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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

REF.: Autorização ilegal para grafitar os arcos tombados da Rua Jandaia com ofensa 

à Resolução Conpresp nº 22/2002  

 

 

 

   GILBERTO TANOS NATALINI, brasileiro, casado, vereador da 

Câmara Municipal de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 5.049.058-8 

SSP-SP, inscrito no CPF/MF com o nº 938.036.728-72, com endereço no Viaduto 

Jacareí, nº 100, sala 415, tel. 3396-4586, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP 01319-

900, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio da sua 

advogada que esta subscreve (doc. 01), ajuizar AÇÃO POPULAR, COM PEDIDO 

LIMINAR, com fundamento no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, e na Lei 

Federal nº 4.717, de 29 de junho de 1965, em face da PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO e do prefeito, FERNANDO HADDAD, ambos com endereço no 

Viaduto Matarazzo, nº 15 – Centro – São Paulo (SP), CEP 01002-900, e do 

CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

CULTURAL E AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO (CONPRESP), e de sua 

presidente, NADIA SOMEKH, ambos com endereço na Avenida São João, nº 473 – 

7º andar, Centro – São Paulo (SP), CEP 01035-000, pelos motivos de fato e de direito 

a seguir relatados. 
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1. Da ilegalidade e da lesividade ao patrimônio cultural causada pela 

grafitagem dos Arcos do Bixiga autorizada pelo Conpresp  

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) autorizou a grafitagem dos Arcos do 

Bixiga, localizados na Rua Jandaia, na região central da cidade (doc. 03). O trabalho 

teve início no dia 31 de janeiro e terminou no dia 1º de fevereiro de 2015 (docs. 04 e 

05).  

Os arcos ficaram parcialmente encobertos durante muitos anos pelos sobrados 

construídos nas adjacências. A área foi desapropriada pela prefeitura de São Paulo e, 

com a reintegração de posse em 1987, os imóveis ali existentes foram demolidos para 

implantar um acesso entre as Avenidas Vinte Três de Maio e Radial Leste. Sem as 

residências, revelou-se “a beleza arquitetônica do velho muro de arrimo, construído 

em alvenaria de tijolos por mestres italianos” (doc. 06).  

O muro é composto por 21 módulos, em arcos separados por pilastras, e 

“preenche o desnível existente entre as ruas Jandaia e Assembleia, alcançando cerca 

de 11 metros em seu ponto mais alto” (doc. 06). 

Eles “foram restaurados, receberam iluminação especial e um jardim 

fronteiriço. O valor do conjunto se deve à sua função estrutural, à sua expressão 

plástica e à originalidade da construção. O tombamento do bairro da Bela Vista, pelo 

Conpresp em 2002, também incluiu os Arcos” (doc. 06). 

A Resolução nº 22/2002 do Conpresp promoveu o tombamento de imóveis e 

logradouros públicos da Bela Vista pelas seguintes razões: (I) é um dos poucos 

bairros que ainda mantém inalteradas as características originais do seu traçado 

urbano; (II) por existirem elementos estruturadores do ambiente urbano (ruas, praças, 

escadarias e largos) com interesse de preservação pelo valor cultural, ambiental, 

afetivo e/ou turístico; (III) pelo grande número de edificações de valor histórico, 

arquitetônico, ambiental e afetivo, muitas delas remanescentes da ocupação original 

do bairro, iniciada no final do século XIX; (IV) a vocação do bairro e o seu grande 

potencial turístico de âmbito nacional (doc. 07).      

Os Arcos da Rua Jandaia foram tombados (art. 1º, inc. V) com o Nível de 

Preservação 1 (NP1), ou seja, preservação integral do bem. Nesse caso, “todas as 
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características arquitetônicas da edificação, externas e internas, deverão ser 

preservadas” (art. 7º, doc. 07). 

Apesar disso, o Conpresp autoriza que os arcos sejam grafitados, o que pode 

comprometer a integridade do bem (doc. 08, p. 03). Ou seja, o órgão de preservação 

municipal viola a legislação, ao deixar de cumprir a regra que determina ser dever de 

todos garantir a integridade dos bens protegidos pelo instituto do tombamento, nos 

termos de uma resolução que ele mesmo editou.  

A ação autorizada pelo Conpresp não foi bem recebida por representantes da 

sociedade civil e por especialistas em patrimônio cultural e urbanismo. 

