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iIINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
pREFEtTuRA Do MuNlclplo oe sÃo PAULo

EXCETENTÍSSr,IA SENHORA DOUTORA

tUÍZl

DE DIREITO DA

13! VARA DA

FAZENDA púsLlCA DA CoMARCA DA CAPITAL DO ESTADo DE SÃO

paUlo

Autos nc 1017163-55.2016.8.26.0053

O

MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE SÃO

pAUtO (autor), por intermédio dos Promotores de Justiça da Promotoria de

Justiça

do

Patrimônio Público

e

social

da capital (PJPP-CAP),

a

MUNICIPAuDADE DE SÃO PAULO (demandada), devidamente representada

por seu prefeito Municipal, por seu Procurador Geral do Município e por
seus procuradores abaixo assinados,
tMOBtUÁRtOS ITDA. (demandada)

a ALBATROZ INVESTIMENTOS

ea

F1AMINGO INVESTIMENTOS

IMOBIUÁRIOS LTDA. (demandada), acompanhadas por seus advogados,

com anuência e interveniêncla da SAMORCC

-

SOCIEDADE DE AMIGOS,

DO BAIRRO

MORADORES

E

CONSOT-AçÃO

E JARDINS (amicus curiael, do MOVIECO

EMPREENDEDORES

ECOtóGtCO (omicus curioe), da AMACON

CERQUEIRA CESAR,

- ASSOCIAçÃO

MOVIMENTO

DE MORADORES

(amicus curiael,
E AMTGOS DO BATRRO DA CONSOIÁçÃO E ADJACÊNCIAS

de

1

GTLBERTO TANOS NATALINI

(autor popular)t e de SILVIO RODRIGUES

da 10r VFP/SP'
Autor da ação popular (Ap Gitberto Tanos Naulini) ne 1009214-14.2015.8.26'0053,
1
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(autor popular)2, estes devidamente representados por seus procuradores
ao final assinados, nos autos do processo da nCÃO CtVtt pÚgttGA em
epÍgrafe, vêm à presença de Vossa Excelência expor e ao final requerer o
seguinte:

1. As Partes e Anuentes informam que, com o propósito de
encerrar o presente litígio e outros em curso, assim como para prevenir
novas demandas

e processos judiciais ou, não, que objetivem, direta ou

indiretamente, em face das demandadas ALBATROZ

e

FLAMINGO, os

imóveis objeto das matrículas números 72.952 e 12.953, do 5e Oficial de

Registro

de lmóveis de 5ão Paulo SP ("lmóveis"),

confluência das Ruas Augusta, Marquês de Paranaguá

compuseram, nos termos

a

localizados na

e Caio Prado, se

seguir aduzidos, perdendo seu objeto o

protocolo de lntenções firmado extrajudicialmente em 4 de agosto de 2077

entre a MUNICIPALIDADE, ALBATROZ e FLAMINGO, com a participação do
MINISTÉRIO PÚBLICO.

2. lnicialmente, vale acentuar que, por meio da presente
ação civil pública,

o

MINISTÉR|O PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

postulou:

A) a

condenação solidária das demandadas FLAMINGO

ALBATROZ

z

e

à perda do valor correspondente à área verde ou à

Autor da ação popular (AP Silvio Rodrigues) nc 0032086-11.2013.8.26.0053, desa 13r VFP/SP'

/

7
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perda da próprla área verde do imóvel da matrícula ne 12.953,
do 5e Oficial de Registro de lmóveis de São Paulo - SP;

B) a

condenação solidária das demandadas FLAMINGO

ALBATROZ

ao pagamento de lndenizagão por danos

e

morais

coletivos de até RS 5OO.0OO,OO por dia, desde 30lt2l2Q.13 até a

efetiva abertura dos portões do imóvel da matrícula ne 12.953,
do 5e Oficial de Registro de lmóveis de São Paulo - SP;
C) se fosse o caso, determinar que a multa referente ao valor da

área verde e a indenização por danos morais coletivos devidos
pelas demandadas FLAMINGO e ALBATROZ fossem compensados

no

momento

da

aquisição

ou

desaproprlação pela

MUNICIPALIDADE dos lmóveis.

3. Desde 2o!7, objetivando a solução amigável da questão,
com a possibilidade de que os lmóveis sejam destinados à implantação do
,,parque Municipal Augusta", âs Partes vêm discutindo alternativas com

vistas

à autocomposição e resolução deflnltlva das dlversas questões

tratadas nos presentes autos, nos autos da AP Silvio Rodrigues e nos autos
da AP Gilberto Tanos Natalini.

4. Diante da complexidade de eventos necessários

à

concretização da composição, as Partes e Anuentes têm certo e ajustado por

esta autocomposição, que inclui este e outros processos, e que também
deverá abranger os Processos Administrativos 2002-0.t76.233-8

e

20023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO ANTONIO MARQUES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/08/2018 às 17:25 , sob o número WFPA18703024539
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017163-55.2016.8.26.0053 e código 4C5970C.

fls. 4287

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
pREFEITURA Do MuNlclpto oe

sÃo PAULo

0.176.230-3 junto à MUNICIPALIDADE, bem como a resolução oportuna do

inquérito civil 014/2006 PJMAC - Promotoria de Justiça do Meio Ambiente
("|C-PJMAC"), não abrangido neste termo de autocomposição, que deve
seguir

o seguinte cronograma de atos, na seguinte ordem

cronológica

("Cronograma"):

1.

