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Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico do Estado - CONDEPHAAT 

SESSÃO ORDINÁRIA 1605ª 

29/11/2010 

Horário – 13:00 hs. – 15:30 hs. 

Local – Sede da Secretaria de Estado da Cultura 
Rua Mauá nº 51 – 3º Andar 
 
 

1. Expediente 

Justificativa 

Moções 

Comunicações da Presidência 

Comunicação dos Conselheiros 

Comunicação do Grupo Técnico 

2. Proposições 

3. Ordem do dia 

     3.1. Processos com Parecer de Conselheiro Relator 

A-01. Número do Processo:  Data: 
24601   25/03/2009 

Solicitação: 
ESTUDO DE TOMBAMENTO DOS HOSPITAIS DO JUQUERY (CONJUNTO 
ARQUITETONICO E ÁREA VERDE EXISTENTE) 

Interessado: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Município: 
FRANCO DA ROCHA 

Parecer de Conselheiro: Jean Jacques Erenberg 

A-02. Número do Processo:  Data: 
59374   25/03/2009 

Solicitação: 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO DO BAIRRO DO 
PACAEMBU 

Interessado: 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SEC. DA CULTURA/CONDEPHAAT 
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Município: 
SÃO PAULO 

Parecer de Conselheiro: Rita Guimarães  

A-03. Número do Processo: Data: 
60137 13/08/2009 

Solicitação: 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO DO BAIRRO DOS 
JARDINS  

Interessado: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO/CONDEPHAAT 

Município: 
SÃO PAULO 

Parecer de Conselheiro: Jon Andoni V. Maitrejean 
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Parecer Técnico UPPH nº GEI-7-2009 
 
Int. :  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Ass.:  Estudo de tombamento do Hospita l  do Juquery (Conjunto Arquitetônico, 
acervo documenta l  e  área verde existente) –  Franco da Rocha  

 

Senhora Di retora 

 

Os presentes autos chegam a este GEI para f ins de atua l i zação das 

informações, atendendo à de l iberação do 02.03.2009 (f ls .  418) , que sol i c itou a 

real i zação de vistor ia  às instalações do Complexo Hospita lar do Juquery para 

ver if i car o estado de conservação das edi f icações, bem como a s ituação do acervo 

documenta l daquela unidade de saúde, com vistas a elaboração de minuta de 

Resolução de Tombamento.  

O assunto apresenta um longo per íodo de tramitação, que, a nosso ver,  

der ivou da complexidade do bem, com seus inúmeros edif í cios e extensa área 

verde, bem como dos encaminhamentos com relação ao acervo. Os autos se 

encontram muito bem instruídos, com minucioso h istór i co que consta de f ls . 11 a 

109. O objet ivo,  neste momento, é  def inir  e  detalhar  os bens a serem protegidos .   

Para e laboração do presente re latór io real izamos vistor ias per iódicas  

durante os meses de março a setembro, contando com o acompanhamento do Arq.  

Paolo P izzolato, Diretor de Projetos  do Complexo e autor da tese O Juquery: sua 

implantação, projeto arquitetônico e diretr izes para uma nova intervenção ,  que fez  

o levantamento histór ico e f ís i co das ed if icações ex istentes  na área.  

Com os dados em mãos, pudemos organizar f ichas de ident if icação para os  

bens que compõem o Complexo e def ini r  proposta de preservação, a part ir  de uma 

seleção de edif íc ios, entre quase uma centena de prédios.  Destacamos que este 

levantamento só foi possível  a part i r  do trabalho real i zado pelo Arq. Paolo e seu 

auxí l io foi  fundamental para a elaboração das f ichas . Em momento, oportunos 

sol ici tamos que seja encaminhado of í cio à Diretor ia do Complexo, agradecendo o 

acompanhamento do Arq. Paolo e o apoio dado ao nosso t raba lho nas vistor ias  

real i zadas ao local .   

Apresentamos o parecer  re lat ivo às edi f icações, inc lu indo nova minuta de  

Resolução de Tombamento. Sobre o acervo, o parecer consta do Processo 

59.270/09, que trata especi f icamente do tombamento do acervo documenta l do 

Complexo Hospi ta lar  do Juquery.    
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1. O processo  

�  Fls 02 - 22.ago.1985  

Sol ici tação de estudo de tombamento do Complexo do Juquery pe la Secretaria  

de Estado da Saúde, dando or igem ao Guichê 00145/85; 

�  Fls. 05 a 10 - 16.Set .1985  

Of íc io à Secretar ia Execut iva da Habi tação, sol ic itando mater ia l  que subsidie a  

instrução do estudo de tombamento. Há uma ata de reunião a f im de def ini r  a  

questão do tombamento do Hospita l  e Fazenda Juquery e a part icipação destes  

Órgãos no processo; 

�  Fls 11 a 109 - 12.Mar.1986  

Instrução técnica da arquiteta Cr istina Wol f f . O parecer f inal iza destacando 

que: não houve anál ise part icu lar das ed if icações e das colônias;  o estudo de 

tombamento dever ia prever uma ava l iação do programa geral do Hospita l  para 

recuperação de quando “se inic ia o esgotamento da postura de t ratamento que 

possibi l i tou a cr iação do Juquery” O parecer apresenta também informações  

sobre o acervo do Hospita l . Não emite opinião com relação à sua  

preservação,mas ressal ta a necessidade de se providenciar a recuperação e 

reabi l i tação deste mater ia l;  

�  Fls. 110 a 113 – 17.mar.1986 

Despacho ao Conselhe iro Antônio Luiz Dias de Andrade, que emitiu parecer em 

02.05.1986; 

�  Fls. 114 -  30.Abr.1986  

O Egrég io Colegiado del ibera aprovar parecer do Conse lheiro Relator , favorável  

à abertura do estudo de tombamento [Ata nº 712]; 

�  Fls. 115 a 119 – 12.mai.1986 

Notif icações; 

�  Fls. 121 a 130 – Ago.1986 

Parecer técnico sobre obras i rregulares que estavam acontecendo no Juquery.  

Foram emit idos ofí cios,  a lertando que as intervenções no local  dever iam ser  

previamente anal isadas, considerando a ex istência do processo de estudo de 

tombamento e proteção através da leg is lação; 

�  Fls. 135 a 140 – Set/Dez.1989  

Processo é encaminhado ao Gabinete da Pres idência à pedido, sem parecer  

técnico.  É des ignado o Conse lheiro Íta lo Arna ldo Tronca, que emite parecer  

pelo tombamento do Conjunto; 

�  Fls. 141 -  18.Dez.1989  

O Egrégio Colegiado del ibera aprovar parecer do Conselheiro Re lator , favorável  

ao tombamento do Complexo [Ata nº 860]; 
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�  Fls. 142 a 148 – Dez.1989 

Noti f icações; 

�  Fls. 150 -  02.Mai.1990  

 O processo é encaminhado ao ant igo STCR para elaboração de minuta; 

�  Fls. 152 a 189 – Mai.1990 a Nov.1995 

Documentos diversos: autori zações para poda de árvores, vi storia e parecer  

sobre áreas natura is,  pedido de v is tas,  entre outros; 

�  Fls. 190 a 210 - 28.Nov.1995  

Arquiteto Walter Fragoni e labora 1ª versão de minuta.  A versão dat i lografada  

consta de f ls .  211 a 220; 

�  Fls. 222 a 303  

Documentação históri ca e iconográf ica do Juquery, sendo a páginas 242 a 302 

do Volume II, re la tivas ao processo de apropriação das terras do Complexo do 

Juquery; 

�  Fls. 303 -  13.Dez.1995  

Egrégio Coleg iado del ibera aprovar termos da minuta de Resolução de  

Tombamento do Complexo do Juquery e o encaminhamento dos autos à  

Consultor ia  Juríd ica para ordenamento jur íd ico [Ata nº 1057]; 

�  Fls. 305 e 306 - 19.Dez.1995  

A procuradora do Estado Dulc inea Alves Macedo Dualib i  sol i cita  esclarecimentos 

a respe ito de alguns i tens da minuta enviada; 

�  Fls. 308 e 309 - 09.Jan.1996  

Arquiteto Walter Fragoni  encaminha os esclarecimentos sol i c itados à  

Consultor ia  Juríd ica; 

�  Fl.s 313 3 314 – 23.Jan.1996  

Os autos foram encaminhados à Assessor ia Técnica de Gabinete,  que informa 

não lhe caber  a  competência  de elaborar  nova minuta de resolução; 

�  Fls. 319 – 31.mai.1996 

 Processo é encaminhado ao Conselhe iro Jurandyr  Fratt ini ;  

�  Fls. 320 a 327 – 18.jun.1996 

Parecer do Conselhe iro Relator, que reordena a minuta da Resolução de 

Tombamento do Complexo do Juquery, e laborada pelo arquiteto Walter Fragoni .  

Consideramos esta a 2ª versão de minuta de resolução; 

�  Fls. 336 -  24.Jun.1996  

Egrégio Colegiado del ibera aprovar parecer  do Conselhe iro [Ata nº 1063]. A 

s íntese de decisão não está ass inada e não foram tomadas as providências de 

envio dos autos ao Senhor Secretár io para homologação; 
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�  Fls. 337 – 03.nov.1998  

A Pres idência  despacha o processo ao STCR, para atual ização das informações; 

�  Fls. 338 – 11.nov.1998 

Arq. Walter Fragoni informa contradições entre a minuta de f ls . 214 (1ª 

versão)  e 322 (2ª versão);  

�  Fls. 345 – 09.mar.2001 

Encaminhamento dos autos ao Conse lheiro Ronaldo Machado Assumpção; 

�  Fls. 351 – 27.jan.2003  

Retorno dos autos ao Conselhei ro Rona ldo Machado Assumpção; 

�  Fls. 360 – 14.mai.2003 

Encaminhamento dos autos ao Conselheiro José Francisco Quir ino dos Santos ,  

que devolve em agosto de 2004, so l ic itando complementação de documentação; 

�  Fls. 365 a 375 - 22.Set.2005  

Arquiteto Walter  Fragoni e labora 3ª versão de minuta; 

�  Fls. 376 -  3.Set.2005  

Encaminhamento para relato do Conselhe iro Car los Alberto Degelo;  

�  Fls. 377 a 396 – Set.2006  

Laudo técnico referente ao incêndio ocorr ido no Prédio da Administ ração do 

Complexo; 

�  Fls. 397 -  11.Mai.2007  

Encaminhamento do processo para relato do Conselhei ro Cél io Losnak, que 

devolve o processo em março de 2008, sem relato; 

�  Fls. 400 – 24.mar.2008 

Encaminhamento do processo à Conselheira  Ana Lúcia  Pastore Schriztmeyer;  

�  Fls. 409 – 25.ago.2008 

Novo encaminhamento à Conse lheira Ana Lúcia  Pastore Schr iztmeyer;  

�  Fls. 410 – 10.nov.2008 

Encaminhamento à Conselhei ra  Fraya Frehse; 

�  Fls. 411 a 416 – 19.jan.2009 

Parecer  da Conselhe ira Fraya Frehse; 

�  Fls. 418 -  02.03.2009  

O Egrég io Colegiado del iberou aprovar parecer da Conselhe ira Relatora Fraya 

Frehse que d ispõe sobre a necess idade de:   

1.  Real izar vistor ia para ver if i car estado de conservação dos edif íc ios a  

serem tombados;   

2.  Arrolamento efet ivo do acervo documenta l  do Hospital ;   

3.  Elaborar  nova minuta de Resolução de Tombamento.  
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2. Por que tombar  

 A importância histór ica e arquitetônica do Juquery já se encontra 

devidamente ident if i cada na ins trução real izada em 1986 nas já c i tadas folhas 11 a 

109. Apresentamos a seguir um pequeno histór ico da área, para retomada dos 

motivos que levaram à decisão de tombamento do bem em questão.  

  A histór ia do trato da doença mental em São Paulo passou por três  

fases: a  negl igênc ia,  a  detenção e o tratamento. 

 No período da negl igência , os loucos perambulavam pelas ruas sem 

qua lquer t ipo de assis tênc ia,  ou eram trancaf iados em cadeias  comuns ou 

internados em Santas Casas, sendo objeto de reclamações de administradores de 

pr isões e hospita is que cuidavam destes pacientes. O parecer  do Conselhe iro 

Antônio Luiz  Dias de Andrade (f ls .  112), a  obra O Al ien ista,  de Machado de Assis,  

que diz que “cada louco fur ioso era t rancado em uma a lcova, na própr ia casa, e,  

não curado, mas descuiado, até que a morte o v inha desfraudar do benef íc io da 

vida;  os mansos andavam a so l ta  pela  rua”.   

Esta situação é corroborada por Pizzo lato (2008), que informa que na época  

da inauguração da 1ª inst ituição ps iquiát r ica, os al ienados que ocupavam as 

cidades v iviam perambulando por ruas e estradas e aqueles mais ag itados eram 

mant idos em quartos pr ivados domici l iares ou em cade ias públ i cas.   

Cunha (1985; p.52) ressal ta que “os loucos const i tuem um elemento comum 

à vida cot id iana na Cidade de São Paulo até pelos menos metade do século XIX. 

Vagam pelas ruas l ivremente, incorporados a uma paisagem urbana, que começa a 

modif icar-se.” 

Em 1852, é inaugurado o Asi lo Provisór io de Al ienados, local izado na Av.  

São João, nove meses antes do Hospício D. Pedro II, no Rio de Janei ro, o que deu 

aos paul is tas o p ioneir ismo no tratamento da doença, embora a escala de 

funcionamento fosse bem menor, se comparado ao Rio. Com este Asi lo , tem in ício 

o per íodo de detenção, com a criação de local  que serv ia muito mais como 

depósitos de doentes.  O espaço tinha capacidade para 6 internos e t inha um leigo 

como administrador, tendo sido palco de vár ias rebel iões.  Em 1859, este Hospíc io 

contava com 39 internos,  sendo a super lotação o pr incipal  problema reg ist rado 

pelo A lferes Tomé de Alvarenga, administrador do local ,  em seus relatór ios.   

Outro hosp íc io ser ia inaugurado em 1862, instalado na Várzea do Carmo,  

num ant igo Convento e Seminár io de Educandas1.  Passou por diversas ampl iações 

                                                
1 Esta á rea  é  tombada pe lo  CONDEPHAAT, com a  denominação de  2º Bata lhão de  Guardas  do Pa rque 
Dom Pedro  
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até 1903, para atender uma demanda cada vez maior . O relatór io de 1868, o 

administrador do Hospíc io caracter iza o local como “mais uma pr isão para loucos 

do que uma verdadeira casa de caridade” (CUNHA, 1985; p.55):   

Ano Nº de internos 

1852* 6 

1859* 39 

1871** 90 

1881** 147 

1886** 250 

1894** 376 

1895** 534 

* Nº de in ternos  do Hosp íc io Velho ,  à  Av .  São  João  

**  Nº  de  i nte rnos do Hosp í c io  da  Várzea do  Carmo  

 Em 1893, Franco da Rocha, considerado o Pinel Bras i le i ro, que 

desempenhará pape l fundamental  na histór ia da ps iquiatr ia , se insere nos quadros 

funcionais do Hospíc io, e em 1896 assume sua direção, sendo o pr imeiro diretor  

cl ín ico do Hospíc io dos Al ienados.   

 Considerando os problemas de super lotação, o Governo apresenta um 

projeto de cr iação de diversos as i los reg ionais pelo inter ior do Estado, do mesmo 

modelo do existente na Capita l . Franco da Rocha se opôs a este projeto, sendo 

mais part idár io do chamado “asi lamento racional”  com ut i l ização de métodos 

terapêut icos de t ratamento. Além disso, defendia a concentração do tratamento em 

determinada área e não sua descentral ização, como propunha o projeto 

governamental .   

Ass im, nasce o projeto de construção do que v ir ia a ser o Juquery.  

Juntamente com Theodoro Sampaio e Albert Loefgreen, Franco da Rocha 

estabeleceu parâmetros para escolha do local para construção do novo local  para 

instalação do As i lo  (PIZZOLATO; 2008): 

1.  Não ser muito perto da c idade, para que em breve não seja o edi f ício a lcançado 

pelo desenvolvimento que a mesma possa tomar; 

2.  Ter área suf iciente não só para as edi f icações necessár ias , como também para 

a apl icação agr ícola  dos asi lados; 
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3.  Ser de fáci l  acesso, o que não só convirá à  construção como à f i sca l ização do 

estabelecimento; 

4.  Ter abundância  de água para todos os misteres; 

5.  Não apresentar dif iculdades para o t ransporte dos mater ia is de modo a  

encarecê-los; 

6.  Não serem muito caros os  terrenos  

O local esco lhido foi  a região do Juquery considerando a faci l idade de  

obtenção de mater ial  de construção por sua proximidade com a Cidade de Ca iei ras ,  

e grande ci rculação de trens na área que faci l i tava o acesso, cuja viagem durava 

em torno de 55 minutos de São Paulo. O projeto das edi f icações f icou a cargo do 

Arq. Ramos de Azevedo, que “conseguiu at ing ir com clareza a complexidade que o 

projeto ex igia”  (PIZZOLATO; 2008) .   

 Durante o per íodo de construção, foi instalada uma colônia agr ícola em 

Sorocaba, inaugurada em 1896 e que se configurou como a pr imeira experiência de 

laborterapia e que serv ir ia como uma experiência para o Juquery. Os internos 

desta Colônia  ser iam os pr imeiros  pacientes do novo Asi lo.   

As insta lações da 1ª Colônia  Mascul ina do Juquery foram inauguradas em 

1898 e atendiam às recomendações do Congresso Internaciona l de Al ienistas de 

Par is,  de 1889, que preconizava:  

•  Estabelecer  co lônias  agr ícolas anexas aos as i los;  

•  Adotar o s istema de asi los médico-agr ícolas,  compostos de um asi lo central  

cercado de grandes áreas dest inadas ao t rabalho agrícola . 

De acordo com PIZZOLATO (2008), c i tando Lygia  Maria de França, o  Juquery 

ofereceu a oportunidade concreta para por em prát i ca o arcabouço c ient íf ico da 

época para tratamento de doenças menta is.  Além d isso, o asi lo surge no momento 

histór i co em que a organização das cidades, a h igiene moral  da população e o 

desenvolvimento de uma ciência do comportamento se apresentam como 

necess idade. 

A laborterap ia consist ia em estabelecer funções aos pacientes internos. O 

trabalho era considerado como “um val ioso instrumento terapêut ico,  noção que 

remonta a P inel  e  aos fundadores do al ienismo no f ina l do século XVIII:  se o 

trabalho é o próprio valor do indivíduo, sua cura ou regeneração só podem se dar 

através da recuperação da capac idade produt iva” (CUNHA, 1985; p. 65). Esta 

prát ica ,  embora cr it icada, poss ibi l i tou ao Juquery a sua auto-sustentab i l idade.  
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Esta terapia , no entanto, era apl icada principa lmente aos internos sem 

qua lquer chance de reintegração soc ia l , que f icavam nas co lônias. No Hospita l  

Central , internavam-se os pacientes que t inham algum t ipo de interesse para  

pesquisa c ient íf ica   

 O projeto foi então concebido de acordo com as necess idades do tratamento 

preconizado por Franco da Rocha e dentro deste contexto his tór i co é que os bens 

devem ser entendidos.  

3. O que Tombar – Critérios de seleção 

O Complexo do Juquery ocupa uma área de 3 mil  hectares, que contempla 

cerca de 86 edif i cações, a lém das co lônias , de acordo com o levantamento 

real i zado pe lo Arq. Pier Paolo Bertuzzi  P izzolato (2008) – ver implantação na folha 

a seguir   

O parecer do Conselheiro Relator de f ls . 138 já ident if icava a necess idade 

de um estudo mais acurado de volumetr ia,  por exemplo, que permita preservar  

apenas amostras signi f icat ivas dessas unidades.  O mesmo procedimento deveria  

ser apl icado aos pavi lhões e galer ias de l igação, que fazem parte do conjunto de 

edif í cios centrais .  Destacava ainda que o STCR  deveria   se arti cular com outros 

órgãos especia l izados do Estado e com as própr ias comunidades locais a f im de 

determinar  o que deve ser  tombado e a áreas que seriam l iberadas.   
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A part i r das v istor ias real i zadas ao local , consideramos que o tombamento 

integra l da área, com toda as suas ed i f icações não alcançar ia o objet ivo que se 

espera,  ou se ja , a preservação efet iva desses bens, a lém de criar empeci lhos e 

rest r ições para áreas sem efet ivo interesse. Ass im, decidimos por estabe lecer  

cr itér ios  para escolha das edif icações a serem tombadas.  

