerada quase ameaçada (QA SP). 

 

Há espécies que foram encontradas pela primeira 

vez no Estado de São Paulo, como a Hypochaeris albiflora (ASTERACEAE) – 

Figura 45 – Anexo VII e a Sisyrinchium platycaule Baker (IRIDACEAE) – Figura 

46 – Anexo VII. 

 

Outras encontradas pela primeira vez na Cidade de 

São Paulo, como Euphorbia adenoptera bertol (EUPHORBIACEAE) e a Tridax 

Procumbens L. (ASTERACEAE). 

 

O relatório segue descrevendo inúmeras raridades 

encontradas no terreno que não se encontravam mais em São Paulo, em 

razão da urbanização desde os anos 50 e que ficaram preservadas no terreno 

da Cruz Vermelha, formando um conjunto botânico maravilhoso, que tem 

enorme função ecológica e conta a história da origem de São Paulo. 

 

O relatório foi encaminhado para análise do 

Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira Lustosa, Assistente Técnico do 

Ministério Público, que elaborou Informação Técnica Juntada em anexo (doc. 
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9). O Ilustre ATP elaborou estudo da cartografia oficial a partir de 1930 e de 

imagens aéreas a partir de 1940, concluindo que “o terreno investigado 

possui valor para a história natural da cidade por caracterizar-se como 

área relictual que preserva elementos da paisagem ancestral da região, 

constituída pelos campos naturais, chamados “Campos de Piratininga”. 

 

Mais adiante, aponta: “nesse cenário, a raridade, a 

relevância ambiental e o valor científico do conjunto botânico e 

pedológico resguardados na área constituem impedimentos que deverão 

motivar o indeferimento pelos órgãos licenciadores nos casos de projetos 

que envolvam quaisquer intervenções nesses locais. 

 

Eventual licenciamento ambiental terá de ser 

fundamentado na análise de levantamento florístico, mediante 

identificação de todos os espécimes vegetais encontrados nessas áreas 

livres de edificações, com ênfase na vegetação herbácea e arbustiva, sem 

prejuízo do cadastramento arbóreo usualmente exigido pela SVMA nos 

casos de remoção de árvores.” 

 

Como apontado no parecer produzido pela 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, é necessária a conservação de 

áreas com vegetação campestre, visando garantir o fluxo gênico das espécies 

a partir de corredores ecológicos, notadamente porque estas áreas têm 

importante papel na recolonização de outras áreas e na conservação das 

espécies remanescentes. 
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Ademais, estas áreas são importantes para a 

sobrevivência das várias espécies de fauna que ocorrem em áreas abertas e 

semiabertas, incluindo os campos. Por esta razão é que os campos passaram 

a fazer parte do Plano Municipal da Mata Atlântica, sendo considerados 

como relevantes para o Bioma Mata Atlântica, hoje tão exíguo em nosso 

município. 

 

Ademais, a importância da vegetação de campos 

para a avifauna fica demonstrado no estudo elaborado pela bióloga e 

ornitóloga Dra. Martha Argel, a qual, em companhia do pesquisador Bruno 

Arantes, visitou a área da Cruz Vermelha nos dias 25 e 25 de março e 13 de 

maio de 2017 e realizou a observação de aves por 5 horas e 18 minutos. O 

resultado desta observação resultou em um parecer que foi incorporado ao 

estudo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e encaminhado ao 

CONPRESP. 

 

Os pesquisadores observam que o tempo de 

observação foi muito reduzido, ou seja, pouco mais de 5 horas em 3 dias e 

que a época das visitas, de março a maio, não é a mais favorável para visitas, 

pois as aves estão menos ativas do que na época da reprodução, que vai de 

setembro a janeiro (primavera e início do verão). Um trabalho mais adequado 

de observação de avifauna deve ser feito em pelo menos um ano de 

observação. 
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Contudo, mesmo assim, foi possível detectar 23 

espécies de aves listadas em tabela juntada ao estudo denominado “Aves da 

Área da Cruz Vermelha”, que vem acompanhada de um breve texto sobre 

cada espécie e os impactos que várias delas sofreriam com a eventual 

ocupação da área por um centro comercial. A conclusão é que a supressão, 

total ou parcial do ambiente de vegetação rasteira, ainda que mantidos 

exemplares arbóreos, acarretaria o desaparecimento ou redução numérica de 

várias espécies de aves, já que muitas se utilizam do denominado gramado 

para se alimentar. 