Formalização da autocomposição nos autos da Nesta data
presente ACP e de pedido de extinção por perda de
objeto nos das AP Silvio Rodrigues e AP Gilberto Tanos
Natalini

2.

Protocolo do requerimento junto à Municipalidade de A ocorrer dentro
São Paulo de "Declaração de Potencial Construtivo de 3 (três)dias,
Passível de Transferência" com Doação dos lmóveis contados da
("Requerimento de TDC'), com ressalvas, pelas presente data
empresas ALBATROZ e FIAMINGO (direito de protocolo
e celebração da presente autocomposição e respectiva
homologação)
A ocorrer

3.

Homologação judicial da presente autocomposição nos
autos desta ACP e extinção das AP Silvio Rodrigues e
AP Gilberto Tanos Natalini

A ocorrer

4.

Resolução defìnitiva do IC-PJMAC entre as empresas
ALBATROZ e FLAMINGO e o Promotor de Justiça
presidente do citado procedimento investigatório

Trânsito em julgado da decisão homologatória

A ocorrer

da
processo da

5

presente autocomposição, abrangendo o
presente ACP, e das decisões extintivas dos processos
da AP Silvio Rodrigues e da AP Gilberto Tanos Natalini

6.

Lavratura da Escritura de Doação dos lmóveis, com A ocorrer, após os
pagamento simultâneo do IPTU em aberto e solução, atos 3,4 e 5
via TAC, das multas ambientais, com transmissão da
posse direta dos lmóveis, acompanhada de um laudo
conjunto e circunstanciado de seu estado atual,
inclusive com levantamento atualizado cadastral das
árvores existentes
4
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8.

9.

10.

il D
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A ocorrer

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Registro da Escritura de Doação dos lmóveis
A ocorrer

o

de acordo com as regras do PDElt4,
procedimento previsto no Decreto

Emissão da Declaração de Potencial Construtivo
Passível de Transferência, em um total de ouatro. uma
para cada empresa ÍALBATROZ e FIÁMINGOì'
referentemente a cada um dos lmóveis' potencial este

calculado
seguindo
municipal ne 58.289, de 26 de junho de 2018

A

ocorrer

Aprovação, pela Municipalidade, dos projetos básico e A ocorrer
executivo e obtenção de todas as licenças urbanÍsticas
e ambientais para o PARQUE MUNICIPAL AUGUSTA
para sua implantação pelas empresas ALBATROZ e
FLAMINGO, tendo por base o estudo preliminar da
SECREïARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE, oriundo da
compilação de cinco (5) projetos de associações e
arquitetos e apresentados publicamente

Pagamento parcelado pelas empresas ALBATROZ e
F]ÁMINGO em moeda corrente do valor de RS
3.600.000,00

/s

LPUOS 11:6, e

/
(

26 de junho de 2018 ("Decreto TDC").

fundamento no PDE/14, na

aÇões

as

com

no Decreto municipal ne 58'289, de

(item 2 do Cronograma), conforme minuta anexa (Anexo 1)'

sociedades ALBATROZ e FLAMINGO protocolizarão, em três dias contados
desta data, junto à MUNICIPALIDADE, o Requerimento de TDC dos lmóveis

direito de protocolo recepcionado pelo PDElt4 e pela LPUOS/16,

com
são tecnicamente aprováveis, nos termos da Lel municipal ne 7.805172,

anteriormente submetidos à MUNICIPALIDADE, QUê, na visão das empresas,

n

lrso não reoresenla. sob oualquer aspecto renúncia aos Dedidos das

5. Em consonância com o Cronograma, com a ressalva de que

Iffi
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6. Sem prejuízo do procedimento administrativo envolvendo

o Requerimento de TDC seguir em tramitação perante a MUNICIPALIDADE,
as partes e Anuentes indicados no preâmbulo desta petição, de modo a
viabilizar o cumprimento do cronograma, requerem ao final a homologação
presente autocomposição, abrangendo, em autos apartados, além do

da

presente processo, a extinção da AP Silvio Rodrigues e da AP Gilberto Tanos
Natalini.

7. A presente autocomposlção é regida pelo código

de

(art.
processo civil de 2o1s (art. 334 5 11), pela Lei Federal ns 13.140/2015
pelas seguintes condições e obrigações, livremente ajustadas pelas

32) e

Partes:

A) nos termos do item 6 do Cronograma, as empresas ALBATROZ e
FLAMINGO, na qualidade de proprietárias e legítimas possuidoras,

e clescle que satisfeitas cumulativamente as premissas aqui
estabelecidas, mediante doação (com direito de transferência de
tct

la

acordo com as resras do PDE/14. sesuindo os trâmites do Decreto
TDC), transferirão

por doação à MUNICIPALIDADE os lmóveis,

que
classificados como ZEPAM pela LPUOSlt6, com o propósito de

sobre eles se implante o Parque Municipal Augusta, na forma da
Lei paulistana ne L5.94Ll2Ot3;