�  Funcional/temporal 

O Complexo do Juquery foi  concebido e evoluiu dentro de dois per íodos que 

destacamos:   

O pr imeiro se refere à época da fundação e a construção do conjunto,  

seguindo os preceitos arquitetônicos que ref let iam o concei to terapêutico de 

tratamento de doentes mentais implantado pelo Dr. Franco da Rocha (1898-1923),  

“produzindo um tratamento médico que capacitou a individual ização, c lass if icação, 

compart imental ização, esquadr inhamento, a lém da jur isprudência  c l ínica de cada 

t ipo de doente. A proposta terapêut ica então aceita pr iv i legia o afastamento do 

doente de seu meio or iginal e proporciona um novo ambiente .  esse tota lmente 

higienizado, permit indo uma saúde f í s ica e mental para sua recuperação dos 

valores morais perdidos . No Asi lo do Juquery o tratamento moral se fez através do 

iso lado num loca l  aprazível , constru ído de modo a permit ir  uma ci rcu lação l i vre 

para águas e ares e regulada para os  internos”  (PIZZOLATO, 2008).  

O segundo momento se refere à gestão do Dr. Antonio Carlos Pacheco e 

Si lva (1923-1937) que “deu grande impulso às pesquisas c ient í f icas , ampl iou, 

completou, renovou e cr iou serv iços e setores novos no Hospita l  do Juquery”  e 

“será com Pacheco e S i lva que o Juquery at ingirá a  conf iguração de sua 

implantação conhecida até hoje” (PIZZOLATO, 2008). 

 As ed i f i cações constru ídas nesses per íodos são importantes por registrarem 

dois momentos da evolução no tratamento das doenças menta is. Outros edi f íc ios  

construídos fora deste per íodo merecem destaque por comporem espacia l e  

harmonicamente com os demais bens, a lém de serem e lementos constru ídos a 

part i r  de novas necessidades do tratamento e que revelam a auto-sustentab i l idade 

do Complexo, como é o caso da Farmácia ,  de 1948, de autoria  de Prestes  Maia.   

�  Tipologia  

 Ident i f icamos também alguns grupos de t ipologias arquitetônicas, que 

ref letem as d iversas at ividades exerc idas dentro do Complexo e, como tal ,  

representam a proposta terapêut ica de t ratamento de doentes mentais. Entre estas  

t ipologias,  podemos ci tar:   

a)  Vilas residencia is,  que ident if i cam formas pecul iares de morar;  
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b)  Edif í cios  l igados diretamente ao tratamento médico, onde podemos ident i f icar o 

programa que ref lete a tradição terapêut ica em voga na época; 

c)  Edif í cios de apoio,  cuja arquitetura não está vinculada ao seu uso 

especif icamente, ou seja , edi f íc ios comuns que passaram a ser ut i l i zados como 

olar ia,  saboaria ,  etc. 

O parecer que embasou a decisão de abertura de processo de estudo de  

tombamento destacou a necess idade de se ident if icar “quando se inicia o 

esgotamento da postura de tratamento que poss ibi l i tou a cr iação do Juquer i e, se 

isto realmente ocorreu, quando a ampl iação das dependências do Hospita l ,  

segundo aqueles cânones, passa a ser uma mera repetição de um programa pelo 

pensamento e prát ica psiquiátr ica” (p. 93).  Ass im, consideramos como cr itér ios a  

existência de t ipolog ias semelhantes,  selecionando para tombamento apenas as  

or iginais  ou pr imeiras construções,  excluindo as rép l i cas. 

Especi f icamente sobre as Colônias, o histór ico permite af irmar que as 

co lônias foram sendo constru ídas de acordo com o aumento da demanda de 

pacientes,  repet indo o padrão da t ipologia fechada, como se percebe nas seis  

pr imeiras colônias,  construídas nas gestões de Franco da Rocha e Pacheco e Si lva 

(1898 a 1937) Ao todo, foram construídas 08, sendo que a sét ima foi  adaptação da 

Fazenda Velha e a oi tava foram implantadas dentro de um novo contexto, o 

per íodo de intervenção de Adhemar de Barros que t ransfer iu para o Juquery todos 

os al ienados que se encontravam em cadeia  comum. 

Foram ident if i cadas as seguintes t ipo logias:  fechada, em leque e em cruz .  

Optamos por escolher uma de cada e excluir as demais . Além disso, partes 

daquelas que optamos por exc luir  se encontram bastante descaracteri zadas. O 

quadro abaixo resume a s ituação geral  das Colônias do Complexo Hospita lar do 

Juquery:   

 

Antiga 

 

Atual 

 

Tipologia 

Ano de 
inauguração 

 

Incluída na 

Proposta de 
preservação 

1ª Colônia 
Masculina 

Colônia Azevedo 
Soares (desativada) 

Fechada 1898 Sim 

1ª Colônia 
Feminina 

Diretoria de Crônicos 
/ Arquivo Prontuários 

Em leque 1929 Sim 

2ª Colônia 
Masculina 

Unidade Básica de 
Saúde – PM de 
Franco da Rocha 

Fechada 1909 Não 

3ª Colônia 
Masculina ou 
Matão 

Sede do Parque 
Estadual do Juquery 

Fechada 1912 (início 
das obras)  

 

Não 
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4ª Colônia Hospital de Custódia 
e Tratamento 
Psiquiátrico II de 
Franco da Rocha 

Fechada 1917 (início 
das obras) 

Sim, 
considerando o 

estado de 
conservação 
precário da 1ª 

Colônia  

5ª Colônia Hospital de Custódia 
e Tratamento 
Psiquiátrico André 
Teixeira Lima 

Fechada 1920 Não 

6ª Colônia Unidade de 
Internação da 
Fundação CASA 

Leque 1932 Não 

Colônia 
Crisciúma 

Divisão 
Administrativa da 
Fundação CASA  

Remanescente 
da ocupação 
original de 
Fazenda 
anterior ao 
Juquery 

1911 – (Data 
em que foi 
adquirida) 

 

Sim 

7ª Colônia Antiga Fazenda 
Velha. Não existe 
mais, foi inundada 
pela Represa.  

 

 

 

 Não chegou a 
ser listada em 

nenhuma 
minuta de 
resolução 

8ª Colônia - 
Adhemar de 
Barros 

26º Batalhão da 
Polícia Militar 

Em cruz 1942 Sim 

 

�  Fruição/Manutenção de características  

Outro cr i tér io diz respe ito à poss ib i l idade de fru ição do bem e a 

permanência  de caracterí st icas, que remetem aos motivos que levaram à 

preservação do bem. Alguns destes casos são as Colônias atualmente ut i l izadas 

como penitenciár ia e abr igo de menores inf ratores (Fundação CASA, ant iga 

FEBEM), cujo acesso e fru ição (mesmo externa) se encontram tota lmente 

pre judicados, com a construção de muros e d ivi sões internas que de longe 

lembram as ant igas Colônias  de Tratamento do Juquery.   

�  Perímetro de proteção e área envoltória 

Propomos o estabelecimento de um perímetro de tombamento apenas na 

área central  onde estão loca l i zados os edi f ícios tombados, l igados ao núcleo 

or iginal .  Para este per ímetro, propomos uma área envoltór ia , onde também há 

bens tombados. Nestas áreas todas as intervenções a serem real izadas deverão ser 

previamente ana l i sadas pelo Condephaat.   

Sobre a área envol tór ia,  conforme faculta  o Decreto 48.137/03, estamos  

propondo:  
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a) Núcleo Centra l:  conforme acima mencionado, estabelecemos um perímetro 

tombado e outro envoltór io, havendo bens tombados local izados em ambas as  

áreas. Esta envol tória  tem por principa l objet ivo a poss ibi l idade de permit ir  ao 

CONDEPHAAT a anál ise de projetos nesta área, mot ivo pelo qual  propomos que não 

se estabeleça restri ções com relação a novas intervenções, considerando a 

dinâmica de um complexo hosp ita lar , que vem atendendo outras especia l idades,  

a lém da psiquiat ria , e  a necessidade de adaptação a novas normas de atendimento 

à saúde. Cabe ressa l tar, que nesta área há outras ed if i cações não l istadas na 

proposta de preservação, uma vez que foram construídas fora do per íodo sobre o 

qua l nos at ivemos para seleção das edi f icações, conforme cr i tér ios já informados 

anteriormente. 

b) Colônias – propomos o não estabelecimento de área envoltór ia, considerando 

sua local ização em meio a áreas pouco ocupadas, que futuramente poderão vir a  

ser adensadas, de forma legal , o que ser ia  muito mais benéf ico ao bem do que 

uma ocupação i lega l,  como já vem ocorrendo ao longo dos anos numa região 

denominada Pretór ia,  já cons iderada como área ir recuperável .   

�  Área Natural 

No que se refere à área natura l, optamos por excluí - la , uma vez que se trata  

de Parque Estadua l , cr iado em 1993, já protegido por legislação ambienta l e que 

contempla cerca de 2/3 da área da Fazenda Juquery or ig inal . Destaque-se que a 

sede do Parque foi instalada na 3ª Colônia Mascul ina ou Matão, como é mais 

conhecida.   

4. Proposta de preservação 

Com apl icação dos cr i tér ios def inidos,  l is tamos os seguintes bens a serem 

preservados, cujas f ichas de ident i f icação são parte deste parecer  (Anexo I), ass im 

como mapa de loca l ização das edi f icações e per ímetro a ser proteg ido. Mant ivemos 

o nome or iginal , considerando que as edif icações ao longo dos anos passaram a ter  

diferentes usos e nomenclaturas.  

Nº Edifício Data 

  Hosp. Central  -  Núcleo Centra l  (Mapa 1)   

1 Préd io da Administração 1901 

2 1º Pavi lhão Mascul ino 1901 

3 2º Pavi lhão Mascul ino 1901 

4 3º Pavi lhão Mascul ino 1901 

5 4º Pavi lhão Mascul ino 1901 

6 Rotunda Mascul ina  1901 
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7 1º Pavi lhão Feminino 1903 

8 2º Pavi lhão Feminino 1903 

9 3º Pavi lhão Feminino 1903 

10 4º Pavi lhão Feminino 1903 

11 Rotunda Feminina 1903 

12 Coz inha 1901 

13 Lavanderia  e caixa d ’água  1901 

14 Pavi lhão de menores (meninos) 1918 

15 5º Pavi lhão Feminino 1921 

16 Of ic inas da seção de ergometr ia 1927 

17 Garagem 1928 

18 Escola  Pacheco e Si lva 1929 

19 Conjunto Lavanderia  Central  1929 

20 Pavi lhão dos Tuberculosos 1933 

21 Necrotério 1928 

22 
Pavi lhão de Observação (Gêmeos) -  iníc io 
da construção 1933 1938 

23 Cl ínicas Especial izadas   

24 Serviço de Ergoterapia  1927 

25 Farmácia -  Projeto Prestes  Maia 1948 

 Hosp. Central  –  Dispersos  (Mapa 1)    

26 Residência  do diretor 1899 

27 Pérgola  e vest iár ios do Campo de futebol 1937 

28 Vi la  médica 1934 

 Colônias (Mapa 2)   

29 
1ª Colônia  Mascul ina ( t ipologia fechada) ,  
incluindo a 1ª Colônia  Agrícola  (Chácara) 1898 

30 1ª Colônia  Feminina (em leque)  1929 

31 4ª Colônia  Mascul ina ( fechada) 1920 

32 
8ª Colônia  - Colônia  Adhemar de Barros  
(em cruz)  1939-1942 

33 Sede da Fazenda Cresciúma    

34 Ant igo Manicômio Jud ic iár io  1927-1933 
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A minuta de reso lução de tombamento, a seguir apresentada deverá 

contemplar  as  seguintes  si tuações: 

�  Estabelecimento de per ímetro tombado no Núcleo Central , conforme legenda do 

mapa 1; 
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�  Estabelecimento de área envoltór ia do Hospita l  Centra l, conforme legenda do 

mapa 1; 

�  Edif i cações l is tadas dentro do per ímetro tombado do Núc leo Centra l – bens 01 a 

16; 

�   Edif i cações l i stadas dentro da área envoltór ia do Hospita l Centra l  – bens 17 a 

25 e 28; 

�  Edif i cações l is tadas fora do per ímetro tombado e da área envoltór ia – bens 26 e 

27; 

�  Edif i cações não l i stadas dentro do per ímetro tombado do Núcleo Centra l;  

�  Edif i cações não l i stadas dentro da área envol tór ia. 

Os bens l istados nas outras versões de minuta de reso lução e excluídos da 

l istagem são objeto de relatório específ ico,  ident if i cado como Anexo II,  que são:  

•  2ª Colônia Mascul ina 

•  3ª Colônia  ou Colônia  Matão 

•  5ª Colônia 

•  6ª Colônia 

•  Parque Infant i l  e  Creche 

No mesmo re latór io há edif icações, cuja inclusão deixamos a cr i tér io do 

Conselho, quais sejam: 

•  Matadouro e Poci lgas,  Olar ia  e Saboaria 

•  Cemitér io  

•  Usina 

 

 

Resolução SC___, de ____/_____/____ 

O Secretário de Estado da Cultura, nos termos do artigo 1º. do Decreto Lei nº. 149, de 15 

de agosto de 1969, e do Decreto Estadual 13.426, de 16 de março de 1979, cujos artigos 

134 a 149 permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto 50.941 de 5 de julho 

de 2006, com exceção do artigo 137, cuja redação foi alterada pelo Decreto 48.137, de 7 

de outubro de 2003, e considerando que: 

 

O Complexo Hospitalar do Juquery 
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a) Iniciativa pioneira na assistência asilar aos alienados no Estado de São Paulo, tendo 

como mentor e seu primeiro dirigente o médico, natural de Amparo, Dr. Francisco 

Franco da Rocha (1864 – 1933); 

b) Um marco histórico da medicina no Brasil, em particular da psiquiatria; também 

representativo para a história hospitalar em São Paulo; implantado e construído 

segundo o projeto do escritório do engenheiro-arquiteto Francisco de Paula Ramos de 

Azevedo (1851 - 1928);  

c) A área de implantação do conjunto, destacando-se o paisagismo e jardins 

remanescentes 

 

Resolve: 

Artigo 1º - Fica tombado como bem cultural, de valor histórico, arquitetônico-urbanístico 

e paisagístico, o COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY, localizado à Avenida dos 

Coqueiros s/nº, centro do município de Franco da Rocha. 

Artigo 2º - São consideradas partes integrantes do tombamento: 

 

I – Os arruamentos existentes, áreas arborizadas e ajardinadas, muraturas, gradis 

existentes na área do Hospital Central, no perímetro estabelecido no mapa 1 e formado 

pelas Alamedas Dr. Walter Maffei, Dr. Joaquim Gomes Aguiar, Dr. Antônio Carlos 

Pacheco e Silva e Dr. Paulo Fraletti 

 

 

 

  

II – O patrimônio edificado, conforme lista e mapas 1 e 2 a seguir:  
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� Hospital Central (Núcleo central), incluindo passadiços, interligações com os 

diversos pavilhões, e o entorno dos edifícios constituídos por pátios e 

ajardinamentos:  

1 – Prédio da Administração (remanescente) 

2 – 1º Pavilhão Masculino 

3 – 2º Pavilhão Masculino 

4 – 3º Pavilhão Masculino 

5 – 4º Pavilhão Masculino 

6 – Rotunda Masculina  

7 – 1º Pavilhão Feminino 

8 – 2º Pavilhão Feminino 

9 – 3º Pavilhão Feminino 

10 – 4º Pavilhão Feminino 

11 – Rotunda Feminina 

12 – Cozinha 

13 – Lavanderia 

14 – Pavilhão de Menores Anormais  

15 – 5º Pavilhão Feminino 

16 – Oficinas da seção de ergometria 

17 – Garagem 

18 – Escola Pacheco e Silva 

19 – Conjunto Lavanderia Central 

20 – Pavilhão Tuberculosos 

21 – Necrotério 

22 – Pavilhão de Observação (Gêmeos)   

23 – Clínicas Especializadas 

24 – Serviço de Ergoterapia 

25 – Farmácia 

  

� Hospital Central (Dispersos) 

26 – Residência do diretor 

27 – Pérgola e vestiários do Campo de futebol 

28 – Vila residencial com sete edificações para médicos e funcionários. 

 

� Colônias –  

29 – 1ª Colônia Masculina, incluindo a 1ª Colônia Agrícola (Chácara) 

30 – 1ª Colônia Feminina 

31 – 4ª Colônia Masculina 
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32 – 8ª Colônia – Colônia Adhemar de Barros 

33 – Sede da Fazenda Cresciúma  

 

� Outros 

34 – Antigo Manicômio Judiciário  

 

 

Artigo 3º - As edificações, objeto do presente tombamento, serão preservadas com o 

propósito de manter as seguintes características principais: 

 

I – Complexo Hospitalar Central: concepção espacial neoclássica com elementos 

decorativos neoromânicos e neogóticos, o que define as construções como ecléticas, 

abrangendo: 

 

a) Prédio da Administração: preservação do aspecto exterior, da implantação 

volumétrica, envasaduras e modenatura; 

b) Passadiços - Serão integralmente preservados:  

� As galerias cobertas, isto é, os elementos de intercomunicação entre os pavilhões, 

constituídos por pilastras, com os respectivos arremates e gradis em ferro 

trabalhado.  

� A sustentação da estrutura do telhado e elementos decorativos de carpintaria; 

c) Os pavilhões das enfermarias, masculino e feminino; os antigos pavilhões de 

agitados (rotundas); os de serviços terão preservação integral do seu exterior quanto 

a: volumetria, coberturas, modenaturas externas e o ritmo das envasaduras 

existentes; 
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d) Casa do Diretor - Originalmente edificação para a moradia do Diretor, antigo “Museu 

Osório César”, terá preservação exterior integral, consideradas a volumetria, 

cobertura, arremates do beiral, modenatura, ritmo das envasaduras existentes, bem 

como as portas e janelas venezianas com vidraças. Considera-se ainda, motivo de 

preservação integral, o espaço formador da varanda e seus respectivos detalhes de 

carpintaria artística. 

 

II – Demais construções listadas - Estes edifícios terão sua preservação restrita apenas à 

implantação, volumetria e fachadas. 

 

III – Colônias e Antigo Manicômio Judiciário – sua preservação fica restrita apenas à 

implantação, volumetria e fachadas, recaindo o tombamento sobre a área intramuros 

das Colônias 

 

Parágrafo Único – As demais edificações localizadas no perímetro tombado e não 

indicadas no mapa estão excluídas do tombamento 

 

Artigo 4º - Serão admitidas as obras de conservação e restauro, reparos e adaptações, 

desde que as mesmas sejam compatíveis com as restrições e o objeto do tombamento. 

Em todos os casos, deverão ser previamente apresentados ao CONDEPHAAT os 

respectivos projetos arquitetônicos para análise e posterior manifestação do Órgão.   

Parágrafo Único - As intervenções que não importem em ampliação de edificações 

existentes e não listadas na área tombada ficam isentas de aprovação pelo 

CONDEPHAAT 

 

Artigo 5º - De acordo com o que faculta o Decreto 48.137/03, fica estabelecido:  

 

Parágrafo 1º - Uma área envoltória para os bens listados no Hospital Central (Artigo 2º, 

Item II, bens 01 a 25 e 28), conforme mapa 1, formado pelos seguintes logradouros: Al. 

Edgar Pinto Cezar, Al. Milton Azevedo Pena, Al. Dr. Pedro Augusto da Silva, mais uma 

faixa de 80m a partir da Al. Paulo Fraletti entre a Al. Dr. Pedro Benedito Bueno de 

Moraes e Al. Dr. Pedro Augusto da Silva  

 

Parágrafo 2º - Projetos para novas construções e ampliações na área estabelecida no 

parágrafo 1º deverão ser previamente analisadas pelo CONDEPHAAT. 

 

Parágrafo 2º - Para os bens 26 e 27 (Residência do Diretor / Pérgola e Vestiário) não fica 

estabelecida área envoltória; 
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Parágrafo 3º - Para os bens 29 a 34 (29 – 1ª Colônia Masculina, incluindo a 1ª Colônia 

Agrícola; 30 – 1ª Colônia Feminina; 31 – 4ª Colônia Masculina; 32 – 8ª Colônia – 

Colônia Adhemar de Barros e 33 – Sede da Fazenda Cresciúma) não fica estabelecida 

área envoltória; 

 

Parágrafo 4º - As intervenções que não importem em ampliação de edificações 

existentes e não listadas na área envoltória ficam isentas de aprovação pelo 

CONDEPHAAT 

 

Artigo 6º - Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, autorizado a inscrever no Livro do 

Tombo competente, o bem em referência, para os devidos e legais efeitos. 

 

Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GEI/UPPH, 03 de dezembro de 2009.  

 

 

Arq.  WALTER LUIZ FRAGONI 
Di retor  do GCR/UPPH 

 
 

ELISABETE MITIKO WATANABE 
Histor iadora –  Executivo Públ ico 

 
 

 
 

PRISCILA MIYUKI MIURA 
Arquiteta –  Execut ivo Públ ico 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 
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A-02. Número do Processo:  Data: 
59374   25/03/2009 

Solicitação: 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO DO BAIRRO DO 
PACAEMBU 

Interessado: 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SEC. DA CULTURA/CONDEPHAAT 

Município: 
SÃO PAULO 

Parecer de Conselheiro: Rita Guimarães  
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INTERESSADO: Governo Do Estado De São Paulo – Secretaria De Estado Da 

Cultura/condephaat 

ASSUNTO: Análise Técnica da Resolução SC 12/08 

 

 

 Trata o presente processo da constituição de um Grupo de Estudo, em 

atendimento às solicitações do Senhor Secretário de Estado da Cultura (doc. 01 – fl. 