Foi criticada pela arquiteta Lucia Lacreta, do Movimento Defenda São Paulo, 

ao ponderar que aplicações de grafite em monumento tombado podem comprometer 

sua preservação (doc. 09). 

 O arquiteto e professor da USP Nestor Goulart Reis afirmou que embora a 

grafitagem seja esteticamente interessante, as tintas empregadas impedem a saída 

da umidade e podem causar danos à estrutura. E alerta (doc. 10): 

 

O problema é semelhante ao que ocorreu no museu do Ipiranga. Em 
1990, o prédio foi pintado com uma tinta inadequada e não conseguia 
mais “respirar”. Reagindo com a umidade do ar, os ornatos de 
argamassa – “estuques” – começaram a se destacar da alvenaria e o 
resultado é que o museu está fechado desde 2013, e só deve reabrir 
em 2022.  

 

É muito grave o fato de a presidente do Conpresp admitir que não se realizou 

uma análise estrutural nas paredes, embora o conselho tenha permitido a intervenção 

com grafite (doc. 04).  

Lúcio Gomes Machado, ex-conselheiro do Conpresp, afirma que a interferência 

não tem relação com o monumento: “É como fazer grafite no muro de uma catedral”, 

diz textualmente (doc. 09). E classifica a iniciativa como um “desrespeito à paisagem 

urbana” (doc. 10). 

O arquiteto Benedito Lima de Toledo, professor da USP e ex-integrante do 

Condephaat (Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo), clamou a iniciativa de desastrosa intervenção (doc. 11). 
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Douglas Nascimento, do Movimento São Paulo Antiga, classificou a ação como 

“gourmetização” do vandalismo com a chancela do poder público, um ato 

inconsequente da administração municipal e uma forma de desrespeitar a nossa 

história. Acrescenta que a prefeitura nada faz para proteger obras de arte, como 

painéis históricos, monumentos e chafarizes, que estão em estado de degradação 

(doc. 12). 

É o caso dos murais de Clóvis Graciano, na avenida Moreira Guimarães, 

inaugurado em 1969 (doc. 13).      

Como será demonstrado, a autorização do Conpresp é ilegal e lesiva ao 

patrimônio cultural, o que enseja o ajuizamento de Ação Popular (Constituição 

Federal, art. 5º, inc. LXXIII).1  

 

2. Do patrimônio cultural: bem de interesse difuso 

 O patrimônio cultural é uma das dimensões do meio ambiente, ou seja, trata-se 

do meio ambiente cultural. Nesse sentido, o conceito de meio ambiente compreende todos 

os recursos essenciais para garantir as condições indispensáveis à existência e manutenção 

da vida. Pode-se identificar as seguintes dimensões (ou aspectos) que compõem o meio 

ambiente: natural, artificial, cultural, do trabalho e do patrimônio genético. 

 Compreendido de forma unitária (integral ou holística), o meio ambiente não se 

limita apenas ao aspecto natural. Incorpora todos os aspectos que garantam o meio 

ambiente equilibrado e a sadia qualidade de vida, tal como preceitua o caput do art. 

225 da Lei Fundamental. Ou seja, “tudo o que cerca (e condiciona) o homem em sua 

existência e o seu desenvolvimento na comunidade a que pertence e na interação 

com o ecossistema que o cerca”.2 

O meio ambiente cultural é integrado pelo patrimônio edificado, histórico, 

artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. O valor a preservar é a cultura, 

                                                
1
 Para efeitos de ação popular, “ato é a lei, o decreto, a resolução, a portaria, o contrato e demais 

manifestações gerais ou especiais, de efeitos concretos, do Poder Público e dos entes com funções 

públicas delegadas ou equiparadas. Ato lesivo, portanto, é toda manifestação de vontade da 

Administração danosa aos bens e interesses da comunidade” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de 

segurança e outras ações constitucionais, 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 156). 
2
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio 

cultural e dos consumidores. 8ª ed. rev. e atual. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2002, p. 35. 
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materializada e incorporada nos bens portadores de referência à identidade, à ação e 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (art. 216, caput, 

CF). 