ó
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B) nos termos dos itens 9 e 10 do Cronograma, além da Escritura

de Doação dos lmóveis, após satisfeitas cumulativamente as
premissas

aqui estabelecidas. as empresas ALBATROZ e

FLAMINGO, como contrapartida

aos pedidos formulados pelo

Ministério Público nos autos da presente ACP, desde que sejam
resolvidos definitivamente

o lC-PJMAC (não abrangido

neste

termo de autocomposição) e os processos da AP Silvio Rodrigues e

da AP Gilberto Tanos Natalini, executarão obras

e pagarão

determinada quantia em dinheiro à MUNICIPALIDADE, até o total

(obrigação de fazer

e obrigação de pagar em dinheiro) de R$

9.850.000,00 (nove milhões, oitocentos e Glnquenta mil reals), da
seguinte forma:

i) RS 6.250.000,(Xt (seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais),
mediante obrigação de fazer, consistente na realização de serviços

necessários

à

implantação pelas empresas ALBATROZ

FLAMINGO, diretamente

ou por

intermédio

de

e

empresa

especializada por elas contratada, do Parque Municipal Augusta,

incluindo o restauro dos bens tombados ("Portaria" e "Edificação
Remanescente do Antigo Colégio des Oiseaux", localizados no

imóvel da matrícula ne 12.953, conforme Proieto elaborado por
Kruchin Arquitetura e já aprovado pelo CONPRESP, nos autos do
Processo Administrativo ne 2014.0.255.413-0, composto por 32

plantas e Memorial Descritivo), utilizando as melhores técnicas e

materiais, conforme projeto da SECRETARIA MUNICIPAL

DO

VERDE E MEIO AMBIENTE, incluindo-se o enriquecimento da área
7
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verde,

no necessário manejo arbóreo e sua respectiva

compensação ambiental, se o caso, os projetos básico e executivo
e a restauração dos itens tombados, e na construção do Boulevard

da Rua Gravataí (estimada em RS 250.000,00) tudo devidamente
acompanhado pelo CAEx

-

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL A

EXECUçÃO e um técnico (Engenheiro ou Arquiteto) independente,

conforme Anexo 2, sendo que o Termo de Aceite e Recebimento
será de responsabilidade exclusiva da SECRETARIA MUNICIPAL DO

IERDE E DO MEIO AMBIENTE, por intermédio do DEPAVE. As

obras

de implantação do Parque Municipal Augusta serão

iniciadas após a emissão da Declaração de Potencial Construtivo
Passível de Transferência e dentro de 60 (sessenta) dias, contados

da data em que
FLAMINGO

DEPAVE

entregar às empresas ALBATROZ e

os necessários projetos executivos e as respectivas

licenças urbanística e ambiental devidamente aprovados. O prazo
para conclusão das obras de implantação é de 18 (dezoito) meses,

contados a partir do 1e (primeiro) dia subsequente ao prazo para

início acima previsto (60 dias). Caso não sejam gastos esses

RS

6.250.000,00 (seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais), as
empresas ALBATROZ e FIÁMINGO entregarão o valor restante

à

MUNICIPALIDADE, em 30 (trinta) dias após a entrega definitiva das

obras do Parque ou da apuração efetiva do valor devido, o que
por último ocorrer;

ii)

RS 2.OOO.OOO,00 (dois milhões

de reais), em moeda corrente e

com destinação específica para manutenção temporária (estimada
8
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em 2 anos, contados do Termo de Aceite e Recebimento), pela
MUNICIPALIDADE,

por si ou por terceiro, do Parque Municipal

Augusta;

iii) RS 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), em moeda

corrente

e com destinação

MUNICIPALIDADE,

Assistência

específica para implantação, pela

em obras da

e Desenvolvimento

Secretaria Municipal de

Social (SMADS), devidamente

demonstradas nestes autos no momento oportuno, conforme
Anexo 3.
8.1) O valor em moeda corrente, no total de RS 3.600.000,00 (três

milhões

e seiscentos mil reais), será pago pelas empresas

ALBATROZ

e FLAMINGO à MUNICIPALIDADE em 10 (dez) parcelas

mensais, iguais

e

sessenta mil reais)

de RS 360.000,00 (trezentos e
cada uma, vencendo-se a primeira em 30

sucessivas,

(trinta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente à emissão,

pela MUNICIPALIDADE, da Declaração de Potencial Construtivo
Passível de Transferência, nos termos do item 8 do Cronograma, e

as demais 9 (nove), no mesmo dia dos meses subsequentes, até

final liquidação;

8.2) Diante das diferentes destinações do valor a ser pago em

moeda corrente pelas empresas ALBATROZ

e

FLAMINGO,

conforme exposto na letra "8" acima, de modo a segregá-lo a fim

de facilitar seu futuro emprego pela MUNICIPALIDADE e

sua

fiscalização, cada uma das 10 (dez) parcelas de RS 360.000,00
9
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(trezentos e sessenta mil reais) será paga por meio de 4 (quatro)
depósitos judiciais autônomos, sendo 2 (dois) de cada empresa,

perante este MM. Juízo, preferencialmente em contas judiciais
com números distintos, na seguinte proporção: i) RS 200.000,00
(duzentos mil reais) para
Augusta; e

a

manutenção

do Parque

Municipal

ii) Rs 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para

obras diversas da MUNICIPALIDADE, conforme Anexo 3;

8.3) Os comprovantes de depósito bancário valerão como Recibo.