02) e do Douto Ministério Público e (doc. 02 – fls. 22), com o propósito de analisar a 

aplicação da Resolução SC 12/08, especialmente o impacto do remembramento, desde 

que aprovado pelo Condephaat, uma vez atendidas às restrições previstas no artigo 1º 

da Resolução 12/08 (doc. 03 – Resolução 12/08), sobre o tombamento do Bairro 

Pacaembu; neste contexto pretende-se também analisar, a hipótese da Fundação 

Armando Álvares Penteado – FAAP, construir um estacionamento subterrâneo na área 

de sua propriedade incluída no perímetro tombado. 

 

Assim, foi realizada uma primeira reunião no dia 26 de junho p.p. (doc. 04 

– fls. 21) onde foi levantada a necessidade de analisar, além da questão do 

remembramento, os seguintes pontos: 

 

• O item que menciona “legislação vigente nesta data; 

• Permeabilidade mínima do lote 

• Necessidade de observação de todas as restrições contratuais; 

• Aprovação de demolições para instalação de estacionamento; 

• Definição clara do perímetro, em particular na projeção da rua sobre a 

Avenida Sumaré; 

• Gabarito  

• Uso dos lotes que possam prejudicar a preservação do bairro, ferindo o 

tombamento   

 

Em seguida, o grupo reuniu-se em 14 de outubro p.p. (doc. 05 – fl. 24), 

com a presença da coordenadora, para dar continuidade aos estudos foram 

reproduzidas cópias das principais partes do processo de tombamento para serem 

analisadas em conjunto, bem como foi apresentado pelo arquiteto Carlos Eduardo 

Salgueirosa, dois mapas da região tombada, referentes à delimitação do perímetro 

tombado (doc. 06) e dos perímetros em estudo de tombamento, com a identificação 
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das zonas urbanas à época do tombamento, e identificação dos lotes que são da Cia. 

City e os que não são (doc. 07), constando o perímetro de estudo de tombamento 

aprovado pelo Conselho, o perímetro publicado no DOE e o perímetro definitivo. Além 

disso, identificaram-se, o zoneamento de cada quadra, inseridas nos perímetros 

citados e quais as quadras que possuem lote da City e as que não possuem. 

 

Posteriormente, houve uma nova reunião na data de 29/10/09 (doc. 08 – 

fl. 25), a fim de analisar processos antigos do órgão onde havia indícios de terem 

ocorrido remembramento em área não permitida. 

 

No dia 13 de novembro (doc. 09 – fl. 26), a área técnica revisou os mapas 

apresentados e os inseriu na base cartográfica do Gegran, datada de 1974, os quais 

ilustram os diversos perímetros relacionados ao tombamento do bairro, contendo as 

zonas e os lotes que pertenciam à Cia City na década de 50 (docs. 10/18). Ademais, 

obteve junto à EMPLASA imagens áreas do bairro do Pacaembu 03 anos antes do 

tombamento, isto é de 1988, do ano de 1994 e do ano de 2007 (docs. 19/21). 

Por fim, no dia 17 de novembro o grupo reuniu-se para finalizar o trabalho 

(doc. 22 – fl. 27), apresentando uma nova proposta de resolução que contempla 

todas as medidas entendidas necessárias para preservar o bairro, garantir a isonomia 

entre os moradores, esclarecer regras que por muito tempo vem causando dúvidas na 

área técnica e criando situações de tratamento diferenciado entre moradores que se 

encontram numa mesma condição, corrigir erros de técnica legislativa, inserir regras 

para regulamentar as situações que antes não existiam e, por fim, suprimir exigências 

não fundamentadas, e que, portanto, regras que não atingem ao interesse público 

(doc. 22 A – Nova Proposta da Resolução; doc. 22 B Resolução SC 08/91 e doc. 22 

C – Quadro da  Resolução SC 08/91-Diretrizes Específicas). 

Diante do exposto, passa-se a descrição do histórico processual, como ato 

imprescindível para conhecer os reais fundamentos que levaram à medida 

administrativa protetiva, procurando identificar os reais valores que motivaram a 

necessidade de preservação do modelo de urbanização implementado pela Cia. City, 

conforme veremos a seguir. 

 

I - Histórico do Processo 23.972/85 (Tombamento do Bairro do Pacaembu): 
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 Segundo consta do processo de tombamento do Bairro do Pacaembu, este 

seria o quarto projeto de urbanização implantado pela Cia City na cidade de São Paulo 

e, dentre estes, o terceiro entre os bairros considerados como “bairro jardim” (doc. 23 

- fl. 33). 

 

 O procedimento tem seu início através de um telegrama, sem data, dos 

“Moradores do Pacaembu”, representados pelo Presidente da Sociedade Amigos de 

Higienópolis e Pacaembu, onde solicitam a inclusão do bairro no tombamento dos 

Jardins Europa e Paulista, mediante o argumento de que o bairro poderia desaparecer, 

devido à “selvagem especulação imobiliária” imposta ao local. Embora no referido 

telegrama não conste data, sabe-se que foi apresentado em meados de agosto de 

1985, uma vez que o despacho a partir dele ocorreu em 28.08.1985 (doc. 24 – fl. 

02). 

 

A título de uma análise minuciosa, cabe esclarecer que o telegrama não 

atendia às disposições da Ordem de Serviço 01/85, vigente à época, que determinava 

que os pedidos de tombamento devessem ser encaminhados ao Condephaat por 

intermédio de requerimento dos interessados, do qual constasse sua identificação e 

seu endereço, além da justificativa, devidamente documentada, em que 

ficasse configurado o interesse do bem em causa (doc. 25 – Ordem de 

Serviço 01/85). Contudo, ainda assim, gerou o Guichê s/nº, que mais tarde, torna-

se o processo de estudo de tombamento que ora se analisa. 

 

 Naquela época, a área técnica inicia suas manifestações reconhecendo a 

importância e a urgência do tema, todavia, alega que os interessados deveriam 

apresentar mais dados sobre o que pretendiam preservar e em que condições. Alega, 

ainda, que considerando ser o Pacaembu um dos projetos de urbanização da Cia City, 

talvez a resolução de tombamento dos Jardins pudesse ser a ele estendida “no sentido 

de coibir futuras – ou presentes - deturpações” (doc. 26 – fl. 03/05).  

 

Em nova manifestação, a técnica deste Condephaat, historiadora Sheila 

Schvarzman, relata que “em resposta aos pedidos insistentes da Sociedade Amigos do 

Pacaembu, manifestadas por telegramas a este Condephaat, ou através da imprensa”, 

e resolve tecer algumas considerações sobre a oportunidade de abertura do estudo em 

questão (doc. 27 – fl. 30/46). 
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 Neste sentido, adianta que a análise do bairro se nortearia “a partir da 

evolução urbana de São Paulo no final do século XIX, sua evolução histórica, a 

implantação como bairro jardim – o terceiro da cidade em 1925 e o papel da instalação 

do Estádio do Pacaembu para a sua expansão” (fl. 30), anexando ao pedido o guichê 

que solicitava o tombamento do Estádio Municipal do Pacaembu considerado como 

mola impulsionadora da ocupação do novo bairro. 

 

 Em 19 de janeiro de 1986, após extenso relatório, a historiadora se 

manifesta favoravelmente à abertura do estudo de tombamento, desenvolvendo as 

seguintes idéias para a compreensão do tema: 

 

a) Localização do bairro do Pacaembu; 

b) Evolução histórica; 

c) A Companhia City e a ocupação do Bairro; 

d) O Pacaembu hoje – ênfase no processo de verticalização, mudanças de 

zoneamento nos lotes vizinhos que não pertenciam à City, risco de 

mudança no visual do vale; 

e) O tombamento do bairro do Pacaembu – ressalta as diferenças entre os 

loteamentos dos Jardins e do Pacaembu: naqueles os lotes são maiores 

e há menos adensamento; há ainda diferença de aproveitamento da 

área verde. Conclui que a proposta de estudo de tombamento deve ser 

acolhida uma vez que as características que justificam o tombamento 

dos Jardins estão também presentes no Pacaembu, “acentuadas do 

ponto de vista urbanístico pela magnífica implantação feita nas encostas 

de difícil aproveitamento” (fl. 39). Ressalta ainda que se trata de “bairro 

de importância ecológica, urbanística, histórica e arquitetônica, uma vez 

que devido a sua época de implantação encontramos edificações 

interessantes em estilo art-decó (...) e modernas (...)”. Reúne, portanto, 

para a técnica “atributos suficientes para merecer um estudo de 

tombamento, caracterizado como bairro, implantação e ilha ecológica e 

visual da cidade”. (fl. 39); 

f) O tombamento do Estádio do Pacaembu, “por fazer parte do loteamento 

desde a concepção” e ser “o primeiro da cidade e da municipalidade” (fl. 

40); 
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g) Descrição do perímetro proposto para preservação (fl. 45) é o mesmo 

descrito no mapa de fls. 46. Observe-se que a FAAP estava inclusa neste 

traçado. 

 

Nas fls. 47 a 52, encontramos o parecer técnico de outra técnica do órgão, 

arquiteta Sílvia Wolf, datado de 20.01.1986 tratando, também, do perímetro a ser 

preservado, bem como justificativa para o referido limite de preservação, porém, não 

se chega a definir uma área a ser preservada, pois não descreve as ruas que o 

delimitam. Contudo, esclarece que o tombamento deverá abranger os lotes que não 

são da City, mas que se desenvolveram mediante as mesmas características (doc. 28 

– fls. 47/52). 

 

Faz-se pertinente, adiantar, que, conforme veremos a seguir, o E. Colegiado 

aprovou o estudo da historiadora Scheila, inclusive, o perímetro por ela descrito, no 

entanto, o mapa publicado no Diário Oficial, notificando da abertura do estudo de 

tombamento, é o apresentado, posteriormente, às fls. 94 pela arquiteta Sílvia (doc. 29 

– Notificação DOE). 

 

No mais, a fim de darmos seqüência à análise do processo, voltamos à 

ordem cronológica dos fatos processuais.  

 

Nas fls. 58 a 71, o parecer do técnico Victor Hugo Mori sobre o tombamento 

do Jardim América e Jardim Europa, traz informações sobre o surgimento da “garden 

city”; “Letchworth e as experiências das cidades jardim”; “a importância da cidade 

jardim no urbanismo moderno”; “outros bairros jardim” e “o objeto do tombamento” 

(doc. 30 – fls. 58/71). 

 

 Sobre este tópico, entendemos importante destacar as seguintes idéias 

apontadas pelo técnico (fls. 69/70): 

 

a) a degradação de um bairro residencial inicia-se a partir da alteração do 

uso, e o tombamento é ineficaz nesta questão, que ficará a mercê da 

legislação municipal de uso e ocupação do solo; 

b) O Condephaat em pedido de tombamento do sistema viário e áreas 

verdes, requerido pelos moradores do Jardim Marajoara manifestou-se em 
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sentido contrario, “afirmando que tratava-se de questões de competência do 

município e que o tombamento não poderia servir de ‘pronto socorro’ de 

plano urbanísticos fracassados”.. 

c) “entendemos assim, que a importância dos vários bairros jardim é 

inequívoca no rol do patrimônio ambiental urbano de São Paulo, não nos 

parece claro, é que o tombamento seja o instrumento jurídico adequado 

para salvaguardar estas áreas. Afinal qual o bairro que não possui 

expressões históricas importantes na formação da cidade?. Concluímos 

favoravelmente ao tombamento do Jardim América, menos pela eficácia do 

tombamento como instrumento de preservação, mas pelo reconhecimento 

formal para o Estado da importância deste projeto introdutor de conceitos 

da garden city na trama urbana de São Paulo (...) introduz um ‘novo habitar’ 

(...)’. 

 

À época, o Presidente Paulo de Mello Bastos encaminha o processo à 

relatoria do Conselheiro Carlos Alberto Cerqueira Lemos, que, em parecer datado de 

19 de setembro de 1988, lembra que sempre teve opinião contrária ao tombamento de 

bairros, ou de setores da cidade, tendo como justificativa única a baixa taxa de 

ocupação dos lotes residenciais e, portanto, alta densidade de vegetação (doc. 31 - 

fls. 83-85). 

 

No entender do relator, o tombamento deveria se restringir ao 

Jardim América em razão da “importância histórica do pioneirismo de Barry Parker o 

primeiro a executar nas Américas um traçado urbano nos moldes das chamadas 

‘cidades Jardins’, por volta de 1912. O traçado histórico seria a motivação do 

tombamento e o ‘verde’ mero ‘bem aderente’ e nunca o motivo principal do estatuto do 

tombamento” (fl. 84). 

 

Ressalta que na votação do tombamento dos Jardins América e 

Europa à última hora e de surpresa, foram incluídos outros bairros contíguos 

considerados como prolongamentos naturais dos dois primeiros. “Houve 

acirrada disputa e o tombamento assim proposto foi possível graças a voto de 

desempate do Presidente”  (fl. 84). 
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O parecer do Conselheiro Relator considera que o Condephaat “... tombando 

esses bairros, já legalmente policiados pela Prefeitura, estariam superpondo exigências 

suas perfeitamente iguais às já existentes... preservar o que já está preservado. A 

nosso ver, o tombamento deveria ser considerado como uma distinção feita com 

exclusividade ao Jardim América...” (fl. 85). 

 

Cita, ainda, que já existiam à época, outras áreas em São Paulo 

“absolutamente iguais aos Jardins tombados e não foram aquinhoadas igualmente pelo 

Condephaat com a atribuição de tombamento”. Exemplifica o Pacaembu, Alto da Lapa, 

Boaçava, Alto de Pinheiros, Butantã e Chácara Flora. São Paulo, no entanto, será 

brevemente uma ‘metropole compacta’ à vista do plano diretor do município enviado à 

Câmara, que pressupõe grande adensamento populacional devido a alterações nas 

taxas de ocupação das áreas residenciais. Isso nos preocupa bastante” (fl.85). 

 

Conclui, entendendo, que não deve opinar contra ou a favor do 

tombamento do Pacaembu antes do Condephaat discutir o caráter antrópico 

de todos os bairros citados, sendo esta questão, inclusive, analisada pelo Judiciário 

no sentido de manter o tombamento dos Jardins. Pergunta: “Não é então discutível a 

equidade solicitada pelos moradores do Pacaembu? O ‘verde’do Pacaembu não é 

semelhante ao dos Jardins? Não deverá ele também estar livre do adensamento pelo 

Governo de Jânio Quadros? (fl. 85) 

 

Aproximadamente um ano depois do parecer acima descrito, consta um 

sucinto parecer da Conselheira Odette Carvalho de Lima SEABRA, datado de 26 de 

junho de 1989, que se fundamenta no parecer da historiadora Scheila Schvarzman 

para proceder à abertura do estudo de tombamento (doc. 32 – fl. 86). Observamos 

que não menciona o parecer da técnica Silvia Wolf. 

 

O parecer traça os seguintes argumentos: “singularidade do bairro na 

estrutura urbana de São Paulo manifestada pela extraordinária implantação daquele 

loteamento em curvas de nível e pela implementação do Estádio Municipal nas 

cabeceiras do Ribeirão Pacaembu, resultando num conjunto arquitetônico e sobretudo 

numa ambiência urbana que deveria ser preservada pois que paira, sobre essa área 

muitos e específicos interesse imobiliários, aliás os mesmos que motivaram a 

reivindicação original que motivou este processo” (fl. 86).  
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Em decorrência, o E. Colegiado delibera aprovar, por unanimidade, o 

encaminhamento da Conselheira Odette Carvalho de Lima Seabra (fl. 86), favorável a 

abertura do processo de estudo de tombamento das áreas verdes do Bairro do 

Pacaembu, conforme descrição do perímetro constante de fls. 45/46, ou seja, do 

parecer da historiadora Sheila (doc. 33– fl. 87).  

 

Com o propósito de se verificar o perímetro aprovado pelo E. Conselho, para 

estudo de tombamento da área na referida data, observe no mapa anexo, (vide 

documento 06) o traçado na cor verde.  

 

Após deliberação do Conselho, encontramos na fl. 90, despacho do 

presidente Edgard de Assis Carvalho solicitando pedido de confirmação do perímetro 

que delimitará a área do Bairro do Pacaembu a ser estudada, solicitando, após, o envio 

dos autos à Diretoria Técnica para providenciar a publicação da minuta elaborada pelo 

Gabinete da Presidência  (doc. 34 – fl. 90). 

 

Salienta-se que o parecer da Conselheira Odete, aprovado pelo E. Colegiado 

é bem claro quanto ao perímetro que se pretende estudar, in verbis “Considerando a 

reivindicação das Associações dos Amigos de Higienópolis e Pacaembu, que motivou o 

processo em pauta; e, com base nos estudos efetuados no STCR pela historiadora 

Scheila Schvarzman procedemos ao estudo do referido processo (...)”.  

Assim, conforme já adiantamos, o processo foi redistribuído a pedido do 

Presidente do Conselho para confirmação do perímetro a ser estudado. A distribuição 

se dá para a técnica Silvia Wolf, que apresenta outro perímetro (doc. 35 - fl. 91 - 

frente e verso, 92; 94). Este novo perímetro não é reapresentado a 

apreciação do Conselho, porém, é o publicado no DOE em 14/08/1990 (vide 

doc. 29 – fl. 97). 

 

Nas fls. 272 a 282, encontramos o memorial do Bairro Pacaembu que 

descreve a cronologia de aquisição de propriedade e as características, cujo qual 

entendemos pertinente transcrevermos algumas partes (doc. 36 – fl. 272/282): 

 

• “o bairro é constituído por terrenos muito accidentados, com encostas e 

valles (...)”(fl. 280) 
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• “terrenos extremamente accidentados, (...) exigiram um plano de 

arruamento próprio, que a um tempo conciliasse as disposições da 

legislação municipal que regula a matéria, com a sua topographia 

irregular (...) (fl. 280) 

• “Partindo desse principio e obedecendo rigorosamente as prescrições das 

leis municipais em vigor, notadamente no que concernem as larguras e 

declividades máximas – o plano de arruamento foi traçado e executado 

por forma a acompanharem as ruas as curvas de nível dos terrenos, e, 

descendo em linhas suaves pelas encostas, convergirem para o centro 

do Valle, em cujo eixo se encontra a Avenida Pacaembú, principal artéria 

do bairro (sic) (...)”(fl. 281). 

• “Os lotes foram projectados com dimensões não inferiores a 12 metros 

de frente, 24 metros (em media) de fundos e área minima de 400 

metros quadrados, excetuados os componentes da zona commercial do 

bairro, os lotes 9-A e 11 Quadra 43 e 1,2,3 da Quadra 36-B” (fl. 281). 

• “Os regulamentos para construcção de casas são os previstos pelas leis 

municipaes e mais os constantes do Contracto-Typo archivado 

com este Memórial” (g.n.) (fl. 282). 

 

No “Contracto-Typo de Compromisso de Compra e Venda de Lotes” 

destacamos as seguintes cláusulas (doc. 37 - fls. 283/289): 

 

a) Residência Unifamiliar: no lote compromettido não será construída 

mais de uma casa que, com suas respectivas dependências, se destinará 

exclusivamente à moradia de uma única família e seus criados, não 

sendo permitida a construção de prédio para habitação coletiva (item 

“a” – fl. 285); 

b) Recuos: essa casa obedecerá aos seguintes recuos mínimos – 6 metros 

do alinhamento da rua (ou ruas), 2 metros das divisas laterais do lote e 

9 metros da divisa dos fundos. Entretanto, janellas salientes, pórticos, 

chaminés, terraços, etc, cuja área não exceda de 10 metros quadrados, 

poderão observar um recuo mínimo de 4 metros do alinhamento da rua 

(ou ruas), se a Prefeitura Municipal assim o consentir (item “b” – fl. 

285); 
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c) Ocupação: o pavimento térreo da construção principal não poderá 

ocupar área superior a 1/4 da área total do lote, e nas dependências 

externas (parte térrea) constantes da garage, quartos, W.C. para 

empregados, que não poderão ocupar mais de 1/10 da área do lote, 

ficarão recuadas 15 metros, no mínimo do alinhamento da rua.Quando o 

lote tiver grande corte, a garage poderá ser construída no alinhamento 

da rua , desde que tenha parte superior completada por um terraço 

descoberto (item “c” – fl. 285); 

d) Muros: os fechos da rua, com a altura máxima de 1m50, serão de gradil 

sobre mureta de alvenaria, não podendo a altura da mureta exceder de 

50cms. Havendo necessidade, a juízo da Companhia City, da construção 

de muros de arrimo, estas poderão ser erigidas até a altura do nível do 

lote, desde que sejam cobertos com trepadeiras vivas, que o 

Compromissário os obriga a manter bem tratadas. Quando taos muros 

forem de alvenaria de pedra de primeiro, com juntas tomadas, são 

dispensadas os sebos referidos (item “d” – fl. 285); 

e) Passeios: os passeios obedecerão ao typo official adaptado para o 

bairro do Pacaembu, isto é, constarão de uma faixa dimontada, ladeada 

por duas outras gramadas. As larguras dessas faixas serão indicadas 

pela Companhia City ao tempo de feito os passeios (item “e” – fl. 

