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Resumo: Trata da política do Uso do Solo, nos bairros
Jardins, em são Paulo. Estuda os processos de sua for
mação, mostrando que. as políticas do Estado surgem no
bojo das contradições do desenvolvimento urbano capi-
talista e se desenvolvem no sentido de amainar os con
flitos que daí decorrem entre frações do capital. Em
contexto histórico analisa os processos de mudança nas
políticas do Uso do Solo (Zoneamento) na sua relação
.com a dinâmica que se estabelece a nível da sociedade
civil e do Estado.
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o objetivo desta dissertação consiste em contribuir pa-

ra o conhecimento dos processos de formação das políticas pú-

blicas urbanas do uso do solo. Por "política Pública" com-

preendemos a tomada de posição do, Estado frente às questões 50

cialmente problematizadas. "Uma política pÚblica pode incluir

um conjunto de decisões de uma ou mais organizações estatais,

simultâneas ou sucessivas ao longo do tempo, que constituem o

modo de intervenção do Estado frente à questão. Isto indica

que esta tomada de posição não tem que ser unívoca, homogênea,

nem permanente" (1).

As questões afetam os mais variados atores sociais, os

quais tomam posição, adotam políticas, que, em certas circuns

tâncias, podem influir de forma decisiva nas decisões estatai&

"Es t.a s tomadas de posição se entrelaçam comas do Estado em um

complexo processo social, tornando-se muito difícil estabele

cer que proporçao da mudança social observada pode ser atri -

buída a cada um desses fatores" (2). Isto significa que a mu-

dança pode ter sido deflagrada tanto pelo concurso de políti-

cas pÚblicas quanto de políticas privadas ou de ambas.

Dentro desta perspectiva, as políticas nao sao compree~

didas apenas enquanto resultantes das decisões racionais toma

das nos Gabinetes, mas também como decorrentes da dinâmica so

cial. ~ por isto que não podem ser vistas senão no processo

(1) O'DONNELL, Guilhermo & OSLAC, Oscar - políticas PÚblicas y
Estado en America Latina. são Paulo, Fundap, s.d., ml
meo, pp. 20:-21.

. (2) O 'DONNELL , G. - P.P.E.A.L. pp. 20-21.

I.'
/
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histórico,. ou seja, no estudo de "sequências históricas de e

ventos, alguns dos quais são políticas pÚblicas, outros sao

'políticas' adotadas por 'atores' não-estatais" (3) e outros

são mudanças verificadas no sistema de relações sociais, com

mútuas repercussões.

Abrange, portanto, toda a trama que se de aenvo Lve antes

e depois das decisões, compreendendo as práticas econômi~as e

políticas, o processo de negociações quando se desencadeiam.as

pressões oriundas de diversas fontes, seguindo-se a tomada de

decisão que se consubstancia em leis, decretos, outros. Inclui

ainda a ação executiva do aparato estatal, no que se refere à

aplicação das normas, sempre que essa ação for significativa

no processo de formulação e reforrnulação d~s p61íticas.

Nosso trabalho enfoca a política do "uso do solo", ape-

nas quanto ao "uso residencial" e "comercial ou de serviços".

A referida política será vista nos bairros Jardins, em são

Paulo, ou melhor, nas áreas estritamente residenciais dos Jar

dins América, Paulista, Europa e Paulistano, cujos limites se

.enquadram na região compreendida entre as avenidas Brigadeiro

Luiz Antonio, Faria Lima, Rebouças e rua Estados Unidos, zona

denominada pelas Leis de Zoneamento: Zl-012 e demais logrado~

ros denominados "corredores de uso especial" que' atravessam

ou limitam essa area (vide mapas de localização da área, na

página seguinte.

(3) O'DONNELL, G. - P.P.E.A.L. p. 18.
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No estudo do processo de formação das políticas do uso

do solo, o exemplo dos Jardins pareceu-nos relevante, porque

esses bairros constituem uma das áreas de maior tensão urban~

em são Paulo,· onde se desenvolvem periodicamente conflitoscom

respeito à transformação de ruas residenciais em corredores co

merciais ou de serviços. O zoneamento nessa área é muito de-

batido pelos diversos setores da sociedade, formando opiniões

divergentes e grupos de pressão. Os Jardins constituem exem-

plo típico de bairros estritamente residenciais em processo

de transformação, induzindo a frequentes reformulações nas PQ

líticas públicas de controle do uso do solo. Além disso, a

través deste caso, pode-se verificar com maior nd, tidez como
.-

as políticas do setor privado e do setor pÚblico repercutemen

tre si.

O período em estudo começa. com. o loteamento do Jardim A

mérica, em 1915, seguindo até a emergência da lei municipal

9.049/80, a qual complementa leis anteriores que estabelecem

normas para o uso e ocupaçao do solo no município de são Pau-

lo. Entretanto será enfatizado o período compreendido entre

a primeira lei de zoneamento (lei 7~805/72), sua complementar

(lei 8.001/73) e a lei 9.049/80. O período anterior será a

boraado somente na medida em que for imprescindível para a

compreensão dos processos sociais qUe se sucederam através do

tempo e que resultaram importantes na formação das políticas

do uso do solo. Portanto, o período anterior à legislação de
- ~zoneamento nao sera aprofundado, nos limites desta monogra

fia.