Na hipótese de atraso ou não pagamento das parcelas, sobre o

valor vencido

e

não pago, independentemente de aviso ou

notificação, incidirão multa de2% (dois por cento), juros de mora
de L% (um por cento) ao mês ou fração e correção monetária pela

Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo
M1NISTÉR|O PÚBLICO

e/ou à

-

MUNICIPALIDADE

SP, cabendo ao

a execução

nos

presentes autos;

8.4) Cada empresa,

ALBATROZ

e

FLAMINGO, responderá, em

partes iguais (50% cada), pela (i) execução das obras do Parque
Augusta e do Boulevard Gravataí (obrigação de fazer no valor de
RS 6.250.000,00)

e (ii) também pelo valor certo e definido

em

moeda corrente (RS 3.600.000,00).

c) As obrigações das empresas ALBATROZ e F|ÁM|NGO, após o
trânsito em julgado da r. decisão homologatória desta
autocomposição e advento das demais condições, estão limitadas:
10
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i) à execução das obras de implantação do Parque

Municipal

Augusta e do Boulevard Gravataí até o limite de RS 6.250.000,00

(seis milhões

e

duzentos

e

cinquenta

mil reais),

incluindo,

exemplificativamente, custos de elaboração de todos os projetos,
inclusive os executivos, sob a coordenação da MUNICIPALIDADE
(SECRETARIA MUNICIPAL

DO VERDE E MEIO AMBIENTE) e

fiscalização do MINISTÉR|O PÚBLICO, esta
CAEx

-

a ser realizada pelo

Centro de Apoio Operacional à Execução, e por um técnico

independente (Engenheiro

ou

Arquiteto), escolhido

pelo

MINISTÉR|O PÚBLICO, com oportuna demonstração nestes autos

da realização dos serviços por meio de Relatórios técnicos e
documentos a serem apresentados mensalmente às empresas
FLAMINGO e ALBATROZ, que poderão se manifestar à SECRETARIA
DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE em até 10 (dez) dias, contados

de seu recebimento.

ii) à restauração dos bens tombados nos imóveis ("Portaria" e
"Edificação Remanescente do Antigo Colégio des Oiseaux"),
locallzados no imóvel da matrícula ne 12.953, conforme Projeto
elaborado por Kruchin Arquitetura e já aprovado pelo CONPRESP,

nos autos do Processo Administrativo 1e

2074.O.255.413-0,

composto por 32 plantas e Memorial Descritivo'

iii) ao pagamento em moeda corrente da quantia acima indicada

em valor certo e determinado (Rs 3.600.000,00), cabendo
exclusivamente à MUNICIPALIDADE empregá-la na manutenção
11
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do Parque Municipal Augusta e na implantação das demais obras,
estas sob a fiscalização do MINISTÉR|O PÚBLICO, a ser realizada
pelo CAEx

- Centro de Apoio Operacional

à Execução.

iv) a assinatura da Escritura de Doação e transferência da posse
dos lmóveis, bem como o seu registro.

D) As empresas ALBATROZ e FLAMINGO gratuitamente cederão,
quando da Escritura de Doação, à MUNICIPALIDADE, o Projeto de
Restauro dos itens históricos tombados existentes no lmóvel da
matrícula ng 12.953, supramencionado.

8. Após (i) o trânsito em julgado da homologação iudlclal da

presente autocomposição, gue abrange, em autos apartados, além da
presente, a extinção dos processos AP Gilberto Tanos Natalini e AP Silvio
Rodrigues (item

5 do Cronograma e do item 7, letra "a" supra), (ii) a

resolução do IC-PJMAC, inclusive com homologação pelo Conselho Superior

e (iii) depois de concluído o
procedimento administrativo envolvendo o Requerimento de TDC, a

do Ministério
ALBATROZ,

a

Públlco de São Paulo,

FLAMINGO

ea

MUNICIPALIDADE celebrarão

a Escritura

de

Doação, na forma do Decreto TDC.

9. Concomitantemente à celebração da Escritura de Doação,
a ALBATROZ e F|ÁMINGO quitarão os débitos de IPTU que recaem sobre os

lmóveis, bem como, caso

iá não tenham feito, celebrarão TAc(s)

específico(s) com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambi ente,
12
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objetivando a liquidação de obrigações resultantes de multas ambientais

a

elas aplicadas em razão dos lmóveis'

10. Na data da celebração da Escritura de Doação, ALBATROZ

e

FLAMINGO transmitirão, definitivamente,

a posse direta dos lmóveis à

constante do Laudo
MUNICIPALIDADE, livres de pesSoas e coisas, no estado

das árvores
circunstanciado (com levantamento cadastral atuallzado
(cinco) dias
existentes), conjuntamente por elas confeccionado nos 5
precedentes.

11. A partir da transmissão definitiva da posse direta dos
pelos
lmóveis, a MUNICIPALIDADE passará a responder, com exclusividade,
guarda e conservação'
encargos que sobre eles recaem, inclusive por sua

ALBATROZ

e

12. Dentro de 5 (clnco) dias subsequentes à sua lavratura,
FLAMINGO submeterão, às suas expensas, a Escritura de

lmóveis de São Paulo
Doação a registro perante o 5e oficial de Registro de

-

sP.

13. Nos 15 (quinze) dias subsequentes à data em

que

a concretização
ALBATROZ e FLAMINGO demonstrarem à MUNICIPALIDADE
em favor de
do registro da Escritura de Doação, a MUNIcIPALIDADE emitirá,
Potencial construtivo
ALBATROZ e FLAMINGO, 4 (quatro) Declarações de
13
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Passível de Transferência, sendo uma para cada empresa em cada um dos

lmóveis, sempre em partes iguais para as empresas, obedecidos, portanto,
seus quinhões na propriedade dos lmóveis.