286); 

f) Remembramento: dois ou mais lotes contíguos dos referidos na letra 

“j”  desta clausula, sendo adquiridos pelo mesmo compromissário, 

poder-se-ão unir, de modo a formar um ou mais novos lotes, contanto 

que os novos lotes, assim formados, tenham, cada um, uma frente não 

inferior a 12 metros para qualquer rua ou ruas, uma profundidade 

mínima de 24 metros e uma mínima de 400 metros quadrados. Todas as 

obrigações pactuadas nesta clausula continuarão a ser applicadas a 

esses novos lotes (item i – fl. 286); 

g) Cláusulas Abertas para obrigações adicionais: os lotes submetidos 

às obrigações nesta clausula, pactuadas, são os seguintes, além daquello 

que é de objecto do presente contratacto:________________ 

As condições constantes desta clausula e que serão inscriptas no 

Registro Geral e de Hypothecas, quando for outorgada a escritura 

definitiva de venda e compra, poderão ser alteradas, por accordo 
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escripto da Companhia City do Compromissário e dos Compromissórios 

ou proprietários dos lotes acima referidos, procedendo-se à alteração no 

referido registro (item j – fl. 286); 

Já às fls. 512 a 522 encontramos o parecer da área técnica sobre o 

tombamento do bairro do Pacaembu, explicando que a elaboração de seu parecer 

pauta-se nas ponderações que nortearam o processo de tombamento dos jardins 

(processo 23.372/85), que, em apertada síntese relacionamos a seguir (doc. 38 - 

512/522): 

 

a) pioneirismo do traçado urbano tipo garden-city; 

b) qualidades ambientais e paisagísticas;  

c) a questão do verde – a importância da existência de áreas centrais 

dotadas de densa arborização nas grandes cidades, por sua influência nos 

microclimas urbanos; 

d) a primeira asserção não é aplicada ao Pacaembú, ou seja, a questão do 

pionerismo do traçado urbano tipo ‘garden city’ em São Paulo, que, como 

vimos, é privilégio do Jardim América – consideramos que todas as demais 

justificativas para o tombamento dos Jardins permanecem válidas para o 

Pacaembu. Neste caso, deve-se ressaltar a magnífica implantação nas 

encostas do vale e as extraordinárias qualidades ambientais e paisagísticas 

daí decorrentes são mais valorizadas pela topografia do Pacaembu; 

Às fls. 521/522, encontramos dois croquis, o primeiro identificado como 

“Figura 1”,  ilustrando cada um dos setores que estabelecem as categorias de uso das 

áreas previstas no zoneamento municipal do perímetro que delimita o polígono 

proposto para preservação do bairro, e o segundo referente ao perímetro definitivo da 

área a ser tombada, incluindo nele a identificação de quatro graus de preservação, 

contemplando três tipos de zoneamento (Z-2, Z-13, Z-18). 

 

Parecia óbvia para a técnica a necessidade de preservação do bairro, 

entretanto, o que não parecia óbvio é que fosse por meio do tombamento, uma vez 

que, grande parte do núcleo original já se encontrava protegido pelo zoneamento 

municipal, como Z – 1. Porém, como em 1981 pela lei 9.411, criou-se a Z13-004 e, 

onde antes era Z – 1, houve rápido processo de verticalização (fls. 515/516). 
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Por isso, conclui que não há qualquer garantia de que o 

zoneamento seja mantido. Assim, dada à importância ambiental do bairro e do 

valor paisagístico afirma que o bairro deve ser tombado, para tanto apresenta proposta 

de regulamentação do perímetro preliminar de tombamento.  

 

Segundo a técnica, a inclusão de outras áreas “Z2, Z3, Z13 e Z18 

tinha como objetivo estabelecer uma “área envoltória” do bem cultural a ser 

preservado já no próprio perímetro de tombamento que, assim, ficaria desde o início 

isenta de área envoltória” (fl. 517). 

 

No interior do perímetro de tombamento, portanto, existiriam graus 

diferenciados de proteção, relacionados ao zoneamento atual – não apenas porque 

este significa as ‘regras do jogo’ ora em vigor na área, mas por espelhar as diferentes 

realidades urbanas existentes dentro do perímetro preliminar de tombamento. Assim, 

teríamos: (fl. 517)  

 

1. Zona de tombamento integral (Z-1): entendida como manutenção 

do padrão original de ocupação dos lotes (recuos, taxa máxima de 

ocupação, desmembramento/remembramento de lotes, etc.). A mesma 

orientação prevalecerá para as duas quadras Z-13, incluídas no 

perímetro preliminar de tombamento, pelo fato de serem constituídas 

exclusivamente por terrenos pertencentes ao loteamento original da Cia. 

City; 

2. Z-18: neste caso, deve se observar a Lei 9846 de 04/01/85, segundo a 

qual, prevalecem as restrições convencionais de loteamentos aprovados 

pela Prefeitura, bem com as restrições determinadas pela lei municipal 

de zoneamento; 

3. Z-3: seriam excluídas do perímetro preliminar de tombamento por 

significarem uma mudança abrupta no padrão de ocupação dos lotes da 

área; 

4. Z-2: seriam excluídas do perímetro preliminar de tombamento a quadra 

Z-2 da extremidade sul do bairro (quadra delimitada pelas ruas Novo 

Horizonte, Bahia, Goiás, Av, Angélica e Praça Humberto de Campos), que 

não faz parte do loteamento original da Cia City e que apresenta um 

padrão de ocupação diverso daquele. “Fica igualmente excluída do 
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perímetro final a Z2 onde se localiza a FAAP” (p. 519 – escrito à 

mão). 

 

Cumpre mencionar que no mapa de fl. 522, o perímetro de tombamento, 

aprovado pelo Conselho, conforme fl. 532 circunda a quadra da FAAP, não ficando 

claro se referida quadra estaria dentro ou fora do perímetro de tombamento (fl. 522). 

 

À titulo de esclarecimento, adianta-se que na reunião do Condephaat que 

aprovou o tombamento do bairro, ficou decidido pela inclusão do quadra da FAAP, nos 

seguintes termos: “seguiu-se ampla discussão e foi aprovada a proposta da 

Conselheira Aracy Abreu Amaral de inclusão no perímetro no quarteirão onde está a 

FAAP” (grifamos) (doc. 39 – ata 899). 

 

 Sobre este aspecto, vale ressaltar que não localizamos no processo ou em 

qualquer outro documento qual foi à motivação para a inclusão da quadra da FAAP 

dentro do perímetro de tombamento, nem qualquer base lógica para que fosse dada a 

esta quadra, inserida na Z-2 (área residencial e comercial), o mesmo tratamento 

dispensado para as quadras da Z-1 (área estritamente residencial). Reitere-se que o 

perímetro de tombamento contempla outras áreas Z-2 com lotes da City, para as quais 

foi permitido, por exemplo, o remembramento, instituto proibido para a quadra da 

FAAP que é residencial, embora a quadra esteja na Z-2 que é comercial. 

 

Retomando a ordem cronológica após o parecer técnico da arquiteta, 

encontramos o parecer técnico do biólogo Denis Heuri, datado de 17 de fevereiro de 

1991, favorável à preservação da vegetação (doc. 40 – fls. 523 a 526), bem como o 

parecer sucinto da Conselheira Maria Ângela D’Incao, de 18 de fevereiro de 1991, 

favorável ao tombamento (doc. 41 – fls. 530/531).  

 

Com isso, na sessão ordinária de 18 de fevereiro de 1991, o Egrégio 

Colegiado deliberou aprovar o tombamento da área urbana que forma o bairro do 

Pacaembu, compreendida pelo polígono constante das fls. 522 (docs. 42 – fl. 532). 

 

Nas fls. 542, consta a notificação de tombamento para os proprietários, 

abrindo prazo para contestação (doc. 43 – fl. 542).  
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Não há nos autos registro de aprovação da minuta de resolução de 

tombamento pelo Condephaat, fato este que pode ensejar um vício de procedimento, 

uma vez que o conteúdo da norma não foi deliberado pelo Conselho. 

 

Às fls. 577/582, consta a minuta de Resolução de tombamento assinada pelo 

Secretário (doc. 44 – fls. 577/582).  

 

Em seguida, às fls. 583, consta a resolução SC - 8, publicada no DOE no dia 

16 de  março de 91, contendo o perímetro da área tombada com uma nova legenda, 

diferente da aprovada pelo Condephaat às fl. 522 (doc. 45 – fl. 583). 

 

Mister se faz ressaltar, que a diferença entre as legendas constantes dos 

dois documentos do processo (doc. 46 - fls. 522 e 584), versa sobre o tema 

remembramento. Em outras palavras, foi permitido o remembramento nos corredores 

comerciais, exceto na quadra que se encontra a FAAP, e também foi proibido, sob 

qualquer hipótese, para os imóveis inseridos nas quadras residenciais.  

 

Constam, ainda, que em 19 de março de 1991, foi publicado no DOE uma 

retificação da resolução de tombamento (doc. 47 - fl. 586). 

 

Em 30 de outubro de 1992, foi publicada a Resolução SC - 33, 

acrescentando o parágrafo 4º ao artigo 3º da Resolução SC- 8 - 91 (doc. 48 - fl. 

609). 

 

Às fls. 638, consta uma Resolução Complementar SC - 54, publicada no dia 

28/12/000, que estabelecia regras específicas para a quadra da FAAP, ficando 

expressamente permitido o remembramento (doc. 49 - fl. 638). 

 

Em 06/06/01, foi publicada a Resolução SC - 42, com a proposta de criar um 

grupo de estudos para avaliar a resolução SC – 54 (doc. 50- fl. 640). 

 

Em 30/11/01, a Resolução SC - 66 designa os membros da sociedade civil 

que participaram do grupo de estudo (doc. 51 - fl. 660). Em 28/12/01, foi publicada 

a Resolução SC - 67  designando outros membros (representantes da Prefeitura do 

Município de São Paulo – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - Sempla) 
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(doc. 52 – fl. 661). Em 14/02/02, mediante a Resolução SC 112, foi convidado um 

representante do DPH e um representante da Subprefeitura da Regional da Sé (doc. 

53 - fl. 662). Em 15/03/01 por meio da Resolução 177, o Secretário de Estado da 

Cultura designa as pessoas que comporão o grupo (doc. 54- fl. 663).  

 

Em 12/04/02 através da Resolução SC 125 revogaram-se a Resolução SC - 

54 (doc. 55 - fl. 664). No tocante, a esta Resolução, entendemos importante 

destacar os motivos que ensejaram a revogação da Resolução SC – 54: 

 

a) Alega-se que a Resolução SC – 54 teve como objetivo um ajuste 

necessário pelo Condephaat; 

b) Este ajuste alcançou “repercussão negativa, seja por incompreensão, 

seja por discordância simplesmente, junto a entidades representativas de 

moradores do mencionado Bairro, atingindo indesejável nível de 

polêmica espelhada na própria imprensa, o que levou á edição da 

Resolução Complementar nº 42, de 06.06.2001, com a qual se constitui 

um grupo de estudos com a participação de representantes daquelas 

entidades e da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o fito de que se 

encontrasse uma solução alternativa, melhor aceita por todos, para os 

problemas a solucionar”; 

c) O desenvolvimento do grupo de trabalho se estendeu sem resultado o 

que revela a inadequação do referido grupo, pois cada representante 

defende um enfoque específico; 

d) O Condephaat e a Municipalidade de São Paulo têm competência legal 

para definir a melhor solução para os problemas da área tombada de 

maneira eficiente e independente. E que, ao contrário disso, a formação 

de um grupo de trabalho com participantes da sociedade civil mostrou-se 

infrutífera e o mais recomendável é que cada um apresentasse, 

individualmente, soluções para os problemas do bairro;  

e) Por fim, a resolução diz que se a solução encontrada pelo Condephaat 

não foi aceita pelos moradores, não impede que venha apresentar uma 

nova proposta dotada de maior eficiência e aceitabilidade.  

 

Ainda, no dia 13/06/08 o Secretário da Cultura através da Resolução 12, 

“considerando a necessidade de unificar os entendimento e procedimentos para 
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intervenção no bairro do Pacaembu”, e “visando manter as características peculiares 

de sua ocupação baseada no modelo urbanístico tipo garden city, caracterizada por 

baixa densidade de construções unifamiliares”, resolve que serão permitidos 

remembramentos de lotes no perímetro de edificações residenciais, desde que haja 

prévia autorização do Condephaat, e que a área resultante do 

remembramento não conflite com o padrão de ocupação da quadra em que 

se insere, bem como não conflite com o conjunto da paisagem preservada, 

bem como esteja de acordo com todas as demais diretrizes da Resolução de 

tombamento SC - 8, 14-3-91 (vide doc. 03) (grifos nossos). 

 

Finalizada a síntese dos fatos presentes no processo, passa-se ao objeto do 

presente estudo: análise da possibilidade de remembramento nas quadras de uso 

residencial e na quadra da FAAP que é de uso comercial. 

 

 

III – Da análise do mérito  

 

Para analisar a questão, mister se faz elencar o objeto do tombamento e 

posteriormente os motivos que ensejaram a escolha destes objetos. 

 

Neste sentido, o artigo 1º da Resolução SC-8, de 14-3-91, expressamente 

define quais são os objetos ou valores que se pretendeu preservar com a medida 

administrativa: 

• “O atual traçado urbano, representado pelas ruas e praças públicas 

contidas entre os alinhamentos dos lotes particulares; 

• A vegetação, especialmente a arbórea, que passa a ser considerada 

como bem aderente; 

• O padrão de ocupação dos lotes, do qual decorre a existência de 

grande porcentagem da área verde e solo permeável, bem como 

baixa taxa de densidade populacional; 

• O belvedere público localizado no final da rua Inocêncio Unhate que 

se constitui em local privilegiado para a fruição das qualidades 

paisagísticas e ambientais do bairro” (g.n.).  
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Nesta esteira pode-se afirmar que o objetivo é a preservação de um modelo 

de urbanização denominada “garden city inglesa”, cujos objetos que o caracterizam 

foram expressamente elencados no artigo citado acima.  

 

Para efeitos de entendimentos, é importante esclarecer que o objetivo do 

tombamento corresponde ao bem que se pretende preservar, no caso um modelo 

urbanístico. Por outro lado, para se preservar o modelo urbanístico a medida 

administrativa de tombamento precisou recair sobre alguns objetos, que no caso são 

os apresentados no artigo acima.  

 

Referido modelo urbanístico, primeiramente instalado no Jardim América e 

seqüencialmente repetido para outros bairros, tem como característica principal a 

convivência no mesmo lote entre edificação e área natural. 

 

Vitor Hugo Mori, citando Leonardo Benévolo sobre o tema cidade jardim, 

“deve ser entendido não como cidade, mas bairro satélite, dotado de um 

relacionamento favorável entre edifícios e áreas verdes, sujeito a certos 

vínculos, a fim de que o caráter do ambiente seja respeitado” (fl. 61, vide doc. 30) 

(grifamos). 

 

Para que obrigatoriamente exista o convívio entre estas duas realidades 

(área verde e edificação), a Cia City, ao definir as características dos loteamentos 

“garden city inglesa”, previu algumas medidas que devem ser adotadas, 

concomitantemente, para cada lote: 

 

a) Recuos frontais, laterais e de fundo (item “b”, fl. 285, vide doc. 37) 

b) Taxa de ocupação (item “c”, fl. 285) 

c) Aumento dos lotes (remembramento), mediante a junção com outro, 

condicionada ao respeito à recuos. Não há limitação para área máxima 

(item “i”, fl. 286);. 

d) Muros (item “d”, fl. 285); 

e) Residência unifamiliar (item “a”, fl. 285); 

f) Passeios (item “e”, fl. 286); 

g) Área mínima dos lotes (item “i”, fl. 286)  
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Ainda, pensando na manutenção do modelo, a loteadora prevê a 

possibilidade de, em escritura definitiva, desde que por acordo com o proprietário, 

rever as considerações previstas. 

 

 O resultado desta fórmula implica na manutenção da idéia original e, ainda, na 

definição de qual é o padrão de ocupação dos lotes no Pacaembu, ou seja, as 

características de ocupação bem como o dimensionamento mínimo dos lotes. 

 

Reconhece-se que, embora semelhante aos jardins, o Pacaembu diferencia-

se porque a área do lote é menor, a densidade populacional é maior e a área verde 

tem aproveitamento diferente, conforme relatado no Parecer de fl. 38/39 do processo 

de estudo de tombamento do bairro Pacaembu (vide doc. 27). 

 

No caso do bairro Pacaembu e do bairro City Lapa, há ainda outro diferencial 

de terem sido implantados loteamentos em região de declive, o que exigiu da Cia City 

inventar a construção em curvas de nível.  

 

Cabe observar que o loteamento do Pacaembu, a princípio era 

essencialmente residencial, porém, a partir da década de 70 já se verifica o inicio de 

transformação do bairro com o aumento do tráfego e aparecimento de corredor 

comercial. Já à época, o bairro se encontrava em processo de acelerada modificação, 

que se confirma pela previsão de zonas de uso comercial e zonas de verticalização, 

conforme relatado no Parecer de fl. 36 do processo de estudo de tombamento do 

bairro Pacaembu (vide doc. 27). 

 

O tombamento do bairro adotou os mesmos critérios que nortearam a 

constituição do chamado bairro jardim, a novidade é a utilização do remembramento 

somente para as áreas com lotes não residenciais. Entretanto, não há nos autos 

motivação expressa para a adoção da referida restrição, e, conforme se verá no 

presente estudo, também não há, na prática, real motivo. 

 

A primeira constatação é obvia: da junção de lotes onde somente é 

permitida residência unifamiliar decorre a diminuição da densidade demográfica. 
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Ademais, se para os lotes juntados forem aplicadas as mesmas taxas de 

ocupação e coeficiente de aproveitamento e gabarito, o resultado final entre área 

ocupada e área vazia permanece proporcionalmente a mesma. 

 

Citando uma passagem do parecer emitido por técnicos da UPPH no 

processo 39.793/2000, cujo interessado é a FAAP, localizamos a constatação de que o 

remembramento parece favorável quando relativo à junção de dois lotes, notadamente 

quando se trata de uso residencial (doc. 56 – 04/07). 

 

Ou seja, para cada área construída mantém-se uma proporção fixa 

(porcentagem) de área vazia, na qual obrigatoriamente deve haver alta densidade 

arbórea e taxa de permeabilidade. 

 

Portanto, o remembramento é um mecanismo eleito pela Cia. City para a 

preservação dos modelos, sendo amplamente usado nos primeiros bairros tombados, 

isto é, o bairro dos Jardins e permitido na resolução de tombamento daquela área. 

 

No mais, a alta densidade arbórea é conceito não definido na Resolução, de 

forma que, para atendê-lo, esta Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico – 

UPPH utiliza-se de critérios subjetivos que variam de acordo com a interpretação dada 

pelos técnicos caso a caso. 

 

Para garantir a taxa de permeabilidade, a resolução, com muita sabedoria, 

previu a impossibilidade de construção da área verde sobre laje. 

 

Na fase de Estudo de Tombamento, bem como no parecer técnico e de 

relatoria que concluem pelo tombamento, as idéias levadas em consideração para 

concluir pela importância de preservação do bairro foram as seguintes:  

 

a) modelo urbanístico em região com condições topográficas desfavoráveis, 

ou seja, magnífica implementação nas encostas de difícil aproveitamento 

(fl. 39); fugindo à monotonia dos traçados hipodâmicos (fl. 513); 

b) o tombamento é considerado mecanismo para impedir a verticalização 

do bairro (fl. 38),  
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c) única “ilha verde” ou “respiradouro” (fl. 38), ecológico e visual do centro 

(fl. 39), influência no microclima urbano (fl. 512), portanto, qualidades 

ambientais e paisagísticas, paisagens agradáveis,  

d) uma nova forma de habitar, intermediária entre a cidade e o campo (fl. 

58); traçado urbano tipo garden city, elaborado pelo arquiteto inglês 

Barry Parker 

e)  qualidades ambientais e paisagísticas pelo emprego especifico deste tipo 

de traçado urbano (fl. 512); 

f) Regulamentação contratual bastante semelhante ao loteamento dos 

jardins (fl. 515); 

g)  Não ficar a mercê das rápidas modificações a que a lei de zoneamento 

está sujeita (fl. 515); 

h) Manutenção do padrão original de ocupação dos lotes (recuos, 

taxa máxima de ocupação, remembramento/desmembramento de 

lotes, etc, conforme estabelecido pela própria Cia. City, e não a 

preservação obrigatória da edificação existente nos mesmos (fl. 517). 