 O ambiente cultural, apesar de também ser artificial (criado pelo homem), 

transcende esse aspecto, porque “agrega valores que refletem características 

peculiares a uma dada sociedade, constituindo, por assim dizer, retrato vivo de sua 

história e, consequentemente, espelho de sua própria realidade.”3   

 A Constituição de 1988 consagra ao tema da cultura os artigos 215 e 216. O 

art. 215 garante a todos o direito ao exercício dos direitos culturais, o acesso às 

fontes da cultural nacional, além do apoio e incentivo a valorização e difusão das 

manifestações culturais.  

 O art. 216, caput, define o patrimônio cultural como conjunto dos bens 

materiais e imateriais que são portadores de referências à identidade, à ação e à 

memória dos grupos formadores da sociedade brasileiro. No parágrafo 1º, há uma 

relação exemplificativa dos instrumentos de preservação: inventário, registro, 

vigilância, tombamento e desapropriação. 

 O bem ambiental, exemplo típico de direito difuso, não pode ser apropriado ou 

tutelado apenas pelas pessoas jurídicas (de direito público ou privado) ou pelas 

pessoas naturais. É nesse sentido que o Poder Público e a coletividade são 

responsáveis pela sua preservação.4 

                                                
3
 CORREIA, Belize Câmara. A tutela judicial do meio ambiente cultural. Revista de Direito 

Ambiental, São Paulo, nº 34, abril-junho, 2004, p. 43. 
4
 O ambiente a preservar é aquele que tem qualidade e que se converte em bem jurídico, que a 

Constituição define como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Isso 

“significa que esses atributos do meio ambiente não podem ser de apropriação privada mesmo quando 

seus elementos constitutivos pertençam a particulares. Significa que o proprietário, seja pessoa pública 

ou particular, não pode dispor da qualidade do meio ambiente a seu bel-prazer, porque ela não integra a 

sua disponibilidade. (...) há elementos físicos do meio ambiente que também não são suscetíveis de 

apropriação privada, como o ar, a água, que são, já por si, bens de uso comum do povo. Por isso, como a 

qualidade ambiental, não são bens públicos nem particulares. São bens de interesse público, dotados de 

um regime jurídico especial, enquanto essenciais à sadia qualidade de vida e vinculados, assim, a um 

fim de interesse coletivo” (SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, 7ª ed., atual. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 83 e 84). 
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 Ora, se o domínio do bem ambiental não pode ser atribuído a ninguém de 

modo exclusivo, não apresenta compatibilidade absoluta com o direito de 

propriedade.  

Isso porque a Constituição não autoriza a fazer com o bem ambiental o que o 

direito permite fazer com bens de natureza diversa. Não se pode atribuir ao bem 

ambiental as mesmas prerrogativas de gozar, dispor, fruir, destruir ou fazer tudo 

aquilo que seria prerrogativa do titular do domínio e, em tese, permitido na esfera 

individual. Sendo bem de uso comum do povo, nada além do direito de utilizá-lo ou 

desfrutá-lo é permitido, na forma e nas condições previstas em lei. 

Assim, o Poder Público é apenas gestor, e não proprietário dos bens 

ambientais, atribuição que gera o dever de prestar contas sobre a utilização de tais 

bens. 

Em virtude da concepção unitária acima referida, os princípios gerais de direito 

ambiental também se aplicam à tutela do patrimônio cultural. 

Pode-se considerar como princípios de direito ambiental: (1) direito à sadia 

qualidade de vida; (2) desenvolvimento sustentável; (3) prevenção; (4) precaução; (5) 

poluidor-pagador; (6) função social da propriedade; (7) participação; (8) solidariedade 

intergeracional. 

 O direito à sadia qualidade de vida pressupõe que determinado ambiente deve 

buscar o atendimento às necessidades físicas e psíquicas da população, o que inclui 

o usufruto aos bens culturais.  

O desenvolvimento sustentável requer a adoção de medidas que permitem o 

uso racional dos recursos, articulando o desenvolvimento econômico e a preservação 

ambiental no interesse das presentes e das futuras gerações.  

Isso significa, no caso do patrimônio edificado, a preservação de bens 

protegidos, a fim de que não sejam destruídos por ações predatórias ou tenham usos 

incompatíveis. 