14. No prazo de 30 (trinta) dias, contados do primeiro dia útil

subsequente à emissão, pela MUNICIPALIDADE, da Declaração de Potencial
Construtivo Passível de Transferência, as empresas ALBATROZ e FLAMINGO

darão início ao pagamento das parcelas em moeda corrente do valor em

moeda corrente, certo

e

determinado (RS 3.600.000,00)

à

MUNICIPALIDADE.

15. Os autores das AP Silvio Rodrigues e AP Gilberto Tanos
Natalini requererão, nos termos das minutas de petições anexas (Anexos 4 e

5), em 5 dias contados desta data, a juntada de cópia deste termo nos
respectivos autos, com pedido de extinção dos respectivos processos, Por

perda do objeto, pelos(as) magistrados(as) competentes, ouvindo-se os
órgãos do Ministério Público atuantes naqueles feitos.

16. Nos processos abrangidos pelo presente termo de
autocomposição, cada uma das demandadas e os anuentes arcarão com as

respectivas despesas processuais, assim como com

os honorários

advocatícios de seus patronos. Eventuais despesas processuais em aberto,

inclusive honorários periciais, são de responsabilidade de ALBATROZ
FLAMINGO.

e

14
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17. Considerando que, conforme termos de ajustamento de
Público de são
conduta homorogados pero conserho superior do Ministério

paulo e por este Juízo, nos autos ne 100619L-26-2O16.8.26.0053 (MPSP,

MuNrcípro DE sÃo pAuLo

e

CTTTBANK

N.A.)

e

autos pe 1003554-

pnULO e UBS AG), desta 133
05.2016.8.26.0053 (MPSP, MUNICÍP1O DE SÃO
conta específica o
Vara da Fazenda pública, foi destinado e depositado em

total de uss

23.600.OO0,oo

(vinte e três milhões de dólares norte-

Augusta ou reforma e
americanos) para a implantação do Parque Municipal
termo, o MINISTÉn|O
construção de creches, bem como o constante neste
pÚBLlco concorda com a utilização imediata do valor pela MUNIcIPALIDADE
DE SÃO PAULO, após

o trânsito em iulgado da sentença proferida nestes

participação das empresas
autos, observando-se o seguinte, sem qualquer
FLAMINGO E ALBATROZ:

A) a quantia depositada em conta específica (cerca de

Rs

em obras
87.000.000,00) será empregada pelo MUNICIPALIDADE
de equipamentos da secretaria Municipal de

de construção

e EMEI
Educação (Creches, CEUs - Centros de Educação Unificados

- Escolas Municipais de Educação lnfantil), conforme Anexo
B) a quantia referida no item anterior que for utilizada
exclusivamente em obras de cEUs - centros de Educação
6.

Unificados e EMEI

- Escolas Municipais de Educação lnfantil será

prevista no orçamento de 2019 e efetivamente utilizada em obras

15
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de construção ou reformas de creches no MUNICÍp|O DE SÃO
PAULO, entre 2019 e 2020.

C) Caso não seja homologado

ou não seja executado o presente

Termo, a destinação do valor depositado em conta específica será

aquela constante nos autos dos processos
26.2016.8. 26.005 3 e ns 1003554-05. 20 16.

1g. Diante do exposto, o
MUNtctpALtDADE

DE SÃO PAULO, a

8.

1e

1006191-

26.0053, d esta Va ra.

MINISTÉR1O PÚgtlCO,

a

ALBATROZ INVESTIMENTOS

IMoBILIÁRIos LTDA. e a FLAMINGO INVESTIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.,

com a anuência e interveniência da SAMORCC - SOCIEDADE DE AMIGOS,
MORADORES

E

CONSOLAçÃO

E JARDINS (amicus curiael, do

EMPREENDEDORES

DO

ECOLóG;CO (omicus curiael, da AMACON
AMTGOS DO BATRRO DA CONSOLAçÃO
GTLBERTO TANOS NATALINI

-

BAIRRO CERQUEIRA

CESAR,

MOVIECO MOVIMENTO

ASSOCIAçÃO DE MORADORES

E

r ADJACÊNCIAS (omicus curlae), de

(autor popular) e de SILVIO RODRIGUES (autor

popular), requerem a Vossa Excelência:
A) a homologação do presente termo de autocomposição, com

a

a extinção deste
processo com julgamento de mérito, nos termos do art' 487,

resolução do pedido desta ACP, bem como

inciso lll, letra b, do código de processo civil de 2015.

B) que a extinção do processo desta ACP sefa conslderada sem

efeito, com posterior e regular tramitação do feito, caso:
16
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i) não seja homologado o

presente termo de autocomposição

nestes autos.

ii) não sejam extintos os processos da AP Silvio Rodrigues (desta
Vara) e da AP Gilberto Tanos Natalini (10'Vara da Fazenda Pública
da Capital).

iii) não seja resolvido e arquivado definitivamente o IC-PJMAC,
inclusive com homologação da respectiva promoção de
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público de
São Paulo.

iv) não seja expedida a Declaração de Potencial

Construtivo

Passível de Transferência em nome de ALBATROZ e FLAMINGO,

com o potencial calculado de acordo com as regras do PDE/14, e
segundo o rito previsto no Decreto TDC.

c)

caso homologado este termo de autocomposição,

seja

procedida a extlnção das obrigações das demandadas ALBATROZ e
FIAMINGO, arguidas nos autos desta ACP, após extinção da AP
Silvio Rodrigues e AP Gilberto Tanos Natalini, restando, somente,

o cumprimento das cláusulas supramencionadas neste termo de
autocomPosição.