 

Analisando o item “h”, observa-se, que o remembramento foi considerado 

como integrante do padrão de ocupação dos lotes, possível inclusive na área de maior 

restrição do perímetro a ser tombado (Z-1) (fls. 517). 

 

Entretanto, embora o Condephaat tenha aprovado o tombamento nos 

termos do parecer técnico da arquiteta Maria Lúcia Ramalho, o que inclui a 

possibilidade de remembramento na Z1, a resolução de tombamento, sem qualquer 

justificativa considerou proibido a utilização do instrumento na referida área residencial 

(doc. 57 - Ata 899).  

 

Considerando que na concepção do loteamento do Pacaembu assim como 

dos Jardins, o remembramento de lotes era permitido, e que, no estudo de 

tombamento não há qualquer objeção, sendo inclusive o mesmo considerado 

integrante do padrão de ocupação dos lotes, até mesmo para a área estritamente 

residencial. 

 

Em outras palavras, o ato administrativo de tombamento ao proibir o 

remembramento no perímetro em que estão localizados os lotes residenciais o fez sem 
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qualquer motivação, não há sequer a aprovação da minuta de resolução pelo 

Condephaat, conforme se observa das atas do período correspondente (doc. 58 – 

atas 899, 900 901, 902;903 e 904). 

 

Ademais, na prática, o remembramento é mecanismo que, agregado a 

obrigação de residência unifamiliar, vai ao encontro da baixa densidade populacional, 

sendo esta, um dos objetos do tombamento e, portanto, interesse público a ser 

atingido. 

 

Saindo da seara estritamente processual a equipe foi a campo para analisar 

situações em que existe a junção de lotes, com ou sem remembramento, exatamente 

no perímetro em que a resolução proíbe o remembramento e verificar se, na prática, a 

junção de lotes para uso de um mesmo proprietário traz algum prejuízo para o 

tombamento. 

 

Analisados os casos, o grupo encontrou as seguintes hipóteses: 

 

a) lotes unidos fisicamente no qual existe, em um, edificação (residência 

unifamiliar) e no outro existe área de lazer, sendo respeitados os recuos, 

gabarito, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, taxa de 

permeabilidade e ajardinamento. 

b) lotes unidos no qual existe, residência unifamiliar construída ocupando 

parte dos dois lotes, sendo respeitados os recuos, gabarito, taxa de 

ocupação e coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade e 

ajardinamento. 

 

c) lotes unidos para serem redivididos (desdobro). 

 

Em breve síntese, segue a lista exemplificativa de processos na qual 

observam-se as hipótese acima descrita: 
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doc. 59  Processo Condephaat 

nº 37.541/98  

Rua Major Natanael nº 223 

Requerido por Eliana Maria Bataggini Rodrigues – neste caso 

existe a junção de lotes real, derrubaram muros e fizeram um 

estacionamento gigante, mas não há aprovação do Condephaat. 

doc. 60 Processo Condephaat 

nº 28.796/91 

Rua Brigadeiro Melo, 

esquina Rua Heitor de 

Moraes, lotes 25 e 26 

Requerido por Solar Administradora de Bens - existe aprovação da 

UPPH. Na época existia vacância do Condephaat, então a Unidade 

Técnica aprovou sem ir para o Conselho. 

 

doc. 61 Processo Condephaat 

nº 53.782/06 

Rua Jose de Freitas 

Guimarães nº7 486 

Requerido por Felipe Fernandez - Existe o pedido para junção de 

lotes, sendo que em um deles ficaria uma casa  e, no outro, área 

de lazer, para utilização pelo mesmo proprietário. Existe um único 

muro ao redor dos dois lotes. Isso foi aprovado, pois o Conselho 

entendeu que não era o caso de remembramento.  

doc. 62 Processo Condephaat 

nº 54.216/06 

Rua José de Freitas 

Guimarães nº 304 c/ a rua 

Cardoso de Almeida nº 

1467 

Requerido por Jacy Amendola Rabello da Silva - caso de 

remembramento para posterior desdobro. 

 

doc. 63 Processo Condephaat 

nº 42.248/01 

Rua Fernando Laboriau nº 

62 

 Requerido por Anete Nusbaum - teve o remembramento 

aprovado./ 

 

doc. 64 Processo Condephaat 

nº 57.885/08 

Rua Itajaçu nº 37 

Requerido por Juliana de Almeida Proença - caso em que a 

moradora pediu regularização do remembramento após a 

Resolução de 2008. Ainda não apreciado pelo Conselho. 

doc. 65 Processo Condephaat 

nº 29.911/92 

Rua Heitor Moraes nº 20, 

esq. com a Rua Brigadeiro 

de Melo 

Requerido por Solar Administradora de Bens Sociedade Civil S/A. 

– caso em que houve remembramento para desdobro   

 

 

Em ambas as situações há um único proprietário utilizando os lotes, porém, 

a legislação municipal considera necessário unificar em termos cadastrais somente os 

lotes que se encontram na situação “b”. Isso porque, remembramento, de acordo com 

a lei municipal 9413/81 (lei de Parcelamento do solo), vigente à época do 

tombamento, em seu artigo 1º, inc. III é definido como “soma das áreas de dois ou 
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mais glebas ou lotes, para a formação de novas glebas ou lotes” 2(doc. 66 – Lei 

9.413/81). 

 

Em outras palavras, o novo lote formado pela união física de dois ou mais 

lotes, passa a ter uma nova identidade (união jurídica), que gera para seu proprietário 

um número único de contribuinte e perante a prefeitura o novo lote passa a ter um 

novo número cadastral. Além disto, o zoneamento Z-1 da época, conservado pelo 

tombamento, somente permitia uma edificação unifamiliar por lote, conforme disposto 

no artigo 15, I da Lei 7.805/72  72 (doc. 67 – Lei 7805/72 e Lei 8001/73). 

 

Esta diferenciação, para efeito de manutenção do padrão de ocupação dos 

lotes do bairro do Pacaembu não faz diferença alguma, pois a exigência concomitante 

de gabarito máximo de altura, recuos, taxa de ocupação etc, mantém a proporção da 

ocupação entre área ocupada e área vazia, que deve ser destinada à implantação de 

área verde com alta densidade arbórea. 

 

Considerando que o ato de derrubar o muro para utilizar dois lotes como se 

um lote fosse ocorre em diversos casos no perímetro tombado, por questão de 

isonomia entre os proprietários, o simples ato de unir fisicamente dois lotes, deveria 

ser ter igual tratamento independente da união jurídica (unificação cadastral e do 

número de contribuinte), uma vez que não agride nenhum dos valores do tombamento 

ao contrário, ajuda a preservar um de seus objetos, qual seja, a baixa densidade 

populacional. 

 

Reitere-se que no tombamento dos Jardins o remembramento é permitido, 

conforme previsto no artigo 3º, inciso 6º da Resolução 02/86, em consonância com o 

modelo inovador de urbanização implementado pela City e posteriormente repetido no 

Pacaembu (doc. 68 - Resolução dos Jardins nº 02/86), senão vejamos: “Não 

serão permitidos desdobros ou subdivisão de lote na área do presente tombamento. 

Os casos de remembramento serão objeto de deliberação prévia do Condephaat. 

 

Ademais, analisando o Contrato Typo para o bairro do Pacaembu, observa-

se a preocupação da Cia. City com a existência lotes com área mínima e não máxima.  

                                                
2 As leis que alteraram parcialmente a Lei 9.413/81 que trata do parcelamento do solo, são as leis 9.846/85 e 
14.940/09 nada alteram ou esclarecem quanto ao remembramento. 
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Para tanto, mister se faz observar o item i das fl. 286 do estudo de tombamento (vide 

doc. 37), que afirma pode dois ou mais lotes contíguos se unir contanto que os novos 

lotes, assim formados, tenham, cada um, uma frente não inferior a 12 metros para 

qualquer rua ou ruas, uma profundidade mínima de 24 metros e uma mínima de 400 

metros quadrados. 

Há ainda, notícias de proprietários que teriam unido fiscamente dois lotes, e 

não comunicado o órgão, encontrando-se, portanto, irregular, situação que 

acreditamos ser recorrente no bairro. Neste sentido, cabe esclarecer que a área técnica 

não consegue ter acesso ao interior dos imóveis para averiguar quais respeitam a 

vedação de remembramento e outras restrições da resolução. Este fato é 

potencializado com a elevação dos muros das residências, o que impede qualquer 

avaliação do que existe construído dentro dos lotes. 

 

Sobre o projeto da FAAP 

 

Especificamente, sobre o projeto de construção de estacionamento da FAAP, 

consta no processo 39.793/00, consulta acerca da eventual possibilidade da quadra em 

questão ser tratada como um todo, ou seja, alguns imóveis vizinhos seriam integrados 

ao conjunto existente através de remembramento. A proposta envolvia ampliação e 

regularização de área.  

 

Consta dos autos, a Ata nº 1377, que o E. Colegiado em 26 de setembro 

de 2005 aprovou parecer de uma Comissão formada para análise do referido projeto 

de modernização. Referido parecer fornece diretrizes para elaboração de proposta 

(doc. 69 – ata 1377 – fl. 190). 

 

Conforme proposto pela Comissão, o terreno objeto da intervenção foi 

considerado como um todo, com estudo de massa para volumes isolados que reproduz 

a volumetria da paisagem existente e uma proposta de unificar o subsolo para 

estacionamento, sendo possível a construção de mais de um nível. Entretanto, não 

localizamos nos autos qualquer peça gráfica que ilustre o estudo de viabilidade de 

aproveitamento dos imóveis.  

 

Em 09 de fevereiro de 2006, foi apresentada uma proposta elaborada pelo 

escritório de arquitetura Julio Neves Ltda. para a mesma área (doc. 70 - fls. 201 e 
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202). A área técnica manifesta na ocasião dizendo que o projeto respeita o padrão de 

ocupação dos lotes existentes, detalhando que a taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento, recuos e área permeável estão de acordo com a resolução SC - 8 de 

14/03/91. Quanto ao estacionamento em subsolo, o parecer remete para análise da 

Comissão de Conselheiros (doc. 71 - fl. 203 verso). 

Em 15 de setembro de 2006 (doc. 72 - Ata nº 1405, fl. 216), o 

Condephaat aprovou o parecer de Conselheiro Relator contrário à proposta de 

ampliação do campus da FAAP, na forma como foi apresentada. Os ofícios 

encaminhados para a Diretoria da FAAP e para o escritório do Arquiteto Julio Neves 

justificam que a proposta não foi aprovada pelas seguintes razões (doc. 73 – fls. 212 

a 215): 

 

1- O projeto não segue as diretrizes aprovadas pelo E. Colegiado, 

consubstanciadas em estudo encaminhado pela Comissão de 

Conselheiros  

2- O projeto não mantém a volumetria adotada pelo projeto original do 

bairro tombado;  

3- Não foi apresentada solução jurídica capaz de solucionar o registro de 

remembramento de subsolos, mantendo os lotes da superfície; 

4- Não foi apresentada solução jurídica capaz de impedir a utilização de 

precedente concedido à FAAP por eventuais futuros empreendedores 

imobiliários para outras áreas do bairro tombado. 

5- O projeto apresentado não contempla a preservação da Residência Luis 

Forte. 

 

Os ofícios concluem que o projeto deverá ser reapresentado atendendo aos 

itens elencados. 

 

Em 02 de junho de 2008, os representantes da FAAP ingressaram com pedido 

de reunião técnica e designação de comissão para acompanhamento de novo projeto. 

Em resposta, o E. Colegiado deliberou considerar suficientes as diretrizes fornecidas 

em 15/09/2006 para elaboração de novo projeto do Campus da FAAP, não sendo 

necessária a formação de comissão para acompanhamento do assunto. 
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A partir de fevereiro de 2006, não houve nova apresentação de projeto ou 

estudo que contemple as diretrizes estabelecidas pelo E. Colegiado em setembro de 

2005. Embora não tenhamos tido acesso a qualquer peça gráfica que ilustre as 

referidas diretrizes, fica evidente que o estudo foi concebido dentro do pressuposto da 

unificação de áreas apenas em subsolo, o que caracteriza situação imprevista em 

legislação de uso de solo.  

 

Cabe mencionar que num outro expediente verificado – Processo nº 

49.314/04, 

 também referente à solicitação de aprovação de projeto para modernização 

do mesmo Campus da FAAP, consta deliberação em 30/08/04 que considera passíveis 

de remembramento os lotes de propriedade da FAAP, em evidente contradição com o 

texto da resolução de tombamento em questão (doc. 74- – Ata 1343, fl. 89). 

 

Sobre esta questão observa-se que na quadra Z2 (zona mista) onde está 

inserida a FAAP, o remembramento não foi permitido pela resolução SC 08/91, sendo 

dada a esta quadra o mesmo tratamento das quadras compreendidas na antiga Z1 

(lotes estritamente residenciais), diferentemente das outras Z2 inseridas no perímetro 

citado. Também sobre este fato não localizamos nos autos qualquer justificativa para a 

diferenciação, o que fere sem dúvida alguma a isonomia entre os proprietários de lotes 

de uso comercial. 

 

Reitera-se que a análise apurada dos autos do estudo de tombamento, não 

esclarece os motivos que levaram o Condephaat a permitir o remembramento nos lotes 

de em área Z2 e proibir na quadra da FAAP que também é Z2. 

 

O parecer técnico encaminhado para a apreciação do Condephaat prévia, 

inclusive, a exclusão da FAAP do perímetro de tombamento, o que foi descartado na 

reunião do Condephaat, de acordo com a Ata nº 899 (vide doc. 39), sem, todavia, 

constar a motivação. 

 

Somente por este motivo, o remembramento deveria ser permitido na quadra 

da FAAP, o que resolveria a questão do estacionamento, pois permitiria o 

remembramento também do subsolo.  
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Por outro lado, não há para referida quadra restrição de gabarito e o 

coeficiente de aproveitamento é 1, o que resultaria, na possibilidade da FAAP vir a 

construir edifício alto, hipótese incompatível com a preservação das 

características do bem tombado. 

 

Porém, existe a possibilidade de se permitir o remembramento e impor 

restrição de gabarito de 10m, tal como se pretende para todo o perímetro (vide doc. 

22), conforme permitido nos Jardins e na Z2 incluída no tombamento do Pacaembu. 

Esta seria uma boa solução para alcançar a isonomia e garantir que nenhuma 

edificação com mais de 10m será construída no local, assim como ocorre para os lotes 

inseridos nas outras Z2 incluídas no perímetro. 

 

Sobre o item 4, também estaria resolvido, pois o remembramento será 

instrumento permitido para todo o polígono, desde que respeitadas às restrições 

impostas e aprovado pelo Conselho. 

 

Quanto ao último item, há indícios de que referida residência estaria 

descaracterizada para efeito de tombamento e não é correto exigir de alguém que, 

para exercer o seu direito, tenha que apresentar contrapartida, não exigida a outros. 

 

Diante do exposto, o grupo de estudo entende que a junção de lotes não tem 

implicações negativas para o tombamento desde que deliberada, caso a caso, pelo 

Condephaat e aprovada mediante a observação de todas as outras restrições já 

exaustivamente descritas no presente parecer e apresentadas na proposta de nova 

resolução (vide doc. 22). 

 

Além desta questão, a resolução de tombamento ora analisada, apresenta 

outros problemas de redação e técnica legislativa que deverão ser corrigidos, pois 

causam confusões nos aplicadores da norma, gerando, inclusive, situações de falta de 

isonomia.  
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Por fim, outras questões atuais, tais como regulamentação de 

estacionamentos, construção de muros e instalação de antenas de telefonia móvel, que 

não foram contempladas na resolução SC 08/91 devem ser incluídas, pois vêm 

ocasionando prejuízos ao bairro. Para tanto, o grupo de estudos apresenta uma 

proposta de nova minuta a ser apreciada por este E. Conselho. 

 

São Paulo, 17 de novembro de 2009. 

 

 
 

___________________________ 
Aldo Carvalho 

arquiteto da UPPH 
 

 
 
_________________________________ 
Carlos Eduardo Salgueirosa de Andrade 

arquiteto da UPPH 
 

 
 

__________________________ 
Diana Danon 

arquiteta da UPPH 
 

 
 
______________________________________ 

Marília Barbour Herman Caggiano 
coordenadora da UPPH 

 
 
 

__________________________ 
Paulo Sérgio Del Negro 
arquiteto da UPPH 

 

 
 

_________________________ 
Walter Fragoni 

arquiteto da UPPH 
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TOMBAMENTO DO PACAEMBU 
 

Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico,  
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.  
 
 
RES. SC 08/91, de 14 de março de 1991  
 
O Secretário da Cultura, nos termos do artigo 
1o do Decreto-Lei 149, de 15 de agosto de 
1969 e do Decreto 13.426, de 16 de março de 
1979, e 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico,  
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.  
 
 
RES. SC 08/91, de 14 de março de 1991  
 
O Secretário da Cultura, nos termos do artigo 
1o do Decreto-Lei 149, de 15 de agosto de 
1969 e do Decreto 13.426, de 16 de março de 
1979, e 

 

Considerandos Considerandos  
Considerando as extraordinárias finalidades 
ambientais e paisagísticas  
decorrentes de implantação do Bairro do 
Pacaembu nas encostas do vale do Ribeirão  
de mesmo nome;  
 
Considerando a excelência do traçado urbano 
e topografia que o caracterizam,  
decorrentes do loteamento empreendido pela 
Companhia City de acordo com os  
princípios básicos da “garden-city” inglesa;  
 
Considerando a significativa taxa de densidade 
arbórea e alta porcentagem de  

Considerando as extraordinárias finalidades 
ambientais e paisagísticas  
decorrentes de implantação do Bairro do 
Pacaembu nas encostas do vale do Ribeirão de 
mesmo nome;  
 
 
Considerando a excelência do traçado urbano 
e topografia que o caracterizam, decorrentes 
do loteamento empreendido pela Companhia 
City de acordo com os princípios básicos da 
“garden-city” inglesa;  
 
Considerando a significativa taxa de densidade 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

solos permeáveis capazes de garantir climas 
urbanos mais amenos para a cidade  
como um todo,  
 
Resolve: 

arbórea e alta porcentagem de solos 
permeáveis capazes de garantir climas urbanos 
mais amenos para a cidade  
como um todo,  
Resolve: 

Objeto do tombamento Objeto do tombamento  
Artigo 1o – Ficam tombados na área do 
Pacaembu e Perdizes, no município de São 
Paulo, os seguintes elementos:  
 
I – o atual traçado urbano, representado pelas 
ruas e praças públicas contidas entre os 
alinhamentos dos lotes particulares;  
 
II a vegetação, especialmente a arbórea, que 
passa a ser considerada como bem aderente;  
 
III – o padrão de ocupação dos lotes, do qual 
decorre a existência de grande porcentagem da 
área verde e solo permeável, bem como baixa 
taxa de densidade populacional;  
 
IV – o belvedere público localizado no final da 
rua Inocêncio Unhate que se constitui em local 
privilegiado para a fruição das qualidades 
paisagísticas e ambientais do bairro. 