A prevenção determina que o poder público e a coletividade atuem de forma a 

evitar e prevenir a ocorrência de danos, em situações já conhecidas e previsíveis. A 

aplicação do princípio na esfera cultural é fundamental, uma vez que a recuperação 
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ou restauração de bens culturais nem sempre é viável. Os bens culturais são únicos e 

a destruição do patrimônio cultural é irreversível. 

O princípio da função social da propriedade aplica-se aos bens culturais, sendo 

explicitadas na legislação diversas normas para regulamentar o seu exercício. Por 

exemplo: sobre o bem tombado recaem restrições previstas no Decreto-Lei 25/1937 

quanto ao exercício do direito de propriedade, tendo em vista a relevância cultural e 

social dos bens protegidos. 

A participação vem a demonstrar que a sociedade civil assume o status de 

parceira com os organismos estatais na tarefa de zelar pelo meio ambiente. Trata-se 

da concretização do fundamento da cidadania na esfera ambiental. 

A solidariedade intergeracional representa os vínculos que devem ser 

estabelecidos entre as gerações presentes e as gerações futuras na utilização do 

ambiente de forma sustentável. Assim, na esfera cultural, a utilização de instrumentos 

de proteção viabiliza a conservação do patrimônio edificado, de modo que possa ser 

usufruído também pelas gerações futuras.   

 

3. Da responsabilidade objetiva pelos danos e pela 

descaracterização de bens protegidos pelo instituto do tombamento 

 O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, é a norma federal que 

organiza a proteção do patrimônio cultural em âmbito nacional, respeitando é claro os 

princípios e regras estabelecidos na Constituição Federal, especialmente o que 

dispõe o art. 216. 

 Em relação ao instituto do tombamento, o Decreto-Lei 25/1937 estabelece um 

regime diferenciado para a propriedade declarada como relevante do ponto de vista 

cultural, tais como restrições à alienabilidade (art. 11 e 12); averbação em registro de 

imóveis (art. 13); obrigações de não fazer (art. 17); limitações à vizinhança (art. 18); a 

obrigação de conservar o bem (art. 19); a constituição de um direito de preferência em 

favor do poder público (art. 22). 

 No caso concreto e nos termos da norma federal, a proprietária (a 

municipalidade) está impedido adotar qualquer medida no sentido de destruir ou 

comprometer sua integridade física dos arcos (art. 17), de realizar qualquer 
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intervenção que impeça a visibilidade ou impeça sua fruição (art. 18) e tem o dever de 

conservá-los (art. 19). 

 Para Sônia Rabello de Castro, o principal efeito jurídico do tombamento é a 

obrigação de conservar o bem tombado, uma vez que seria inadequado “fazer-se 

incidir tombamento sobre bens cujo valor cultural necessite de sua mutabilidade”.5 

 O art. 17 do DL 25/1937 especifica a obrigação de não danificar o bem 

protegido pelo instituto, dever que “se impõe a todos, erga omnes, já que, após o 

tombamento, a ninguém é lícito destruir, demolir ou mutilar o bem tombado.”6 

 É evidente que essa obrigação inclui o proprietário do bem. 

 Ocorre que a grafitagem aqui denunciada representou a mutilação, a 

descaracterização e modificação dos arcos em desacordo com a Resolução nº 

22/2002 (doc. 05).  

 Como já se afirmou, segundo o art. 1º, inc. V, os Arcos da Rua Jandaia foram 

preservados segundo o Nível de Preservação 1 (NP1), o que significa preservação 

integral do bem tombado e que “todas as características arquitetônicas da edificação, 

externas e internas, deverão ser preservadas” (art. 7º, doc. 05). 

 Dessa forma, a autorização para pintura e grafitagem dos arcos, em desacordo 

com os termos da resolução em vigor, equivale a um ilícito tipificado no art. 17 do DL 

25/1937, além de desconsiderar o princípio da prevenção, cuja observância também é 

obrigatória, para garantir a integridade dos bens que constituem o patrimônio cultural.  

 Como alertou o especialista citado, a aplicação do grafite pode causar graves 

danos à obra que se deve preservar por força de lei (doc. 08). Os arcos, ademais, são 

de sustentação; portanto, eventual dano pode comprometer irremediavelmente todo o 

conjunto arquitetônico.   