D) caso homologado este termo de autocomposição, seia
efetivado o arquivamento definltivo do presente processo de ACP

e dos autos da AP Silvio Rodrigues, ambas desta Vara, e da AP
Gilberto Tanos Natalini, após a demonstração do cumprimento

das demais

obrigações, especialmente aquelas

da
11
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MUNICIPALIDADE quanto à execução das obras referidas no item

7 B,

uiao

e "iii" , supra.
Nestes termos, de tudo,

pedem deferimento.
São Paulo, 10 de agosto de 2018.

PúBuco Do EsrADo

ro MARQUES

DE

sÃo peulo

JOSÉ

Promotor de Justiça

(

LLEM BLAT

romotor

Justiça

SANTOS

CH

Promotor de Justiça

P

ustiça

MUNICIPATIDADE DE SÃO PAULO

covAs
Municipal
I

RUBENS

Secretá

e Justiça

GUILHERME

Procurador

do

icípio
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MAGRO MARTINEZ

Diretora de

1'

tUlS
do Município

Procu

ALBATROZ

-

map

INVESTIMENTOS IMOilUÁRIOS LTDA.

FIÁMINGO INVESTIMENTOS IMOilUÁRIOS LTDA.

ANTONIO SETIN

Presidente 0.

r.,,nü

NOVO

nte da Albatroz

MARCE

ARITLA

Representante da Flamingo

M

MAIA MI

Representante da

^JL

F

rnSo

0a-c--

MARCETO TERRA

do - OAB-SP 53.205

I

cÂto

IORINI BARBOSA

Advogado - OAB-SP 162.538
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SAMORCC - SOCTEDADE DE AM|GOS, MORADORES E EMPREENDEDORES DO
curioel
BATRRo cERquErRA cEsAR, coNsotAçÃo e JARDINS

a
FABIO

SMITH

CELIA

DE SOUZA

Membro
t

MovrEco MovrMEN

LUIZ

,or&lo

lr^
4r-:,ltL',*" í*nou^
eUtgfütE
DA

I

sllvA GoMEs FERREIRA

AUGUSTO CESAR DE

Membro

Advogado

AMACON

ANEAS

-

DO BAIRRO DA

E

f aollcÊNqAs

(amtcus curlael

4--

Membro

Presidente

Advogado

dLL
NATALINI

LB

Autor

lar e Vereador

MARIA
da

LVrO

IGUES

Autor popular e Advogado
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À STruHONR COORDENADORA DA COORDENADORIA DE USO DO SOLO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO

Referente:

E

LICENCIAMENTO

- DEUSO/SMUL/PMsP

e em Doacão d_e-_!mó,veL

enifestacão de lntere

ALBATROZ

-

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA'

('ALBATROZ"), inscrrta no CNPJ/MF sob ne 07.98L.9O6/O0OL-83, colì] sede na Avenìda

presidenteiuscelino Kubitschek, ne L 83O,5e andar, ttaim Bibi, São Paulo/SP, e FLAMINGO
INVESTIMENTOS lMOBlL1ÁRIOS LTDA, ("FLAMINGO"), inscrita

no

CNPJ/MF sob ne

07.ggl.gO7/OOO1 50, com sede na Avenida Engenheiro Rohertn 7trc.c.olo, ns 555' 1e andar,

sala 1001, Vlla Leopoldìna, Sãu Paulu/SP, acontpanhadas de seus advogados constituídos
nos autos da ação judicialabalxo referida, com fundamento nos termos do acordo celebrado

no âmbito do processo judicial ne1017163-55.2016.8.26.0053 (doc. 01), ali integralmente
especificados, bem como nosartigos

I23e126 da Lei Munìcipal

ne

16050/14e no Decreto

Municipal ns 58.289/18, vêm manifestar interesse ("Manifestação de tnteresse") na
doação de imóveis nos termos que seguem:

^ìúÌ.)-WlJ;. iôl,L l) r'rr',ì,:r
( I 1,', I 1 ) 4l{)! r;(: )rì

^v-l,t..trl(.tìt.JU1.elil'4Zrtììr:t/.ìr,1,
Vrlr (-rlÍrrrt,'ra ...,i, 1,.ìUii) : i' irr r,rl i j

aí lì\l'l()Jì:ìtl
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1.

A presente manÍfestação de interesse tern

por objeto a doação ("Doação") conjunta dos seguintes imóveis e
be

nfeitorias ("lmóveis")

respectivas

:

a

lmóvel localizado na Rua Caio Prado, n4232

a

Distrito: Consolação
Prefei tura Regional : Sé

Proprretário: ALBATROZ e FLAMINGo, em partes iguais

ng:010 014.0438-6

a

SQL

a

Área a

se

r doada : 1.6.133,00m

2

Mâtrícula n s 12.953 do 5e Oficialde Regrstro de lmóveÍs de São Paulo

o
.
r
o
o
.
e

-

SP

-

SP

lmóvel localizado na Rua Augusta, ns 344 e 360
Distrito: Consolação
Prefeitura Regional:

Sé

Proprietário: ALBATROZ e FLAMINGO, em partes iguais
SQLne:010,0L4.0L3L-L
Área a ser doada: 7.600,00m2

Matrícula n.s 12352 do 5e O[rcial de RegÍstro de lmóveis de São Paulo

2.