Artigo 1o – Ficam tombados na área do 
Pacaembu e Perdizes, no município de São 
Paulo, os seguintes elementos:  
 
I – o atual traçado urbano, representado pelas 
ruas e praças públicas contidas entre os 
alinhamentos dos lotes particulares;  
 
II a vegetação, especialmente a arbórea, que 
passa a ser considerada como bem aderente;  
 
III – o padrão de ocupação dos lotes, do qual 
decorre a existência de grande porcentagem da 
área verde e solo permeável, bem como baixa 
taxa de densidade populacional;  
 
IV – o belvedere público localizado no final da 
rua Inocêncio Unhate que se constitui em local 
privilegiado para a fruição das qualidades 
paisagísticas e ambientais do bairro. 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

Perímetro da área tombada Perímetro da área tombada  
Artigo 2o – A área de tombamento está 
contida no polígono obtido a partir da 
intersecção dos eixos das seguintes vias: Rua 
Cardoso de Almeida CADLOG 04248-0;  
 
Rua Prof. João Arruda CADLOG 10137-0, 
Av. Sumaré CADLOG 18519-1, Av. Paulo VI 
CADLOG 33683-1, Rua Veríssimo Glória 
CADLOG 19589-8, Rua Cardoso de Almeida 
CADLOG 04248-0; Rua Monsenhor Alberto 
Pequeno CADLOG 00505-3; Rua Itajubá 
CADLOG 09474-9; Rua Angatuba CADLOG 
01347-1; Rua Major Natanael  
CADLOG 14433-9, Av. Dr. Arnaldo 
CADLOG 02271-3; Rua Minas Gerais 
CADLOG 13984-0; Rua Novo Horizonte 
CADLOG14814-8; Praça Humberto de 
Campos CADLOG 12160-6; Rua Bahia 
CADLOG 02722-7; Rua Goiás CADLOG 
08064-0; Rua Ceará CADLOG 04671-0; Rua 
Alagoas CADLOG 00426-0; Rua Engenheiro 
Edgar Egydio de Souza CADLOG 06173-5; 
Rua Itaguaba CADLOG 09444-7; Rua Tupi 
CADLOG 19235-0; Av. Gal. Olympio da 
Silveira CADLOG 14947-0; Rua Traipu 
CADLOG 19101-9; Rua Itapicuru CADLOG 
09548-6; Rua Conselheiro Fernandes Torres 

Artigo 2º – A área de tombamento está 
contida no polígono obtido a partir da 
intersecção dos eixos das seguintes 
vias:  
 
 
Rua Cardoso de Almeida,  Rua Prof. 
João Arruda, Av. Sumaré,  Av. Paulo 
VI,  Rua Veríssimo da Glória,  Rua 
Cardoso de Almeida,  Rua Monsenhor 
Alberto Pequeno, Rua Itajubá, Rua 
Angatuba, Rua Major Natanael,  Av. 
Dr.  Arnaldo, Rua Minas Gerais,  Rua 
Novo Horizonte,  Praça Humberto de 
Campos, Rua Bahia,  Rua Goiás,  Rua 
Ceará,  Rua Alagoas,  Rua Ceará,  Rua 
Edgar Egydio de Souza, Rua Itaguaba, 
Rua Tupi,  Av. Gal.  Olímpio da 
Silveira,  Rua Traipú, Rua Itapicuru,  
Rua Conselheiro Fernandes Torres,  
Rua Atibaia,  Rua João Ramalho e Rua 
Cardoso de Almeida. 
 

Não sabemos se é necessário manter 
o CADLOG, porque é uma 
referência usada pela prefeitura 
para identificar a rua.  
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

CADLOG 07054-8; Rua Atibaia CADLOG 
02469-4; Rua João Ramalho CADLOG 
10436-1; Rua Cardoso de Almeida CADLOG 
04248-0.  
 
Parágrafo Único – Ficam excluídos do 
polígono do tombamento os lotes com  
testadas voltadas para a Avenida General 
Olímpio da Silveira, entre as Ruas Traipu e 
Tupi. 
 
 
 
 
 
Exclui-se do tombamento Exclui-se das restrições de tombamento  
Parágrafo Único – Ficam excluídos do 
polígono do tombamento os lotes com testadas 
voltadas para a Avenida General Olímpio da 
Silveira, entre as Ruas Traipu e Tupi. 

Parágrafo único - Ficam excluídos das 
restrições de tombamento: 
 
a) os lotes com testadas voltadas para 
Av. General Olímpio da Silveira entre 
as ruas Traipu e Tupi; 
 
 
b) os lotes da Rua Minas Gerais entre  
a Av. Dr.  Arnaldo e a Praça Mal. 
Cordeiro de Farias.  
 

Parágrafo único – para não haver 
mudança no perímetro altera-se a  
terminologia.  

 
a) A resolução não está correta porque 
os lotes que fazem parte do polígono 
só não estão sujeitos às restrições de 
tombamento, pois no mapa os lotes  
fazem parte do polígono ; 
 
b)Os lotes da Rua Minas Gerais entre  
a Av. Dr.  Arnaldo e a Praça Mal. 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) os lotes que não pertencem à Cia City, nas 
quadras delimitadas pelas Rua Cardoso de 
Almeida, Rua Vanderlei, Rua José de Freitas 
Guimarães, Rua Atibaia, e Rua João Ramalho 
(quadras Z-18-025 à época do 
tombamento), 
 
 
 
 
 
 

Cordeiro de Farias  ,  pelos mesmos 
motivos que isentaram de restrições os  
lotes na Av. Gal.  Olímpio (ver item a),  
à época do tombamento já não tinham 
as características que levaram ao 
tombamento: prédios,  uso misto,  
ausência de recuo frontal e/ou lateral,  
ausência de ajardinamento entre  
outros.  Soma-se a este fato parecer 
Conselheiro Relator Metrejan 
(processo 36.776/97,  2º Vol.  Fl.  219v).  
 
c) Just ifica-se pala idéia prevista no 
item 3 § 2º do art igo 3º da Resolução 
SC – 8/91 

Diretrizes a serem observadas para a 
preservação 

Diretrizes a serem observadas para a 
preservação 

 

Artigo 3o – Tendo em vista conciliar esforços 
integrados para a preservação da  
área tombada, fica estabelecido o seguinte 
conjunto de diretrizes, consideradas 
indispensáveis para garantir um caráter 

Artigo 3o – Tendo em vista conciliar esforços 
integrados para a preservação da área 
tombada, fica estabelecido o seguinte conjunto 
de diretrizes gerais, consideradas 
indispensáveis para garantir um caráter 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

flexível e adequado à proteção dos bens nela 
contidas. 

flexível e adequado à proteção dos bens nela 
contidas. 

Diretrizes Gerais  Diretrizes Gerais  
§ 1o – Serão as seguintes as diretrizes gerais:  
 
 
 
 
 
1 – Todas as obras de conservação, 
restauração, construção e reforma serão 
regidas pelas normas da presente Resolução e, 
naquilo que não conflitar com a mesma, 
também pela legislação municipal vigente 
nesta data e pelas diretrizes originais do 
loteamento realizado pela Companhia city no 
Pacaembu, conforme constante das escrituras 
dos terrenos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1o – Serão as seguintes as diretrizes gerais 
para todas as intervenções nos lotes inseridos 
no perímetro definido no artigo 2º da presente 
resolução:  
 
 
1 – Todas as obras de conservação, 
restauração, construção e reforma 
serão objeto de deliberação pelo 
Condephaat,  sendo regidas pelas 
normas da presente Resolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1º - A justificativa é a solicitação, inclusive 
por parte do MP de uniformizar os critérios de 
preservação, ou melhor, do que se considera 
importante preservar para a manutenção da 
“coisa tombada”.  
 
 A resolução deve reunir todas as 
restrições importante para a preservação do 
tombamento. Se pretende utilizar regras 
municipais deve prevê-las. Quanto às 
restrições contratuais, aquelas importantes 
para o tombamento, devem ser previstas 
também na resolução uniformizando o 
tratamento dado aos lotes. No caso do 
tombamento do Pacaembu além do lotes da 
city existem lotes de dois outros loteamento o  
que não são citados na resolução (Santa Casa e 
Sumaré).  
 Facilitar o entendimento das regras 
resolve os muitos problemas de interpretação e 
o risco de erro. Os temas previstos na 
legislação municipal que são importantes para 
o tombamento já eram incluídos na Resolução 
SC-8 de 91, que correspondem aos institutos 
referentes a ocupação do solo. Entretanto, há 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
2 – Todas as intervenções nos lotes 
pertencentes ao polígono definido no artigo 2o 
– demolições, construções, reformas, obras de 
conservação e restauração – serão objeto da 
prévia deliberação do Condephaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2- Todos os lotes inseridos no 
polígono de tombamento devem ter no 
máximo uma única edifícação 
principal e um anexo (edícula) com as 
características previstas nos incisos do 
presente parágrafo,  respeitados os usos 
já definidos à época do tombamento.  
 
 
 
3 – o gabarito máximo permitido é de 
10 metros a partir de qualquer ponto 
do terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – os recuos serão para as edificações 
residenciais: 5m de frente,  5m de 

no grupo de estudos a proposta de que o uso 
(por exemplo estacionamento) também seja 
objeto de normatização pelo Condephaat, por 
isso há dúvida se o uso deve ou não ser 
incluído.  
 
2- O item 2 da resolução 8/91, foi incluído no 
parágrafo 1º, inciso I, da nova proposta 
 
 O novo item 2 apresenta proposta de 
texto sobre edificação para deixar claro a 
impossibilidade de construção de condomínios 
horizontais e verticais. 
 
 
3 - Esse item foi inserido, como diretriz geral 
para todo polígono de tombamento. Esse 
gabarito máximo só era previsto para antiga 
Z2, exceto a quadra onde se encontra a FAAP, 
conforme, alínea d, item d do parágrafo 3º do 
artigo 3º. Além disso foi modificada a redação, 
pois os 10 metros foram considerados a partir 
de qualquer ponto do terreno.  
 
 
4 à 7 – Estes itens (4 a 7), já estão previstos 
em todos os perímetros da Resolução SC nº 
8/91, configurando-se, por isso, diretrizes 



 

 76

Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Não serão permitidas alterações no sistema 
viário, bem como mudanças em guias e 
largura de calçadas, sem prévia autorização do 
Condephaat.  
 
 
4 – Em conformidade com o decreto 
Municipal no 14.059, de 24/11/1976 é 
permitido aos moradores dos lotes, 
compreendidos na área do presente 
tombamento, o plantio de árvores e o 
ajardinamento do passeio correspondente. Os 
passeios que receberão este tratamento serão 
denominados “calçadas verdes”.  
 
 
5 – Todos os projetos deverão respeitar a 
arborização existente, sendo obrigatória  

fundo e 1,5m de um dos lados; 
 
5 -  os recuos serão para as edificações 
não residenciais: 6m de frente,  6m de 
fundo e 3m de um dos lados;  
6 – a taxa de ocupação será de 0,5 
(meio);  
 
 
7 -  o coeficiente de aproveitamento 
será de 1 (um). 
 
 
8 -  Não serão permitidas alterações no 
sistema viário,  bem como mudanças 
em guias e largura das calçadas, sem 
prévia autorização do Condephaat;  
 
 
9 - É permitido aos moradores dos 
lotes,  compreendidos na área do 
presente tombamento, o plantio de 
árvores e o ajardinamento do passeio 
correspondente.  Os passeios que 
receberão este tratamento serão 
denominados “calçadas verdes”; 
 
 

gerais, razão pela qual os reunimos no 
presente artigo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - Modificou-se a redação por uma questão de 
técnica legislativa, adotamos o mesmo 
conceito, excluindo-se o termo “legislação 
municipal” 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

a apresentação gráfica de locação dos 
elementos arbóreos do lote, com respectiva 
discriminação de cada espécie (nome vulgar 
ou científico) e fotografia.  
 
 
6 – 30% (trinta por cento) da área do lote 
deverá permanecer permeável, destinada a 
ajardinamento com alta densidade arbórea, não 
sendo computado neste cálculo a superfície 
sobre laje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Em caráter excepcional, o Condephaat 
poderá admitir o transplante de árvores desde 
que justificado por memorial descritivo do 
serviço a ser executado, assinado por 
responsável técnico habilitado.  

 
10 – Todos os projetos deverão 
respeitar  a arborização existente,  
sendo obrigatória a apresentação 
gráfica de locação dos elementos 
arbóreos do lote,  com a respectiva 
discriminação de cada espécie nome 
(vulgar ou científico) e fotografia; 
 
 
11 – 30% (trinta por cento) da área 
total do lote deverá permanecer 
permeável,  destinada a ajardinamento 
com alta densidade arbórea,  não sendo 
computadas as superfícies sobre laje. 
O índice de permeabilidade é  
obrigatório também para os casos de 
construção de garagem subterrânea.  
 
 
12 - Considera-se ajardinamento com 
alta densidade arbórea a relação de: 
um elemento arbóreo para cada 25m². 
Podendo ser distribuídos,  a critério do 
proprietário,  pelo lote.  Os elementos 
arbóreos deverão ter diâmetro altura 
do peito (DAP) de 10 a 15 cm.  
 

10 – corresponde ao item 5 do §1 do artigo 3 
da resolução 08/91 
 
 
 
 
 
 
11- Reiterado para a construção de garagens 
para evitar qualquer interpretação equivocada. 
 Há proposta do grupo de exigir que o 
ajardinamento seja sobre terra, tendo em vista 
que muitos apresentam projeto utilizando 
pisos autodrenantes 
 
 
 
12- A resolução não especificava a densidade 
arbórea.  
 
 
 
 
 
 
13 - corresponde ao item 7 do §1 do artigo 3 
da resolução 08/91 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
8 – A substituição dos elementos arbóreos, no 
final do ciclo vital ou por ataque de agentes 
fito-patogênicos, deverá ser feita 
resguardando-se a diversidade biológica das 
espécies existentes. 

 
13 – Em caráter excepcional,  o 
Condephaat poderá admitir o 
transplante de árvores desde que 
justif icado por memorial descritivo,  
assinado por responsável técnico 
habilitado; 
 
 
 
14 – A substi tuição dos elementos 
arbóreos,  no final do ciclo vital ou em 
conseqüência de ataque de agentes 
f itopatogênicos,  deverá ser feita 
resguardando-se a diversidade 
biológica das espécies existentes,  com 
a aprovação do órgão municipal  
competente; 
 
15 – Os lotes com área maior ou igual a  
900m² poderão ser desdobrados ou 
desmembrados, desde que a área dos lotes daí 
resultantes não seja inferior à área média dos 
lotes situados na mesma quadra.  
 
 
16 – Os lotes poderão ser remembrados desde 
que aprovado pelo CONDEPHAAT e nos 

 
 
 
 
14 - corresponde ao item 8 do §1 do artigo 3 
da resolução 08/91 acrescentando a exigência 
de aprovação do órgão municipal competente. 
 
 
 
 
15 - A hipótese 13 era permitida só para §2º 
artigo 3º da Resolução 8/91, agora é cláusula 
geral. 
 
 
 
 
16 – O remembramento é possível, porque não 
prejudica o tombamento e está de acordo: 
 
a) com as diretrizes da City, prevista no item 
“i” da página 86 do processo de tombamento; 
b) com o parecer da área técnica aproado pelo 
Condephaat na página 517 do processo de 
tombamento e aprovado no Condephaat, Ata 
899 
c) com o tombamento dos Jardins 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

limites por este definido. Uma vez autorizado 
o remembramento o mesmo deverá ser 
averbado na matrícula do imóvel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) com a diminuição da densidade 
demográfica 
 
 
A maioria do grupo entende que não é 
necessário definir na norma regras limitadora 
para o remembramento, sendo suficiente a 
análise caso a caso pelo Conselho, porém 
existe também a proposta de exigir: 
a) em área máxima para remembramento; 
b) potencial construtivo decrescente. 
c) remembramento de somente 2 (dois) lotes 
pois a área resultante da junção de dois lotes é 
suficiente para comportar um generoso 
programa de residência unifamiliar, devendo 
ainda serem adotados índices mais restritivos 
para a ampliação da área ajardinada (TO 0,375 
e CA 0,75)  
d) cada proprietário somente poderá 
remembrar um vez. 
 
 
17 – desfigura as características do bem 
tombado 
 
 
 
18 – Os muros são permitidos por uma questão 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
17 – Fica terminantemente proibida a 
implantação de condomínios horizontais e 
verticais. 
 
 
18 - O fechamento frontal dos lotes deverá 
possuir embasamento acima do nível da 
calçada de ½ metro e acima deste, com 
elemento vazado que permita a visibilidade de 
cheios e vazios, com altura total de 3 (três) 
metros. 
 
 
 
 
 
19 – A implantação de estacionamento é 
possivel nos corredores onde o uso é 
permitido, sendo possível também a ocupação 
do subsolo, desde que observada todas as 
diretrizes previstas nas cláusulas gerais desta 
Resolução.  
 
 
20 – As antenas de telefonia móvel ou 
similares, não são permitidas na área 
residencial do polígono, e nos demais setores 

de segurança, sendo que os elementos vazados 
permitirão visualizar também a área jardinada 
de lotos e os imóveis 
 
Existe também a proposta de duplicar os 
índices da city – embasamento (1m + gradil 
com 2m = 3m) 
 
 
19 – Ficamos em dúvida se não seria ideal 
adotar as diretrizes aprovadas no Processo nº 
41.635/2001 
 
 
 
 
20 – porque prejudica a ambiência e a 
visibilidade do bem tombado. 
 
 
 
 
 
§2 - Para estas ruas também se aplica as 
diretrizes gerais. 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

do polígono serão objetos de análise prévia 
pelo Conselho, obedecendo o gabarito máximo 
de 10 metros. 
 
 
§2º – Nas quadras delimitadas pelas 
Ruas Cardoso de Almeida,  Vanderlei, 
José de Freitas Guimarães,  Atibaia,  e 
João Ramalho (quadras Z-18-025 à 
época do tombamento),  as restrições 
previstas neste artigo serão  válidas 
apenas para os lotes da Cia City e para 
os lotes com testada para a Rua 
Inocêncio Unhate.   
 

 
 

Diretrizes Especificas perímetro do §2º do 
art. 3º 

  

§ 2o – Serão as seguintes as diretrizes 
específicas para as quadras localizadas no  
polígono obtido a partir da intersecção dos 
eixos das vias mencionadas a seguir: Rua  
Cardoso de Almeida CADLOG 04248-0; Rua 
Prof. João Arruda CADLOG 10137-0, Av. 
Sumaré CADLOG 18519-1, Av. Paulo VI 
CADLOG 33683-1, Rua Veríssimo Glória 
CADLOG 19589-8, Rua Cardoso de Almeida 
CADLOG 04248-0; Rua Monsenhor Alberto 
Pequeno CADLOG 00505-3; Rua Itajubá 

 Não há diretrizes especificas para 
que todos sejam tratados com 
isonomia. 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

CADLOG 09474-9; Rua Angatuba CADLOG 
01347-1; Rua Major Natanael CADLOG 
14433-9, Av. Dr. Arnaldo CADLOG 02271-3; 
Rua Minas Gerais CADLOG 13984-0, em 
toda a sua extensão; Rua Novo Horizonte 
CADLOG 14814-8; Praça Humberto de 
Campos CADLOG 12160-6; Rua Bahia 
CADLOG 02722-7; Rua Goiás CADLOG 
08064-0; Rua Ceará CADLOG 046710; Rua 
Alagoas CADLOG 00426-0; Rua Engenheiro 
Edgar Egydio de Souza CADLOG 06173-5; 
Rua Itaguaba CADLOG 09444-7; Rua Tupi 
CADLOG 19325-0; Av. Pacaembu CADLOG 
15270-6; Rua Paraguaçu CADLOG 15434-2; 
Rua Traipu CADLOG 19101-9; Rua Itapicuru 
CADLOG 09548-6; Rua Conselheiro 
Fernandes Torres CADLOG 07054-8; Rua 
Atibaia CADLOG 02469-4; Rua João 
Ramalho CADLOG 10436-1; Rua Cardoso de 
Almeida CADLOG 04248-0.  
 
1 – As edificações serão regidas pelas 
seguintes normas:  
 
a) Taxa de ocupação máxima: 0,5.  
 
b) Coeficiente de aproveitamento: 1,0.  
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

c) Recuos de 5 m de frente, 1,5 m em cada 
lateral, 5 m de fundo.  
 
2 – Os lotes com área maior ou igual a 900 m2 
poderão ser desdobrados ou desmembrados, 
desde que a área dos lotes daí resultantes não 
seja inferior à área média dos lotes situados na 
mesma quadra. Não serão permitidos 
remembramentos de lotes. 
 
 
 
 
 
 
 
Diretrizes Especificas perímetro do item 3 
do §2º do art. 3º 

  

3 – Nas quadras delimitadas pelas ruas 
Cardoso de Almeida, CADLOG 04248-0; Rua 
Vanderlei, CADLOG 19927-3; Rua José de 
Freitas Guimarães, CADLOG 108995; Rua 
Atibaia, CADLOG 02469-4 e Rua João 
Ramalho, CADLOG 10436-1, as restrições 
aqui previstas são válidas apenas para os lotes 
originalmente pertencentes ao loteamento da 
Companhia City e para os lotes com testada 
para a Rua Inocêncio Unhate, Cadlog 09213-4.  

 Não há diretrizes especificas para que todos 
sejam tratados com isonomia. Este item 
virou o §2º do artigo 3º, na nova proposta. 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
Diretrizes Especificas perímetro do, item 4 
do §2º do art. 3º 

  

4 – Para os lotes com testadas para a Rua 
Inocêncio Unhate, o gabarito máximo 
permitido será de 10m (altura máxima do 
telhado) a partir do nível mediano da guia na 
testada do lote. 
 

 Não há diretrizes especificas para que todos 
sejam tratados com isonomia. 

Diretrizes Especificas perímetro do, item 
§3º do art. 3º 

  

§ 3o – Serão as seguintes as diretrizes 
específicas para as quadras localizadas no 
polígono obtido a partir da intersecção dos 
eixos das vias relacionadas a seguir: (Área 2): 
Rua Tupi, CADLOG 19235-0; Av. General 
Olímpio da Silveira, CADLOG 14947-0; Rua 
Traipu CADLOG 19101-9; Rua Paraguaçu 
CADLOG 15434-2; Avenida Pacaembu, 
CADLOG 20158-8 e Rua Tupi, CADLOG 
19235-0.  
 