 

Ocorre que este material sequer chegou a ser 

analisado com a merecida cautela, pois a Secretaria de Cultura passou a 

solicitar que a Secretaria do Verde se apressasse em concluir os estudos 

sobre a vegetação com celeridade e devolvesse os autos do PA 2009-

0.366.73207. 

 

 

Em ofício datado de 25 de abril de 2017 (Ofício nº 

49/DEPAVE/SVMA/2017), o Diretor do Departamento de Parques e Áreas 

Verdes informa que o processo se encontrava em análise no Herbário 

Municipal que estava realizando vistorias com coleta de material botânico, 

pois a área possui remanescentes de campos naturais, os campos de 

Congonhas ou campos de Piratininga, com valor histórico e ecológico 

significativos, demonstrando possuir significativa diversidade botânica. 
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Além, disso o Diretor do DEPAVE apontava para o 

fato de ter sido publicado o “Comunique-se 001/DEPAVE-G/17” solicitando 

documentos de extrema relevância para subsidiar o relatório técnico daquele 

órgão e ainda não atendido. 

 

 

Seguiu-se ao ofício uma comunicação subscrita pela 

Diretora do DPH, Secretaria Municipal de Cultura reiterando que o PA 2009-

0.366.73207 fosse devolvido com a máxima urgência pois seria “pautado para 

deliberação no CONPRESP, com base no artigo 166 da lei 16.402/2016, que 

prevê prazo final para encerramento de todos os processos de tombamento 

abertos naquele departamento. 

 

 

A celeridade é real e válida, mas o prazo previsto na 

lei supra referida vence em março de 2018, sendo totalmente possível ter 

sido concedido maior prazo para a Secretaria do Verde concluir seus estudos 

ou ao menos juntar a documentação exigida, diante dos relevantes 

fundamentos apresentados por órgão da própria Prefeitura. Mas novamente 

optou pelo atropelo no procedimento que, até agora, só tem beneficiado o 

particular que, conforme fartamente noticiado pela imprensa, pretende 

demolir os imóveis e construir um shopping center no local, assunto para o 

qual, aliás, não há nenhuma urgência e irreversibilidade. 
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III. Da Necessidade de Tutela Jurisdicional 

Preventiva. 

 

 

Conforme referido, há indicativos de iminente 

demolição dos imóveis em questão e intervenção na área, com prejuízos às 

espécies de flora e fauna acima descritas, mormente após o não acolhimento, 

pelo CONPRESP, de pedido de tombamento efetuado pela Câmara Municipal 

de São Paulo. 

 

Vê-se, pois, que se mostra necessária a adoção de 

medida de urgência, antecedente à formulação do pedido de tutela final e à 

prolação de provimentos jurisdicionais definitivos, com o objetivo de se 

acautelar o resultado útil do processo além, evidentemente, a própria 

proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental no imóvel em questão, 

além das restrições impostas quando da doação do imóvel para a requerida 

Cruz Vermelha. 

 

Sabe-se que questões relativas a patrimônio 

histórico e cultural, assim como em temas relativos a meio ambiente, são por 

natureza irreversíveis. Caso venha a ser efetivamente demolido o bem que se 

pretende proteger, nada mais há a fazer. Se modificada a vegetação, perde-se 

todo o patrimônio ambiental, que muitas vezes não pode mais ser 

recomposto por mãos humanas. 
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É por esta razão que a prevenção e a precaução são 

princípios fundamentais para o Direito Ambiental, pois medidas imediatas são 

imprescindíveis para o sucesso de ações de proteção. 

 

 

IV. PRAZO PARA ADITAMENTO 

 

 

Diante da complexidade inerente às ações coletivas 

ambientais e urbanísticas, o prazo de 15 (quinze) dias para aditamento 

previsto no artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil (ou mesmo o 

prazo de 30 dias previsto pelo artigo 308 do mesmo diploma legal) revela-se 

exíguo.  

 

De mais a mais, como já informado, tramitam dois 

inquéritos civis nas Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo e de 

Meio Ambiente da Capital, que visam à coleta de mais provas e elementos 

dos temas já suscitados nesta petição inicial.  