A

Doação conjunta

tem por finalidade

implantação do parque em planejamento constante do Quadro 7 da Lei Municipal
L6.O5O/1.4, sÍtuado na Macrozona

a

n9

de Estruturação e Qualifícação Urbana.

3

Nesta oportunidade, ALBATROZ e FLAMINGO

declaram-se cientes de que

a) na hipótese

de a Doação ser aceita, a lavratura da respectiva escritura ficará

condicionada a apresentação da documentação complementar relacionada no
Anexo ll do Decreto Municipal ne 58.289, de 26 de junho de 201-8, no prazo de 30

2
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dlas contados da data da publicação no Diário Oficial da Cidade do respectivo
comunicado, sob pena de nulidade do processo;

b) de que o recebimento

da Doação estará sujeito à avaliação da oportunidade

e

conveniência, sob a primazia do interesse público;

c)

que os tmóveis possuem débrtos de IPTU que serão devidarnente quìtados no
momento oportuno para viabilìzar a doação, conforme mencionado adiante.

d)

que os imóveis possuem débltos decorrentes de multas ambientals que serão
devidamente quitados conforme definido nos Termos de Ajustamento de Conduta
anexos

-

doc. 2 e 3

-

TACs nss 036/DECONT-G/20I7

e

O44/DECONT-G/2017,

celebrados com a Secretaria do Verde e Meio Atnbiente em 20.06.2018 e publicados
no D.O,M em 13.07 201-8, objetivando a liquidação de obrigações'

e) que os lmóvels possueÍn

resl-rìções tle l-utitbattrento

4.

Esta

Ma

n

Ìfestação

de

ìnteresse

segue

acompanhada dos seguintes documentos obrìgatórios:

a) cópia do CN pl e do contrato soclal, com eventua is últimas alterações em q ue colìste
a indicação dos respectivos representantes legais legitimados (doc. 04);

b)

cópiada NotifÍcação/ nccibo do lPTU dos lmóvets do exercício atr,ral (dors 05/06);

c)

levantamento planialtimétrico (docs. 07/08);

d)

certidões de matrícula dos lmóveis, dentro da validade prevista pelo órgão
registrário em relação à data do protocolo desta Manifestação de lnteresse (docs.

oslrol.

3
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5.

Outrossim, esta Manifestação de lnteresse

é

instruída com cópia do acordo celebrado no âmbìto do processo judicial ns. 10171.6355 2016.8,26.0053, subscríto também pela Municipalidade de São Paulo (doc. O1), que

estabelece as condições avençadas para

o

processamento do presente pedido, aqul

merecendo destaque:

a) a celebração de escritura

de Doação dos lmóveis fica condicionada ao trânsito em

julgados das declsões judiciais que homologar o acordo no processo n,e 7Of7I635S.2016.8.2 6,0053 e que extinguirem os P rocessos n.ps 10092 1'4-14.2075.8.26,0053

e 0032086-LL.2OI3.8.26,0053, bem como à homologação do TAC no IC-PJMAC n.e

Ol4/2006 pelo Conselho Superior do Ministério Público;

b)

este proceclimento adrninistrativo deve ser mantido em custódia após o ato
correspondente a deliberação do Prefeito, previsto no art. 6edo Decreto Municipal
ns SS.289/18, Da mesma forma, CGPATRI não emitirá o comunique-se previsto no

a(t. lo- do Decreto em referência enquanto pendentes o trânsito em julgado das
decisões judiciais e a homologação do TAC, conforme descrÌto na alínea acima;

c)

concomitantemente à ceÌebração da Escritura de Doação, FLAMINGO e ALBATROZ
quitarão os débitos de IPTU que recacm sobre os lmóveis;

d) a Declaração
acorclo com

de Potencial Construtìvo

a-s

Passível

de Transferência, calculado

de

regras do PDE/1a, deve ser expedida no prazo de 15 (quinze) dias

após a aprcscntação das matrículas atualìzadas indicando o registro da Doação;

e) o presente requerimento não representa sob qualquer aspecto renúncia aos
projetos de aprovação ("Pro.1etos de Aprovação") em trâmite nos processos

administrativos

nes

2OO2-0.t76.230-3

e

2002-0,176.233-8 anteriormente

submetidos à Municrpalidade e que ainda pendem de despacho decisório final;

e,1) apenas quando expedida a Declaração de Potencial Construtivo Passivel de
Transferência restarão prejudicados os Projetos de Aprovação,
4
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São Paulo, 15 de agosto de 2018

- INVESTIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA

FLAM rNGo rNVEsnM ENTos

lMoBlLtÁnlos LTDA.

ALBATROZ

Marcelo Terra
oAB/SP s3,20s

Calo Mário Fiorini Barbosa
OAB/SP n" 162.538

Francisco Ribeiro Gago

oAB/SP 228.872

Marcella Corrêa Martins
oAB/SP 294.806

lìrrps //du.ìrtcgilrcir.5hirrcpotni com/Í)l(ilTÂt/31122t3112?.082/31122 O&t-Or/31122.O82 01 5lTlN 007 docx
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ANEXO 3

lntegrante

do acordo nos autos da Ação Civil Pública n.