1 – As edificações serão regidas pelas 
seguintes normas:  
 
a. taxa de ocupação máxima:0,5.  
b. coeficiente de aproveitamento: 1,0.  
c. recuos de 5m de frente, 1,5m em cada 

 Não há diretrizes especificas para que todos 
sejam tratados com isonomia. 
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

lateral, 5 m de fundo.  
d. o gabarito máximo permitido será de 10 
metros (altura máxima do telhado) a  
partir do nível mediano da guia na testada do 
lote.  
e. Não serão permitidos desdobros ou 
subdivisão de lotes. Os casos de 
remembramento e desmembramento serão 
objeto de deliberação prévia por parte do 
Condephaat.  
 
 
Venda de propriedade Venda de propriedade  
 
Artigo 4o – A venda de propriedade situada na 
área deste tombamento independe da prévia 
consulta ao Condephaat. 
 

 
Artigo 4o – A venda de propriedade situada na 
área deste tombamento independe da prévia 
consulta ao Condephaat. 

 

Área envoltória Área envoltória  
 
Artigo 5o – Ficarão isentos de aprovação pelo 
Condephaat os projetos em lotes situados na 
área envoltória externa ao polígono definido 
no artigo 2o.  
 
 
 

 
Artigo 5o – O polígono tombado não gera área 
envoltória..  
 

Mudança apenas da redação. 

Convênios Convênios  
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Resolução SC  08/91 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

Artigo 6o – Fica prevista a possibilidade de 
convênios com órgãos estaduais e municipais 
interessados, para o controle, a definição e 
organização da manutenção e poda das árvores 
nas vias e praças públicas.  

Artigo 6o – Fica prevista a possibilidade de 
convênios com órgãos estaduais e municipais 
interessados, para o controle, a definição e 
organização da manutenção e poda das árvores 
nas vias e praças públicas.  

 

Artigo 7o – Fica prevista a possibilidade de 
um convênio com a Prefeitura Municipal de 
São Paulo para facilitar a aplicação das 
disposições referentes a este tombamento.  

Artigo 7o – Fica prevista a possibilidade de 
um convênio com a Prefeitura Municipal de 
São Paulo para facilitar a aplicação das 
disposições referentes a este tombamento.  

 

 Período para regularização  
 Artigo 7o A partir da publicação da presente 

resolução, os proprietários de imóveis no 
perímetro tombado terão o prazo de 1 (um ) 
ano para regularizarem a situação do imóvel, 
nos termos desta resolução, sob pena de multa. 

Considerando a probabilidade de muitos lotes 
estarem irregulares, haja vista a 
impossibilidade dos técnicos adentrarem nas 
residências para fiscalização, propõe-se um 
prazo razoável para que todos procurem 
regularizar-se. 

Livro do Tombo Livro do Tombo  
Artigo 8o – Fica o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado/Condephaat autorizado a 
inscrever no Livro de Tombo competente o 
referido bem, para os devidos e legais efeitos.  
 

Artigo 8o – Fica o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado/Condephaat autorizado a 
inscrever no Livro de Tombo competente o 
referido bem, para os devidos e legais efeitos.  
 

 

Artigo 9o – esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação.  
 

Artigo 9o – esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação.  
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 
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A-03. Número do Processo: Data: 
60137   13/08/2009 

Solicitação: 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO DO BAIRRO DOS 
JARDINS  

Interessado: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO/CONDEPHAAT 

Município: 
SÃO PAULO 

Parecer de Conselheiro: Jon Andoni V. Maitrejean 
 
 
Parecer do Conselheiro será distribuído na reunião 
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1. Trata o presente processo da constituição de um Grupo de Estudo, com o propósito de 

analisar a aplicação da Resolução SC 02/86 (doc. 01). 

 

2. No dia 11 de junho p.p., foi realizada uma primeira reunião que se iniciou com a leitura da 

Resolução de tombamento do bairro, seguida de uma explanação da arquiteta Sílvia Ferreira dos Santos 

Wolf sobre as circunstâncias de tombamento do bairro, conforme Ata 01 (doc. 02). Assim, identificaram-

se diversos pontos a serem debatidos, quais sejam: 

 

• Distinção entre as diversas áreas/zoneamentos que compõem o polígono; 

• Pontos polêmicos, quanto à interpretação, não contemplados na resolução; 

• Reformulação da parte do texto (Art. 3º, § 1º) que remete em suas diretrizes gerais à 

“legislação vigente nesta data”; 

• Verificou-se a necessidade de representação gráfica do polígono e identificação das 

distintas áreas que o compõe; 

• Foram debatidas as premissas do tombamento, incluindo a referência à vegetação, 

especialmente a arbórea. 

 

3. Após, o grupo reuniu-se em 13 de agosto p.p., tendo sido debatidos e definidos alguns 

pontos, conforme exposto na Ata 02 (doc. 03), tais como: 

 

• Caracterização de diretrizes gerais; 

• Determinar a correta definição das calçadas verdes, verificando a compatibilidade com 

as normas de acessibilidade; 

• Não aceitação de outros revestimentos de área ajardinada que não tem jardim sobre 

terra; 

• Vedação à utilização do subsolo em área de ocupação permitida; 

• Promover junto à Resolução, a definição de ritmo (vazio e cheio); 

• Privilegiar o uso residencial unifamiliar, aceitando apenas usos diversos em corredores 

anteriores à resolução; 

• Foram debatidas as premissas do tombamento, incluindo a referência à vegetação, 

especialmente a arbórea – deverá ser determinada a definição de alta densidade arbórea  

 

4. No dia 18 de novembro, o grupo se reuniu novamente, visando à finalização da proposta 

de trabalho, conforme Ata 03 (doc. 04), tendo sido levantadas as seguintes questões: 
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• Taxa de ocupação dos lotes: “Inicialmente, temos que considerar como de competência 

estritamente municipal a regulamentação da taxa de ocupação dos lotes” (doc. 1 – fls. 8). 

• Uso dos imóveis: “O tombamento proposto não teria o poder de definir e exigir determinados 

tipos de uso dos imóveis preservados” (doc. 1 – fls. 9). 

• Remissão à “legislação municipal vigente nesta data”: ex: artigo 3º, §1º da Res. SC-02/86. 

• Fixação de guaritas em relação aos recuos: definição da distância possível permitida para a 

fixação das guaritas de segurança. 

• Calçada verde e acessibilidade: verificar se a permanência das calçadas verdes, do modo 

como se encontram, respeitam as normas de acessibilidade (ver artigo 3º, §1º, item 4 e 5 da 

Res. SC-02/86). Veja que há a ressalva: “sem prévia autorização do Condephaat”. 

 

5. Diante do exposto, passa-se a descrição do histórico processual, como ato imprescindível 

para conhecer os reais fundamentos que levaram à medida administrativa protetiva, procurando 

identificar os reais valores que motivaram a necessidade de preservação do modelo de urbanização 

implementado pela Cia. City, conforme veremos a seguir. 

 

 

I - Histórico do Processo 23.372/85 (Tombamento dos Bairros dos Jardins): 

 

6. Segundo consta do processo de tombamento dos Bairros dos Jardins, a SAJEP – 

Sociedade de Amigos do Jardim Europa e Paulista em 26/04/85 solicitou o tombamento da área urbana 

compreendida no seguinte perímetro: Rua Estados Unidos, Av. Nove de Julho, R. Rússia, Praça 

Vaticano, Rua Itália, Rua Turquia, Rua Polônia, Rua Groelândia, Rua Atlântica e Rua Estados Unidos, 

que formam os bairros Jardim Europa e Jardim América (doc. 05), polígono amarelo no mapa em anexo 

(doc. 06).  

7. O alvará, concedido pela prefeitura, para a construção de um Shopping Center á Av. 

Europa e Rua Alemanha, polígono verde no mapa em anexo (doc. 06), motivou o pedido de 

tombamento.  

 

8. O projeto urbanístico para o Jardim América e Europa é do arquiteto Barry Parker que 

transpôs para bairros, respeitando a realidade e topografia brasileiras os mesmos princípios que 

nortearam o projeto para Letchworth, uma cidade inglesa a 50km de Londres. 

 

9. O perito Rocha Medeiros, na época do pedido de tombamento, salientou: “A farta 

urbanização é uma das características marcantes e mais peculiares dos bairros de Jardim 

América e Jardim Europa, de forma que, na hipótese dos mesmos serem considerados turísticos 

e históricos, seus canteiros e árvores deveriam ser protegidos”, p. 94/96, processo 33.275/85 (doc. 

07).  
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10. Em 06/05/85 o Egrégio Colegiado do Condephaat aprovou por unanimidade a abertura do 

processo de estudo tombamento “das áreas verdes dos Jardins América e Europa dentro dos limites 

estipulados no pedido inicial, medida esta que atingirá a rede viária, o paisagismo e taxa de ocupação 

dos imóveis existentes na área, podendo os proprietários fazer alterações arquitetônicas e funcionais nos 

seus edifícios, preservada a volumetria existente...”, Ata 638, p. 204, processo 23372/85 (doc. 08). 

 

11. Em 02/07/85, o arquiteto Victor Hugo Mori concluí em seu parecer: “Entendemos assim, 

que a importância dos vários bairros jardim é inequívoca no rol do patrimônio ambiental urbano de São 

Paulo, não nos parece claro, é que o tombamento seja o instrumento jurídico mais adequado para 

salvaguardar estas áreas. Afinal qual o bairro não possuí expressões históricas importantes na formação 

da cidade? Concluímos favoravelmente ao tombamento do Jardim América, menos pela eficácia do 

tombamento como instrumento de preservação, mas pelo reconhecimento formal deste projeto introdutor 

dos conceitos da “garden city” na trama urbana de São Paulo ... parece-nos que tanto o jardim Europa 

quanto os demais bairros jardim possuem uma carga expressiva de valores diferenciados da estrutura 

urbanística do Jardim América”, p. 314, processo 23372/85 (doc. 09). 

 

12. A Historiadora Sheila Schvarzman lembra que não se deve considerar o tombamento 

apenas “como salvaguarda contra instalação de um Shopping Center, mas inscrevendo-o na história da 

cidade” e concluiu: “A idéia central que deu origem aos bairros-jardim foi a da recuperação de um modo 

de vida harmonioso entre o homem e o seu espaço. O que caberia ressaltar com o tombamento seria 

justamente este ideal... Não podemos pedir ao tombamento que restitua o caráter formado do bairro, o 

seu elemento central: a sua regulamentação estritamente residencial, pois se incorreria num 

anacronismo saudosista e sem apoio legal. Mas este caráter deverá ser observado e mantido aonde ele 

é ainda possível, assim como manter o traçado urbano original, ou o que resta dele, a taxa de ocupação 

unifamiliar, e as áreas verdes”, p. 331, processo 23372/85 (doc. 10). 

 

13. No parecer da historiadora Sheila Schvarzman foram tratadas, também, as questões de 

entorno e do uso: “O Jardim América e o seu entorno é digno de ser tombado por ser o primeiro exemplo 

de zoneamento, de uma regulamentação de uso do solo de forma ordenada. O tombamento deve existir 

para que não sofra mais ataques e deturpação a este caráter, numa cidade que apenas em 1972, isto é 

60 anos, depois de surgido o bairro, passou a legislar sobre o uso do solo”  p. 331, processo 23372/85 

(doc. 10). 

 

14. A comissão técnica propõe: “... o tombamento, se concretizado, deverá estar apoiado 

fundamentalmente no caráter pioneiro do traçado, que constituí um marco inegável na história do 

urbanismo latino-americano. As demais razões levantadas de caráter ecológico e arquitetônico devem 

somar-se secundariamente à aquela fundamental, adjetivando positivamente a pretensão de 

preservação” p. 342, processo 23372/85 (doc. 11). 
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15. Em 09/12/85 o Egrégio Colegiado do Condephaat aprova um polígono diferente e 

ampliado do originalmente proposto “... o tombamento das áreas Z1 que compõe os Jardins América, 

Europa, Paulistano e Paulista ... contidos no polígono obtido a partir da intersecção dos eixos das vias 

abaixo relacionadas: R. Estados Unidos, Av. Rebouças, Av. Faria Lima. Av. Cidade Jardim, Av. Nove de 

Julho, Av. S. Gabriel, Av. Antonio de Moura Andrade, Av. República do Líbano, R. Manoel da Nóbrega e 

Av. Mal. Stênio Albuquerque Lima”, Ata 666, p. 418, processo 23372/85 (doc. 12). A notificação foi 

publicada no Diário Oficial de 11/12/85. 

 

16. Em parecer de 18/01/86 o presidente Modesto Carvalhosa após análise das contestações 

ao tombamento dos Jardins, p. 428/436, processo 23372/85 (doc. 13), propõe: 

 

a) Remembramento: “...deverão ser apenas rigorosamente proibidos os fracionamentos 

dos lotes e não as anexações, que poderão inclusive melhorar as condições de cobertura vegetal, pois o 

que se quer evitar é o adensamento habitacional”; 

b) Uso: “O impedimento para tornar comerciais imóveis residenciais, não deriva portanto 

deste instrumento legal (tombamento) e sim das regras impostas pelas leis de uso do solo municipal”; 

c) Ocupação: “A volumetria das construções existentes nesta data deverá ser mantida, não 

sendo tolerado qualquer aumento na taxa de ocupação dos lotes construídos”; 

d) Edificações: “...o presente tombamento não é arquitetônico no sentido estrito, podendo 

ser apresentados novos projetos...” 

17. A Resolução 02/86 foi publicada em 23/01/86 e o item 1, §3º, artigo 3º estabelecia: “A 

volumetria das construções existentes nesta data deverá ser mantida, não sendo tolerado qualquer 

aumento na taxa de ocupação dos lotes construídos” 

 

18. A Resolução 02/88 de 18/01/88 dá nova redação ao item 1, §3º, artigo 3º: “Nos terrenos 

construídos, cuja taxa de ocupação seja menor do que 1/3 da área do lote, poderá ocorrer aumento de 

ocupação até aquele limite de 1/3 observadas as disposições gerais desta Resolução (doc. 14)”.  

 

20. Finalizada a síntese dos fatos presentes no processo, passa-se ao objeto do presente 

estudo, tais como: os valores protegidos, dos valores não protegidos, dos instrumentos de tutela e, após, 

seguem comentários acerca das regras a serem alteradas para o fortalecimento do tombamento.  

 

II Da análise do mérito  

 
De inicio, vale destacar o artigo 1º da Resolução 02, de 23-1-86 que, expressamente, define 

quais são os objetos ou valores que se pretendeu preservar com a medida administrativa: 

 

 
a) Dos Valores Protegidos 
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• Preservação do traçado urbano: “Caráter pioneiro do traçado, marco na história do 

urbanismo”;  

• Vegetação: especialmente o arvoredo, que seria encarada como bens aderentes; 

• Evitar a subdivisão dos lotes (baixo adensamento populacional): Todas as atuais linhas 

demarcatórias dos lotes, mesmo que não sejam aquelas originais do projeto de Barry Parker, 

com o fito de obstaculizar qualquer subdivisão da área, pois são também históricas as 

superfícies dos lotes, isto é, o adensamento populacional delas decorrentes é tão importante 

quanto o traçado urbano”  Ata 666, fls. 9,11 (doc. 12); 

• Volumetria dos imóveis: o presidente Modesto Carvalhosa disse ainda que é importante que 

não seja alterada a volumetria dos imóveis para que não haja descaracterização do local Ata 

666, fls. 14,11 (doc. 12). 

 

b)  Dos Valores Não Protegidos: 

 

23. Importante lembrar que no tocante a questão relativa às construções abrangidas pela 

área do tombamento deliberou-se que: “As construções não devem elas serem tombadas porque nada 

tem a ver com a paisagem verde que se deseja proteger. Ademais, não existem nelas virtudes de ordem 

estéticas ou históricas a justificar um tombamento amplo, como no caso das chamadas cidades 

históricas”, Ata 666 fl. 9 (doc. 12). 

 

c)  Dos Instrumentos de tutela: 

 

24. Outrossim, segue abaixo, as principais diretrizes que nortearam a Resolução 02/86: 

• Áreas excluídas do perímetro: ex: artigo 2º, parágrafo único da Res. SC-02/86 (“Fica excluída 

do polígono de tombamento a faixa de 50 metros definida pelo Município como corredor de uso 

especial Z8-CR3...). 

• Fixação de diretrizes: ex: artigo 3º da Res. SC-02/86. 

• Fixação de gabarito máximo permitido: ex: para novas construções (cf. art. 3º, item 3, da Res. 

SC-02/86). 

• Não permissão de desdobro ou subdivisão de lotes: ex: art. 3º, §1º, item 6.  

• Fixação de diretrizes específicas: ex: art. 3º, §2º da Res. SC-02/86 

• Fixação de taxa máxima de ocupação: ex: art. 3º, §3º  da Res. SC-02/86 

• Fixação de recuos: ex: art. 3º, §3º  da Res. SC-02/86 

• Estabelecimento de isenção de aprovação pelo Condephaat: ex: art. 5º da Res. SC-02/86. 

 

IV -  Dos Comentários: 

25. Por oportuno, salientamos que a partir do estudo, constatamos que existem regras 

previstas na Resolução que o próprio Conselho não observa, pois, reiteradamente, posiciona-se 

contrário à norma, como por exemplo, a questão da aprovação de Guaritas e de Muros. 
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26. Neste sentido, juntamos o e-mail do Senhor Daniel Feffer dirigido ao Senhor Secretário de 

Estado da Cultura, datado de 19/10/2010, que questiona os diversos posicionamentos adotados pelo 

corpo técnico no tocante à aprovação das Guaritas, uns favoráveis e outros contrários (doc.15).  

 

27. Outrossim, a construção dos muros também é alvo de muitas polêmicas, posto que o 

Conselho aprova a construção do muro entre 2m a 3 m de altura, sem qualquer critério.  

 

28. Tal situação decorre da ausência de motivação, ou seja, de restrição vinculada ao 

propósito de tombamento e de normatização da Resolução vigente. 

 
29. Diante do exposto, segue uma nova proposta de resolução que contempla todas as 

medidas entendidas necessárias para preservar o bairro, garantir a isonomia entre os moradores, 

esclarecer regras que por muito tempo vem causando dúvidas na área técnica e criando situações de 

tratamento diferenciado entre moradores que se encontram numa mesma condição, corrigir erros de 

técnica legislativa, inserir regras para regulamentar as situações que antes não existiam e, por fim, 

suprimir exigências não fundamentadas, e que, portanto, regras que não atingem ao interesse público. 

Segue a nova proposta (doc. 16). 

 
 

São Paulo, 19 de novembro de 2010. 

 

 
 

___________________________ 
Aldo Carvalho 

arquiteto da UPPH 
 

 
 

____________________________________ 
Carlos Eduardo Salgueirosa de Andrade 

arquiteto da UPPH 
 

 
 

__________________________ 
Diana Danon 

arquiteta da UPPH 
 

 
 
______________________________________ 

Marília Barbour Herman Caggiano 
coordenadora da UPPH 

 
 
 

__________________________ 
Marta Sacarellos 

arquiteto da UPPH 
 

 
 

__________________________ 
Paulo Sérgio Del Negro 

arquiteto da UPPH 
 

 
 

_________________________ 
Walter Fragoni 

arquiteto da UPPH 
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TOMBAMENTO DOS JARDINS 
 

Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
RES. SC 02, de 23 de janeiro de 1986  
 
JORGE DA CUNHA LIMA, SECRETÁRIO 
DA CULTURA, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 
nº 149, de 15 de agosto de 1969 e do Decreto 
13.426, de 16 de março de 1979,  

 
RES. SC 02, de 23 de janeiro de 1986  
 
JORGE DA CUNHA LIMA, SECRETÁRIO 
DA CULTURA, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 
nº 149, de 15 de agosto de 1969 e do Decreto 
13.426, de 16 de março de 1979, 

 

 
RESOLVE:  

 
RESOLVE: 

 

 
Artigo 1º - Ficam tombados na área dos Jardins 
América, Europa, Paulista e Paulistano, no 
Município de São Paulo, os seguintes elementos: 
 
I – o atual traçado urbano, representado pelas 
ruas e praças públicas contidas entre os 
alinhamentos dos lotes particulares. 
 
 
 
 
 
II – a vegetação, especialmente a arbórea, que 
passa a ser considerada como bem aderente; 
 
III – o baixo adensamento populacional delas 
decorrentes tão importante quanto o traçado 
urbano. 
O conjunto urbano a ser tombado apresenta 

 
Artigo 1º - Ficam tombados na área dos Jardins 
América, Europa, Paulista e Paulistano, no 
Município de São Paulo, os seguintes elementos: 
 
I – o atual traçado urbano, representado pelas 
ruas e praças públicas contidas entre os 
alinhamentos dos lotes particulares, visando 
preservar o baixo adensamento populacional tão 
importante para o padrão urbanístico e o ritmo 
de alternância de cheios e vazios (pano verde 
que entremeia isto), padrão urbanístico. 
 
II – a vegetação arbórea, considerada como bem 
aderente. 
 