 

 

De rigor, portanto, a aplicação da parte final do 

dispositivo citado, de modo a se fixar, excepcionalmente, o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias para aditamento da petição inicial, o que coincide com 

o prazo de tramitação do inquérito civil.  
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V. Pedidos 

 

V.1. Da Medida de Tutela Antecipada 

Antecedente 

 

Requer-se, assim, seja liminarmente determinado, 

por este MM. Juízo:  

 

1) à requerida Cruz Vermelha, por si ou por 

prepostos ou contratados, obrigação de não fazer consistente em abster-se 

de demolir os edifícios situados no imóvel de sua propriedade descrito na 

matrícula nº 206.064 do 14º Cartório de Registro de Imóveis e situado na 

Avenida Moreira Guimarães, nº 699, Indianópolis, nesta capital, sob pena de 

multa de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); 

 

2) à requerida Cruz Vermelha, por si ou por 

prepostos ou contratados, obrigação de não fazer consistente em abster-se 

de promover o corte, poda ou manejo da vegetação existente no imóvel de 

sua propriedade descrito na matrícula nº 206.064 do 14º Cartório de Registro 

de Imóveis e situado na Avenida Moreira Guimarães, nº 699, Indianópolis, 

nesta capital, sob pena de multa de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); 

 

3) à requerida Cruz Vermelha, por si ou por 

prepostos ou contratados, obrigação de não fazer consistente em abster-se 
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de todo e qualquer trabalho de implantação física de empreendimento 

imobiliário incluindo terraplenagem, abertura de vias de circulação, edificação 

das fundações das obras no imóvel de sua propriedade descrito na matrícula 

nº 206.064 do 14º Cartório de Registro de Imóveis e situado na Avenida 

Moreira Guimarães, nº 699, Indianópolis, nesta capital, sob pena de multa de 

R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); 

 

4) determinar à Municipalidade de São Paulo 

obrigação de fazer consistente em suspender o Processo Administrativo nº 

2015-.0.027.197-3 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, bem 

como obrigação de não fazer consistente em abster-se de expedir qualquer 

autorização para demolição das edificações da Cruz Vermelha ou de autorizar 

a execução de obras ou qualquer trabalho de implantação física de 

empreendimento imobiliário incluindo terraplenagem, abertura de vias de 

circulação, edificação das fundações das obras no imóvel descrito na 

matrícula nº  206.064 do 14º Cartório de Registro de Imóveis e situado na 

Avenida Moreira Guimarães, nº 699, Indianópolis, nesta capital, até o 

julgamento definitivo da lide, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), ou a suspensão de eventual alvará de demolição ou construção que já 

tenha sido expedido. 

 

 

V.2. Dos Demais Pedidos  
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     1) Requer seja concedido o prazo de 180 dias para 

o aditamento da petição inicial, nos termos do disposto no artigo 303, § 1o, 

inciso I, parte final, do Código de Processo Civil.  

 

                                2)   Requer o autor, oportunamente, a citação dos 

réus para apresentarem contestação, no prazo legal, sob os efeitos da revelia, 

nos termos do disposto nos artigos 303, § 1o e 335 do Código de Processo 

Civil, e, ao final, seja julgada procedente a demanda para tornar definitiva a 

liminar, bem como para que seja que seja reconhecido judicialmente o 

valor histórico, arquitetônico e ambiental do imóvel da Cruz Vermelha 

Brasileira – Filial Estado de São Paulo, situada na Avenida Moreira 

Guimarães, nº 699, matrícula nº 206.064 do 14º Cartório de Registro de 

Imóveis da Capital, sem prejuízo da apresentação de outros pedidos, nos 

termos da lei processual e no momento oportuno. 

 

 

     Requer o autor a produção de todas as provas 

admitidas em Direito; que os atos processuais sejam praticados com a 

dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos (Lei 

7.347/85, art. 18; C.D.C., art. 87); e que as intimações do demandante sejam 

feitas ao órgão subscritor desta inicial. 

 

 

     Os valores das multas, atualizados com correção 

monetária e juros legais desde a distribuição da inicial, deverão ser recolhidos 
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ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados - FID (art. 13 

da Lei nº 7.347/85; Decreto Estadual nº 27.070/87; Lei Estadual nº 6.536/89; 

Lei Estadual nº 13.555/09): CNPJ 13.848.187/0001-20, Banco do Brasil (001), 

agência 1897-X, conta corrente nº 8.918-4. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). 

 

 

 

      São Paulo, 28 de junho de 2017. 

 

 

          Claudia Cecilia Fedeli 

          Promotora de Justiça 

 

    Roberto Luís de Oliveira Pimentel 

     Promotor de Justiça 