 Somente outra resolução, que revogasse os termos da norma em vigor, 

eventualmente poderia autorizar a desastrada intervenção realizada nos arcos, o que 

efetivamente não ocorreu. O Conpresp autorizou a pintura, apesar de a norma em 

vigor não permitir qualquer ação que possa colocar em risco patrimônio cultural do 

município (doc. 06).  
                                                
5
 CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação de bens culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 

1991, p. 107. 
6
 CASTRO, Sônia Rabello de, op. cit., p. 109. 



9 
 

 
Avenida Sete de Setembro, 370 – Diadema / SP – CEP: 09912-010 

Fone: 4044-5848 Fax: 4044-2683 

 

 Além disso, na fundamentação (“considerandos”) da Resolução, está 

expressamente declarado que os bens foram tombados pelas seguintes razões: (I) é 

um dos poucos bairros que ainda mantém inalteradas as características originais do 

seu traçado urbano; (II) por existirem elementos estruturadores do ambiente urbano 

(ruas, praças, escadarias e largos) com interesse de preservação pelo valor cultural, 

ambiental, afetivo e/ou turístico; (III) pelo grande número de edificações de valor 

histórico, arquitetônico, ambiental e afetivo, muitas delas remanescentes da ocupação 

original do bairro, iniciada no final do século XIX (doc. 07). 

 Ou seja, a autorização para a grafitagem entra novamente em choque com a 

norma vigente. Um ato nulo de pleno direito, uma vez que efetivamente promove a 

descaracterização de um bem que se pretende manter intacto pela relevância cultural 

que tem para o bairro e para a cidade.  

 Ademais, os arcos foram construídos por mestres italianos (doc. 06), o que 

revela sua condição de bem portador de referência à identidade, à ação e à memória 

de um povo que ajudou a constituir a sociedade brasileira (art. 216, caput, CF). Ora, a 

grafitagem não faz jus a essas referências e memórias dos italianos que tiveram 

participação decisiva na conformação de São Paulo.    

 Portanto, apesar de estar vinculado aos termos da norma aplicável (resolução), 

o Conpresp adotou uma medida que ignorou disposições claras e objetivas nela 

previstas. 

 Ainda que somente os arcos fossem tombados (e não o muro de arrimo que lhe 

dá sustentação e onde foram autorizados os grafites), o Conpresp não poderia 

autorizar a intervenção.  

 O muro é como se fosse uma “moldura”, e qualquer interferência que 

descaracterizasse a visão e a contemplação dos arcos não poderia ser admitida, uma 

vez que os elementos estão dissociados. Nesse caso, o acessório segue o principal, 

velho brocado jurídico. 

 Assim, os critérios estilísticos e históricos juntam-se a outros, como a 

preocupação com o entorno, a ambiência, o significado e como os artefatos e os 

objetos que se relacionam. Além de tombar determinadas edificações ou conjuntos, 

ganha relevância “conservar o equilíbrio da paisagem, pensando sempre como inter-
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relacionados a infraestrutura, o lote, a edificação, a linguagem urbana, os usos, o 

perfil histórico e a própria paisagem natural”.7   

 As observações de Hely Lopes Meirelles, quando analisa o sentido e o alcance 

do art. 18 do DL 25/1937, são oportunas e aplicáveis ao caso sub judice: 

. 

O conceito de redução de visibilidade, para fins da Lei de 
Tombamento, é amplo, abrangendo não só a tirada da vista da coisa 
tombada como a modificação do ambiente ou da paisagem adjacente, 
a diferença de estilo arquitetônico e tudo o mais que contraste ou 
afronte a harmonia do conjunto, tirando o valor histórico ou a beleza 

original da obra ou do sítio protegido.
8  

  

 Se até mesmo o entorno do bem tombado é protegido por lei (art. 18, DL 

25/1937), é evidentemente que a parte que o integra ou deve integrar (o muro em 

relação aos arcos, no caso aqui tratado) deve receber a mesma proteção no sentido 

de garantir que seja visível e passível de contemplação, o que se configura “na 

abstenção de atos que possam levar a obstrução visual, dificultar o acesso do bem 

cultural e, segundo uma interpretação mais atual, retirar a harmonia arquitetônica do 

entorno”.9  

 Logo, a tutela ao monumento não seria completamente eficaz se fossem 

autorizadas intervenções que pudessem descaracterizar ou diminuir o valor cultural 

que justificou o tombamento.  