 
 
 
O conjunto urbano a ser tombado apresenta 

 
 
 
 
 
I – Incorpora o item III 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

inestimável valor ambiental, paisagístico, 
histórico e turístico, ressaltando-se o seu caráter 
antrópico representado pela implantação do 
paisagismo ali existente, com denso e contínuo 
arvoredo.  
 
 
 
Esta expressiva superfície vegetal com solos 
expostos, onde é mais intensa a fotossíntese e a 
evapotranspiração, desempenha importante 
papel na formação de um clima urbano mais 
ameno, capaz de atenuar a “ilha de calor” 
característica das metrópoles compactas. 
 

inestimável valor ambiental, paisagístico, 
histórico e turístico, ressaltando-se o seu caráter 
antrópico representado pela implantação do 
paisagismo ali existente, com denso e contínuo 
arvoredo, onde o padrão urbanístico caracteriza-
se pela alternância entre cheios e vazios 
verificada pela descontinuidade das fachadas. 
 
Esta expressiva superfície vegetal com solos 
expostos, onde é mais intensa a fotossíntese e a 
evapotranspiração, desempenha importante 
papel na formação de um clima urbano mais 
ameno, capaz de atenuar a “ilha de calor” 
característica das metrópoles compactas. 
 

Artigo 2º - A área de tombamento está contida 
no polígono obtido a partir da intersecção dos 
eixos das vias abaixo relacionadas: Rua Estados 
Unidos (CADLOG 06651-6), Av. Rebouças 
(CADLOG 16919-6), Av. Brigadeiro Faria Lima 
(CADLOG 06897-7), Rua Gumercindo Saraiva 
(CADLOG 08527-8), Av. Cidade Jardim 
(CADLOG 04933-6), Av. Nove de Julho 
(CADLOG 14804-0), Av. São Gabriel 
(CADLOG 07671-6), Av. Antonio Joaquim de 
Moura Andrade (CADLOG 10517-1), Av. 
República do Líbano (CADLOG 17003-8), Rua 
Manoel da Nóbrega (CADLOG 12651-0), Rua 
Paulino Camasmie (CADLOG 15647-7) e Av. 
Brigadeiro Luís Antonio (CADLOG 12165-7). 
 
 

Artigo 2º - A área de tombamento está contida 
no polígono obtido a partir da intersecção dos 
eixos das vias abaixo relacionadas: Rua Estados 
Unidos (CADLOG 06651-6), Av. Rebouças 
(CADLOG 16919-6), Av. Brigadeiro Faria Lima 
(CADLOG 06897-7), Rua Gumercindo Saraiva 
(CADLOG 08527-8), Av. Cidade Jardim 
(CADLOG 04933-6), Av. Nove de Julho 
(CADLOG 14804-0), Av. São Gabriel 
(CADLOG 07671-6), Av. Antonio Joaquim de 
Moura Andrade (CADLOG 10517-1), Av. 
República do Líbano (CADLOG 17003-8), Rua 
Manoel da Nóbrega (CADLOG 12651-0), Rua 
Paulino Camasmie (CADLOG 15647-7) e Av. 
Brigadeiro Luís Antonio (CADLOG 12165-7). 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

Parágrafo Único – Fica excluída do polígono 
de tombamento a faixa de 50 (cinquenta) metros 
definida pelo Município como corredor de uso 
especial Z8-CR3 na Av. Brigadeiro Faria Lima 
(CADLOG 06897-7) entre a Av. Rebouças 
(CADLOG 16919-6) e Rua Escócia (CADLOG 
06590-0). 
 

Parágrafo Único – Fica excluída do polígono 
de tombamento a faixa de 50 (cinquenta) metros 
definida pelo Município como corredor de uso 
especial Z8-CR3 na Av. Brigadeiro Faria Lima 
(CADLOG 06897-7) entre a Av. Rebouças 
(CADLOG 16919-6) e Rua Escócia (CADLOG 
06590-0). 
 

 
Artigo 3º - Tendo em vista conciliar esforços 
integrados para a preservação da área tombada, 
fica estabelecido o seguinte conjunto de 
diretrizes, consideradas indispensáveis para 
garantir um caráter flexível e adequado à 
proteção dos bens nela contidos. 
 
§1º - Serão as seguintes as diretrizes gerais: 
 
1. Todas as obras de conservação, restauração, 
construção e reforma serão regidas pelas normas 
da presente Resolução e pela legislação 
municipal vigente nesta data, naquilo que não 
conflitar com a mesma. 
 
2. Todas as intervenções nos lotes pertencentes 
ao polígono definido no artigo 2º - demolições, 
construções, reformas, obras de conservação e 
restauração – serão objeto de prévia deliberação 
do CONDEPHAAT. 
 
3. O gabarito máximo permitido das novas 
construções será de 10 (dez) metros a partir do 

 
Artigo 3º - Tendo em vista conciliar esforços 
integrados para a preservação da área tombada, 
fica estabelecido o seguinte conjunto de 
diretrizes, consideradas indispensáveis para 
garantir um caráter flexível e adequado à 
proteção dos bens nela contidos. 
 
§1º - Serão as seguintes as diretrizes gerais: 
 
1. Todos os projetos e obras de conservação, 
restauração, construção , reforma e demolições, 
serão objeto de deliberação pelo 
CONDEPHAAT, regidas pelas normas da 
presente Resolução.  
 
 
 
 
 
 
 
2. O gabarito máximo (incluindo os corpos 
sobrelevados) permitido para construções e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorpora o item 2 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

nível mediano da guia na testada do lote, salvo a 
exceção prevista para a Z18-025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

equipamentos será de 10 (dez) metros a partir do 
nível mediano da guia na testada do lote, salvo a 
exceção prevista para a Z18-025, onde o 
gabarito máximo permitido é 25,00 (VINTE E 
CINCO) metros. 
 
3. Em todos os projetos de construção ou 
reforma, exceto referente ao Jardim America – 
que possui diretrizes próprias - os recuos 
mínimos exigidos e taxa de ocupação são:  
a - 5,00 (cinco) metros de frente; 
b - 5,00 (cinco) metros de fundos – admitida 
edícula; 
c - 1,5 (um e meio) metros de um dos lados, até 
6,00m de altura da edificação; 
d – 3,00 (três) metros de um dos lados a partir de 
6,00m de altura da edificação; 
d - 8,00 (oito) metros de frente em todas as 
testadas voltadas para a área da antiga Z1, atual 
ZER em lotes situados na antiga Z18-02 – atual 
ZM-2, quando o gabarito da edificação for 
superior a 10,00 (dez) metros.  
e - Taxa de ocupação máxima permitida 
correspondente a 50% .-Determinada pela razão 
entre a projeção da área edificada coberta 
(edificações, circulações, áreas esportivas ou 
equipamentos) e a área total do imóvel -  
 
4. Objetivando-se restaurar parte da 
transparência original do bairro, no caso de 
muros totalmente vedados com altura superior a 
2,00 (dois) metros, nos alinhamentos de lotes 

Há divergências entre os técnicos quanto ao 
ático; 
 
 
 
 
Acrescenta-se a descrição explícita dos recuos. 
 
A manutenção dos recuos laterais, em 
detrimento da legislação municipal atual visa 
assegurar a descontinuidade das fachadas 
 
O Arq. Paulo Del Negro é contrário à 
permanência do recuo de fundos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniformiza o padrão do Conpresp 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Não serão permitidas alterações no sistema 
viário, bem como mudanças em guias e largura 
de calçadas, sem prévia autorização do 
CONDEPHAAT. 
 
5. Em conformidade com o Decreto Municipal 
nº 14059, de 24/11/1976 é permitido aos 
moradores dos lotes compreendidos na área do 
presente tombamento, o plantio de árvores e o 
ajardinamento do passeio correspondente. Os 
passeios que receberão esse tratamento serão 
denominados “calçadas verdes”. 
 
6. Não serão permitidos desdobros ou 
subdivisão de lotes na área do presente 
tombamento. Os casos de desmembramento e 
remembramento serão objeto de deliberação 
prévia do CONDEPHAAT. 

com mais de 14,00 (catorze) metros de frente, 
deverão ser previstas interrupções de 1,00(um) 
metro a cada 7,00 (sete) metros ou fração, que 
poderão receber gradis ou elementos vazados.   
 
 5. Todos os projetos deverão respeitar a 
arborização existente, sendo obrigatória a 
apresentação gráfica da locação dos elementos 
arbóreos do lote, com respectiva discriminação 
de cada espécie (nome vulgar ou científico) e 
quadro demonstrativo do cálculo das áreas 
permeáveis ajardinadas e relatório fotográfico 
dos elementos arbóreos.  
 
6. Não serão permitidas alterações no sistema 
viário, bem como mudanças em guias e largura 
de calçadas, sem prévia autorização do 
CONDEPHAAT. 
 
7. É facultado aos moradores dos lotes 
compreendidos na área do presente tombamento, 
o plantio de árvores e o ajardinamento parcial do 
passeio correspondente. Os passeios que 
receberão esse tratamento serão denominados 
“calçadas verdes”. 
 
 
8. Não serão permitidos desdobros ou subdivisão 
de lotes (divisão de parte de sua área para 
formação de novo ou de novos lotes) na área do 
presente tombamento.   
 

 

 

 

 

Invertido em relação ao item 7 original. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É consenso entre os técnicos que a 
“CALÇADA VERDE” será aceitável desde que 
não interfira na acessibilidade. 
 

 

 

 

DEFINIÇÕES, CONFORME DECR. 
11106/74: “Desmembramento é a subdivisão de 
um lote em duas ou mais parcela, para 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Todos os projetos deverão respeitar a 
arborização existente, sendo obrigatória a 
apresentação gráfica da locação dos elementos 
arbóreos do lote, com respectiva discriminação 
de cada espécie (nome vulgar ou científico) e 
fotografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Os casos de desmembramento e 
remembramento (subdivisão de um lote em duas 
ou mais parcelas para incorporação a lotes 
adjacentes) serão objeto de deliberação prévia 
do CONDEPHAAT. 
 
10. Os desmemebramentos e remembramentos, 
após a aprovação, deverão ser averbados na 
matrícula do imóvel junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis. 
 
11. Nos novos projetos de construção, deverão 
ser destinados no mínimo 30% (trinta por cento) 
da área do lote destinada a ajardinamento  com 
alta densidade arbórea, incluídos nesse total 20% 
(vinte por cento) da área do recuo frontal; salvo 
o determinado para o Jardim América. 
Nos projetos de reforma externa em imóveis 
regulares perante o CONDEPHAAT, no 
mínimo, 15% da área do lote deverá ser 
destinada ao ajardinamento de alta densidade 
arbórea, mantendo, sempre que possível,  20% 
do recuo frontal ajardinado. 
 
Não serão computadas para este cálculo as 
superfícies sobre laje. 
§ 1º - Considera-se ajardinamento com alta 
densidade arbórea a relação de um elemento 
arbóreo para cada 25m2 de área ajardinada; 
Podendo ser distribuídos, pelo lote, a critério do 
proprietário. 
§ 2º - Os elementos arbóreos deverão ter 

incoproração a lotes adjacentes 
(Remembramento)” 
“Desdobro de lote é a divisão de parte de sua 
área para formação de novo ou de novos lotes” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originado na revisão do Pacaembu 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nos novos projetos de construção, 60% 
(sessenta por cento) da área livre do lote deverá 
ser destinada a ajardinamento com alta 
densidade arbórea, não sendo computado para 
este cálculo a superfície sobre laje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Em caráter excepcional, o CONDEPHAAT 
poderá admitir o transplante de árvores desde 
que justificado por memorial descritivo do 

diâmetro à altura do peito (DAP) de 10 a 15cm. 
§ 3º - Não serão aceitos pisos drenantes em suas 
diversas formas. 
 
Em caráter excepcional, o CONDEPHAAT 
poderá admitir o transplante de árvores desde 
que justificado por memorial descritivo do 
serviço a ser executado, assinado por 
responsável técnico habilitado. 
 
12. O recuo frontal poderá ser ocupado até o 
limite máximo de 50% de sua área, com a 
finalidade de abrigar mobiliário e obras 
complementares (Abrigo para autos, guaritas, 
pérgulas, marquises, etc); Sem prejuízo da taxa 
de ocupação adotada para o local. 
Salvo elementos retro-mencionados, não serão 
permitidos quaisquer elementos arquitetônicos 
ou decorativos nos recuos obrigatórios das 
edificações. 

a) Os recuos laterais deverão permanecer 
totalmente livres (sem quaisquer 
coberturas ou obstruções); 

b) Para os anúncios, as obras 
complementares e o mobiliário, deverá 
ser respeitada a legislação municipal 
específica. 

 
13. A substituição dos elementos arbóreos, no 
final do ciclo vital ou por ataque de agentes 
fitopatogênicos,  deverá ser feita resguardando-
se a diversidade biológica das espécies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há divergências entre os técnicos quanto à 
liberação de cobertura parcial no recuo 
frontal. 
 

 

 

 

Não há consenso com relação a este item. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizamos regra CONPRESP. 
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Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

serviço a ser executado, assinado por 
responsável técnico habilitado. 
 
10. A substituição dos elementos arbóreos, no 
final do ciclo vital ou por ataque de agentes 
fitopatogênicos, deverá ser feita resguardando-se 
a diversidade biológica das espécies existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

existentes, com a aprovação do órgão municipal 
competente; Bem como o  manejo em árvores, 
situadas nas calçadas ou no interior do lote, que 
deverão ser referenciados nos projetos 
apresentados, devidamente acompanhados de 
Relatório de Vistoria Técnica emitido pelo órgão 
municipal competente. 
 
14. A guia rebaixada deverá se limitar a 50% 
(cinqüenta por cento) da testada do lote, 
admitida uma extensão máxima de 5,50 m 
(cinco metros e meio) para lotes com testada 
inferior a 11,00 m (onze) metros. A guia 
rebaixada deverá constar das peças gráficas 
obrigatórias.  
 
15. É vedada a implantação de condomínios 
horizontais, verticais e assemelhados, salvo o 
previsto na ZM-2. 
 
16. Fica vedado subsolo que ultrapasse 60% da 
área do lote no Jardim América e 70% nos 
demais. 
 
17. Para a análise dos projetos de construção ou 
reforma, assim como para os pedidos de 
regularização ou demolição, deverá ser 
apresentado levantamento fotográfico de toda a 
área externa do imóvel (edificação e recuos), 
inclusive de sua calçada fronteiriça, em que se 
identifique com clareza toda a vegetação 
existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Item destinado a assegurar a responsabilidade 
com relação às árvores. 
 

 

 

 

 

 

 

Utilizamos os preceitos verificados na atual 
legislação - CONPRESP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução Compresp 
 

 

 

Reiteramos a necessidade de área ajardinada 
 



 

 120 

Resolução SC  02/86 Nova proposta 
 

Motivos da alteração 

 
 
 
 
 
 
§2º - Serão as seguintes diretrizes específicas 
para as quadras que compõem a atual Z18-025: 
 
 
1. As edificações com coeficientes de 
aproveitamento menor ou igual a 1 (um) serão 
regidas pelas normas da legislação municipal 
vigente no que se refere à taxa de ocupação, 
aproveitamento, recuos e gabarito. 
 
2. As edificações com coeficientes de 
aproveitamento maior que 1 (um) e menor ou 
igual a 2 (dois) serão regidas pelas seguintes 
diretrizes, além das estipuladas pela legislação 
municipal vigente:  
 
a) 60% (sessenta por cento) da área livre, 
obrigatoriamente, deverá ser destinada a 
ajardinamento com alta densidade arbórea,  
 
b) não será computado para efeito de área 
ajardinada a superfície sobre laje, 
c) nos alinhamentos dos lotes fronteiros à zona 
Z1, deverá ser obedecido um recuo mínimo de 8 
(oito) metros com ocupação predominante 
destinada a ajardinamento com alta densidade 

 
18. As reformas internas e os serviços de 
manutenção nas edificações ficam isentas de 
aprovação nos termos desta Resolução. 
 
 
§2º - Serão as seguintes diretrizes específicas 
para as quadras que compõem a antiga Z18-025, 
atual ZM-2: 
 
1. As edificações com coeficientes de 
aproveitamento menor ou igual a 1 (um) serão 
regidas pelas normas da presente resolução no 
que se refere à taxa de ocupação, recuos e 
gabarito. 
 
2. As edificações com coeficientes de 
aproveitamento maior que 1 (um) e menor ou 
igual a 2 (dois) – destinados à habitação 
multifamiliar -  serão regidas pelas diretrizes 
desta resolução, exceto por: 
 

a) gabarito máximo permitido, 
correspondente a 25,00 (vinte e cinco) 
metros e 

b) ajardinamento correspondente a 15% 
(quinze por cento) da área total do 
imóvel. 

c) Subsolo limitado a 60% da área total do 
imóvel; 

d)  Nos alinhamentos dos lotes fronteiros à 
zona Z1, deverá ser obedecido um recuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificar a possibilidade de exclusão da Z18-
025 
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arbórea. 
 
 
 
 
 
 
§3º - Serão as seguintes diretrizes específicas 
para o Jardim América: 
 
1. A volumetria das construções existentes nesta 
data deverá ser mantida, não sendo tolerado 
qualquer aumento na taxa de ocupação dos lotes 
construídos. 
2. Nos terrenos hoje ainda desocupados as 
edificações serão regidas pelas seguintes 
normas: 
a) taxa de ocupação máxima de 1/3 da área do 
lote, 
b) recuos de 6 metros de frente, 3 metros de 
lateral, 8 metros de fundo, 
c) altura máxima da construção de 10 metros 
(altura do telhado). 

mínimo de 8 (oito) metros com ocupação 
correspondente a  20% (vinte por cento) 
da área do recuo frontal em jardim sobre 
terra,  onde será obedecida a relação de 
um elemento arbóreo para cada 25m2 de 
área ajardinada; 

 
§3º - Serão as seguintes diretrizes específicas 
para o Jardim América: 
 
a) taxa de ocupação máxima de 1/3 da área do 
lote, 
 
b) recuos de 6 metros de frente, 3 metros em 
ambas as laterais, 8 metros de fundo, 
 
c) altura máxima da construção de 10 metros até 
o último corpo sobrelevado (altura do telhado). 
 
d)Ocupação máxima do Subsolo :  60% 
(sessenta por cento) da área total do lote. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução Condephaat de 86 cc. Resolução 88, 
incluímos o termos em ambas as laterais e até o 
ultimo corpo sobreelevrado. 
A expressão “em ambas as laterais” é 
importante por tratar-se de regra implícita 
 
No segundo caso trata-se de regra importante 
para diferenciar das regras municipais sobre 
gabarito. (Na prefeitura, caixas d’água e afins 
não são computáveis no gabarito) 
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Artigo 4º - A venda de propriedades situadas na 
área deste tombamento independe da prévia 
consulta ao CONDEPHAAT. 

 
Artigo 4º - A venda de propriedades situadas na 
área deste tombamento independe da prévia 
consulta ao CONDEPHAAT. 

 

 
Artigo 5º - Ficarão isentos de aprovação pelo 
CONDEPHAAT os projetos em lotes situados 
na área envoltória externa ao polígono definido 
no artigo 2º, exceto o setor compreendido entre 
o Parque Ibirapuera e a Av. República do 
Líbano. 

 
Artigo 5º  - Ficarão isentos de aprovação 
pelo CONDEPHAAT os projetos em 
lotes situados na área envoltória externa 
ao polígono definido no artigo 2º ,  
exceto o setor compreendido entre  o 
Parque Ibirapuera e a Av. República do 
Líbano. 

 

 
Artigo 6º - Fica prevista a possibilidade de 
convênios com órgãos estaduais e municipais 
envolvidos, para o controle, a definição e 
organização da manutenção e poda das árvores 
nas vias e praças públicas. 
 

 
Artigo 6º - Fica prevista a possibilidade de 
convênios com órgãos estaduais e municipais 
envolvidos, para o controle, a definição e 
organização da manutenção e poda das árvores 
nas vias e praças públicas. 
 

 

 
Artigo 7º - Fica prevista a possibilidade de um 
convênio com a Prefeitura Municipal de São 
Paulo para facilitar a aplicação das disposições 
referentes a este tombamento. 

 
Artigo 7º - Fica prevista a possibilidade 
de um convênio com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo para facilitar a 
aplicação das disposições referentes a 
este tombamento.  

 
 

 
Artigo 8º - Fica o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado – CONDEPHAAT – 
autorizado a inscrever no Livro do Tombo 
competente o referido bem para os devidos e 

 
Artigo 8º - Fica o Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado – CONDEPHAAT – 
autorizado a inscrever no Livro do Tombo 
competente o referido bem para os devidos e 
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legais efeitos. 
 

legais efeitos. 
 

 
Artigo 9º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

 
Artigo 9º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

 

SECRETARIA DA CULTURA, aos 23 de 
janeiro de 1986. 
 
JORGE DA CUNHA LIMA 
SECRETÁRIO DA CULTURA 
 
 

SECRETARIA DA CULTURA,   

 
 