55.2016.8.26,0053, perante a
COMARCA DA CAPITAL . SP

134

1017163-

VARA DA FAZENDA PUBLICA DA

Definição de obras a seÍem realizadas com a destinação do valor referido
no item 7 B iii, eventualmente acrescido do saldo referido no item 7 B i.
OBRA

ESTIMATIVA

1) Reforma da Instituição de Longa

R$ 220.000,00

Permanència para Idoso

-

lLPl

Canindé

2l lmplantação do Centro de
Convivência

R$ 1.239.974,64

Intergeracional

CClnter Tucuruvi
3) Melhorias em escolas municipais

e outros equipamentos Públicos, a

critério e

conveniência

R$ 140.025,36 + eventual
(item7-Bi)

saldo

da

Administraçáo
TOTAL

R$ 1.600.000,00 + eventual saldo
(item 7 B i)
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EXGELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 13"

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

DO

ESTADO DE SÃO PAULO

Autos no 0032086-1 1 .2013.8.26.0053

SILVIO RODRIGUES, autor

da

acão

popular em epígrafe, expõe e requer o que segue:

1

Na presente

data,

foi celebrada

nos autos da Ação Civil Pública n.o 101716355.2016.8.26.0053 (a ACP), em trâmite perante este MM. Juízo,

autocomposição

conforme cópia anexa (doc. 1).

2.
firmado (do qual

O Termo de Autocomposição ali

o ora Autor participou como anuente), entre outros

termos, regra a futura implantação do Parque Municipal Augusta.

3.O
perda superveniente do objeto da
conseguinte, do interesse processual.

fato, inequivocamente, leva
presente Ação Popular e,

à
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4.

a anuência do
Ministério Público, nos termos do art. 485, inc. Vl, do CPC/í 5,

s

tin
rio

Diante disso, com

respeitosamente requer a extinção do processo, observado o disposto no

item 18 do Termo de Autocomposição da ACP.

Pede deferimento

São Paulo, 10 de agosto de 2018.

Rodrigues
o

do Estado

Promotor de Justiça

São Paulo,

lvio Antonio tarques
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA íOA
VARA DA FAZENDA PÚBHCA DA COMARGA DA CAPITAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Autos no 1 0092 14-1 4.2015.8.26.0053

GILBERTO TANOS NATALINI, autor da
acão popular em e pígrafe, expõe e requer o que segue

1.

Na presente data, foi celebrada
autocomposição nos autos da Açâo CÌvil PúblÍca ll.o 101716355.2016.8,26.0053 (a ACP), em trâmite perante a 13u Vara Fazenda
PúblÍca do Estado de São Paulo, conforme cópia anexa (doc. 1).

2.
firmado (do qual

O Termo de Autocomposição ali

o ora Autor particÍpou como anuente), entre outros

termos, regra a futura implantação do Parque Municipal Augusta.

t'\

U
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3.
perda superveniente do objeto

O fato, inequivocamente, leva à
da presente Ação Popular e,

por

conseguinte, do interesse processual.

4.

Diante disso,

respeitosamente

requer:

a) a intimação do Ministério Público, para que se manifeste a respeito;

b) em seguida, nos termos do art.485, inc. Vl, do CPC/15, a eÍinção do

processo, observado

do

disposto

no item 18, do

Autocomposição da ACP.

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de

IIARIA TIARLEN
OAB/SP n.o

de 2018.

ADO

Termo de
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lntegrante do acordo nos autos da Açào Givil Pública n, l0í7í63-55.2016-8-26.0053, perante a í34
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Definição da destinação do valor referido no item 17 A' B e
ITEI\4

1

REsuMo
_. .,.. _

uNlÍ)^DES

"

0FSAPROPRT^ç^O

OE

G

OBSI]

VALOR (RS)

i

0â3^NOS

I

'

22

20.644 986,53

20.644 986,53

TERRENOS

Obras com conlratr) o quê Perm(
inrcro das obrâs ê CEls com reculsos do
MEC, fltênd€ndc exclusrvamcilLe o pLibllco

PARA CÉ IS

de0a3anos
2

NOVAS

O8RÀS

39 8'18.770 38

11 311.320,27

CEIi EN,IEI/CEIVEI

Obras com contrald lnclur valcres Pârâ
dssapropna*o de letrenos e consltuçáo

í EN4Els il
CElselCEMEI,alendondo

dBs unrdades csolaros, send0

exclusrvânìL.nle

l)esLe

o publtco dq 0 â 5 anos
1 I
nÌllìÕes sQtào

valor lì5

desL/nados ao púDlrco d€ 0 a 3 3nos, que

ssra olondrdo nos CEls e no CEMEI
3

NOVOS CEUS

12

32 293 105,94

I

687.931,78

que pcrmllrráo á rêtonìada

obras dc 12 centros F:du6clonars
LJnrírcados (CliUs) com a con!rnurdâd€

pôí

íJaranLrda

rscursos

do

Têsou.o

Munrcrpâl Os CEUS PossLleilì área
convrvéncra bloco L'ducâclonal

esportrvo-clltursl

O bÌcco

o

dL'

b,oco

edu€clonal

correspr>nde a 61 oó do rrìvcslilnenLo a sor

roithzgdo

nas uÍxdgdes.

mnÍorrile

uÍormação dc SILJRE, sendo cotrìposto
por um CEI (que atendcrfl *ronças do 0 a

3

anos)

e

uma Í:[íl:.1 (quê atendcrá

crrsnç8s de4 e 5 anos)

TAL

92.756.862,85

41.664.238,s8
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