 Por isso, cabe o alerta: 

 

O legislador deverá ter a preocupação com a proteção da visibilidade 
da coisa tombada para que se possa permitir uma fruição estética, 
mesmo à distância, não devendo, entretanto, restringir o conceito de 
visibilidade aos seus aspectos objetivos. Ela deverá ser entendida do 

                                                
7
 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Conservação urbana: tombamento e áreas de conservação. In: 

FERNANDES, Edésio e ALFONSIN, Betânia (coord.). Revisitando o instituto do tombamento. Belo 

Horizonte: Fórum, 2010, p. 56.   
8
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 

488. 
9
 GUIMARÃES, Nathália Arruda. O tombamento de bens imóveis – apontamentos sobre o sentido e os 

valores do tombamento de bens imóveis na atualidade e a proteção do entorno via legislação especial e 

urbanística. Um abordagem comparada na legislação brasileira e da portuguesa. In: FERNANDES, 

Edésio e ALFONSIN, Betânia (coord.). Revisitando o instituto do tombamento. Belo Horizonte: 

Fórum, 2010, p. 210. 
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ponto de vista físico (distância, perspectiva, altura ...), como também, 
finalístico e quantitativo (harmonia, interação e ambiência).10 

   

Já o dever de conservação refere-se tanto a obras rotineiras, de conservação 

de pouca complexidade e de baixo custo, ou obras de restauração. 

Como ficou demonstrado pelos opiniões dos especialistas em preservação 

cultural, a pintura dos arcos e a grafitagem da parede que lhe dá sustentação pode 

causar graves danos ao conjunto arquitetônico.  E o órgão de preservação mais uma 

vez ignora os termos da Resolução nº 22/2002, que prescreve preservação integral 

aos arcos (NP1). 

E a responsabilidade, nesse caso, é objetiva, isto é, independe de culpa. O 

proprietário do imóvel (a prefeitura) é responsável pela conservação do bem. É a 

opinião de Sônia Rabello de Castro, que pontua: 

 

A elisão da responsabilidade pelo dano só ocorreria nos casos de 
força maior ou caso fortuito, ou, ainda, eventualmente, poder-se-ia 
excluí-la quando da ausência de qualquer tipo de nexo de causalidade 

entre o dano e o indigitado agente, seja por ação ou omissão.
11 

  

Assim, em virtude do princípio da função social da propriedade (art. 5º, inc. 

XXXIII, e art. 170, inc., III, CF), o proprietário de um bem cultural deve não só abster-

se de promover qualquer alteração que o danifique ou o descaracterize, mas também 

deve conservá-lo.  Garantir a função social, no caso do patrimônio cultural, é um 

instrumento de viabilização de valores fundamentais, como a garantia da dignidade da 

pessoa humana e da preservação e valorização do patrimônio cultural. 

Há na jurisprudência decisões que inclusive autorizam a demolição de 

construção irregular nas proximidades de bem tombado, fato que é ilegal e muito mais 

                                                
10

 GUIMARÃES, Nathália Arruda. O tombamento de bens imóveis – apontamentos sobre o sentido e os 

valores do tombamento de bens imóveis na atualidade e a proteção do entorno via legislação especial e 

urbanística. Um abordagem comparada na legislação brasileira e da portuguesa. In: FERNANDES, 

Edésio e ALFONSIN, Betânia (coord.). Revisitando o instituto do tombamento. Belo Horizonte: 

Fórum, 2010, p. 2111 e 212. 
11

 CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação de bens culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 

1991, p. 110. 
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grave que a grafitagem aqui denunciada, o que demonstra a força que essa 

disposição legal deve ter. Vejamos: 

 

Direito constitucional. Administrativo. Ambiental. Bem tombado. 
Construção irregular no entorno. CF artigo 5º, inciso XXII e XIII. 
Decreto-lei 25/37, artigo 18 e Lei 3924/61, e suas características 
históricas e arquitetônicas, justifica a decisão judicial de destruição, 
pois o interesse individual do proprietário deve ceder diante do 

interesse social do poder público na preservação do bem cultural.
12  

 

4. Do cabimento da Ação Popular e do pedido de liminar  

 No presente caso, o conteúdo da autorização concedida pelo Conpresp para a 

grafitagem dos Arcos da Rua Jandaia é tão ilegal quanto lesiva ao patrimônio cultural. 

 É ilegal, porque ficou cabalmente demonstrado que viola disposições do  

Decreto-Lei 25/1937, da Resolução Conpresp nº 22/2002, além do princípio da 

prevenção. 

 É lesiva, na medida em que atenta contra o meio ambiente e o patrimônio 

cultural. Ressalte-se que a grafitagem, desde que realizada em local adequado, é 

bem vinda por ser também uma manifestação cultural. 

 Ademais, o autor popular comprova sua condição de cidadão, ao demonstrar 

que está no gozo dos seus direitos políticos, com a juntada do seu título de eleitor 

(doc. 02). 

 Portanto, estão presentes os requisitos que permitem o ajuizamento da ação 

popular.  

Demonstrados os relevantes motivos da ação, é viável a concessão de medida 

liminar, a fim de evitar o periculum in mora. Como se sabe, danos ao patrimônio 

cultural são em geral irreparáveis, o que certamente ocorrerá se a grafitagem nos 

arcos persistir.  

O fumus bonus juris está patente, na medida em que a autorização do 

Conpresp viola o ordenamento jurídico, como se demonstrou, o que revela o caráter 

ilegal e lesivo da decisão.  

                                                
12

 Rio Grande do Sul. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 9104018710. Des. 

Vladimir Passos de Freitas. Acórdão de 12 de novembro de 1992. 
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Portanto, no caso sub judice e trazido à consideração de Vossa Excelência, há 

prova pré-constituída e demonstração clara da necessidade da concessão da medida 

liminar pleiteada, tendo em vista que bens de grande relevância para o patrimônio 

cultural correm risco. 

   

5. Do pedido 

 Em vista dos fatos acima relatados, o autor popular requer:                                        

 

I – a citação dos réus, para querendo, contestarem, no prazo legal, os termos da 

presente ação;  

 

II – a concessão da medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja considerada 

ilegal e lesiva a autorização do Conpresp para a intervenção nos Arcos da Rua 

Jandaia, conforme está transcrita na Ata da 602ª Reunião Ordinária do órgão; 

 

III - a intimação do Ministério Público para se manifestar neste feito; 

   

IV – que no mérito, seja confirmada a medida liminar, nos termos propostos no item II, 

julgando-se precedente a presente ação;  

 

V – a produção de todas as em Direito admitidas, especialmente a prova documental, 

testemunhal, pericial e o depoimento pessoal; 

 

VI – a condenação dos réus ao pagamento de custas, despesas judiciais e ônus da 

sucumbência; 

 

 

 Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos fiscais. 

 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015. 
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Termos em que, 

pede deferimento. 

 

 

 

 

 

Maria Marlene Machado 

OAB-SP 72.587 
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DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

1. Procuração. 

2. Cópia do título de eleitor. 

3. Parecer favorável do Departamento de Patrimônio Histórico à grafitagem nos 

Arcos da Rua Jandaia. 

4. Haddad autoriza grafite em parede de patrimônio histórico – “Folha de S. 

Paulo”, 2 de fevereiro de 2015. 

5. Projeto da prefeitura leva ‘grapicho’ aos Arcos do Jânio, no centro de SP – 

“Folha de S. Paulo”, 31 de janeiro de 2015. 

6. Arcos do Bixiga: passado recuperado – Secretaria de Comunicação da 

Prefeitura do Município de São Paulo. 

7. Resolução nº 22/200 do Conpresp. 

8. Ata da 602ª Reunião Ordinária do Conpresp. 

9. Arquitetos criticam pintura de grafite em parede tombada do centro de SP –  

Folha de S. Paulo”, 3 de fevereiro de 2015. 

10. O prefeito grafiteiro – “Folha de S. Paulo”, 10 de fevereiro de 2015. 

11. Grafitam os “Arcos do Jânio” – “O Estado de S. Paulo”, 2 de fevereiro de 2015. 

12. Arcos do Jânio e a “gourmetização” do vandalismo – Disponível 

http://www.saopauloantiga.com.br/gourmetizacao-do-vandalismo/; acesso em 9 

de fevereiro de 2015. 

13. Prefeitura autoriza grafites, mas ‘abandona’ obras de arte em SP “Folha de S. 

Paulo”, 6 de fevereiro de 2015. 
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