.I

/
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As práticas sociais, ou seja, a açao de indivíduos, de

setores privados e do setor público, serão o enfoque princi -

paI, uma vez que os agentes da urbanização e os usuários da

cidade .têm um papel preponderante na formação das políticaspQ

blicas do uso do solo. Esses agentes constroem, transformam

ou cristalizam uma dada configuração do espaço físico, confe-

rindo a este último o significado de "espaço social"(4). Tra

ta-se, por exemplo, das loteadoras; das construtoras; dos pr~

prietários que se evadem, deixando os imóveis desocupados e

em processo de deterioração; das empresas que se instalam, de

terminando novas características socio-espaciaisi dos proprie

tários residentes que mantêm a configuração original do bair-

r'or dos usuários do automóvel, que transformam as ruas em vias

de tráfego intenso. A nível do Estado, os seus agentes tam

bém fazem parte da sociedade civil, por isto a sua ação indi-

vidual se confunde com a dos demais agentes privados.

o Estado, através da sua açao administrativa, jurídica

e urbanística, via elaboração, reformulação e aplicação de

normas, tem a função de controlar, regular, limitar a ação dos

agentes que atuam no espaço urbano, os quais, através das prá

ticas reivindicativas, das pressões, das negociações objeti -

vam influenciar nas decisões estatais" Por outro lado, a ação

global do Estado é condicionada pela sua estrutüra interna e

pelo modo de articulação de suas agências as quais se apresen

tam defasadas, com diferentes graus de autonomia, de poder,r~

(4) CASTELLS, Manuel - El Debate sobre la Teoria deI Espacio.
In: La Cuestion Urbana. México, Siglo Veintiuno, 1978,
p . 141.
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sultando em especializaç~o de funç~es e atribuiç~es distantes

entre si(5).

Devido a essa defasagem entre os 5rg~os e setores esta-

tais, a articulação que se estabelece entre Estado e socieda-

de civil vem marcada por essas contradiç6es. Em consequ~nci~

os diferentes 5rg~os ligam-se a blocos de interesses contradi

t5rios, estruturados na sociedade e no interior do pr5prio Es

tado. Esses interesses são numerosos e incluem os de longo

prazo que geralmente estão representados nos 5rgãos estatais

de assessoria e planejamento; e objetivos de'curto prazo, ge-

ralmente presentes no poder legislativo e nos demais setores

ligados à administração pública(6) .

Os interesses (particulares e coletivbs) ·que se expres-

sam através das práticas anteriormente referidas, decorrem das

leis estruturais da acumulação, inerentes à f orrnaç ào social c~

pitalista, na qual o nlvel econBmico é det~rminante e dominan

te(7). As práticas sociais são dirigidas por essas tendên

cias, significando que os agentes da urbanizaç~o capitalista,

inclusive o Estado, são portadores das estruturas ligadas a

formaç~o social: "Os homens fazem sua pr5pria história, mas

não a fazem corno querem, nao a fazem sob circunstâncias de

sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretarnen

te, ligadas e transmitidas pelo passado" (8).

(5) ABRANCHES, Sérgio Henrique - Governo, Empresa Estatal e
polltica Siderúroica no Brasil. s.l.p. CEP/FINEP, jan ..
1977, mimeo, p. 3.

(6) CARDOSO, Fernando Henrique - Autoritarismo e Democratiza-
ção. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, p. 182.

(7) CASTELLS, Manuel - Problema de Investigação em Sociologia
Urbana. Portugal, Presença, 1979, p. 223.

(8) MARX, Karl - O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte. são Pau
lo, Escriba, 1968, p. 15.
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Devido ao caráter contraditório das tendências que dão
origem aos interesses de curto e de longo prazo inerentes -a
sociedade .capitalista, os agentes da produção e transformação

do espaço, incluindo o Estado, não conseguem abarcar em umme~

mo momento histórico, todos aqueles objetivos ou interesses •

'l'rava-se,por conseguinte, uma luta entre os de fenso.res de ca

da grupo e a decisão sancionada pelo Poder Público leva em

consideração o confronto das forças sociais.

Em outras palavras: em um momento historicamente defini

do, as forças sociais se defrontam e as estrutur~s contraditó

rias postas em ação se expressam sob a forma de "interesses 11

ou "objetivos". A adoção de alguns Lmp l.ica neéessariamente na

rejeição de outros, exigindo, portanto, uma triagem por parte

do poder público, o qual definirá as. políticas a serem adota-

das. Essa triagem leva em conta as relações de poder, que se

formam a partir de uma gama de elementos, sendo os principais

a conjuntura política, incluindo pessoas ou grupos portadores

de características especIficas as quais ocupam o poder, naqu~

le exato momento; e o dinamismo do crescimento urbano (9) .

o presente estudo foi estruturado, basicamente, em tor-

no destas hipóteses, compreendendo quatro capítulos: o prime~

ro se preocupa em mostrar as origens econômicas da formação e

transformação socio-espacial, traduzidas nas práticas dos a

(9) BORJA, Jordi - M::>vimientosUrbanos y Estructura Urbana.In:
l'bvimientos Soci ales Urbanos. Buenos Aires, SIAP, 1975,
pp. 28-5~~ Desenvolve esses conceitos em termos de mu-
dança na estrutura urbana. /
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gentes urbanos e refletidas nas políticas pÚblicas. O segun-

do tenta mostrar que essas práticas econômicas são contraditó

rias. A saída para essa dificuldade é a arena política, onde

os difer~ntes grupos sociais se defrontam na esperança de fa-

zer valer seus interesses. O terceiro capítulo verifica que

essas práticas assumem características específicas em determi

nados momentos históricos, ocorrendo uma dada correlação de

força, com peso significativo na formulação e reformulação das

políticas pÚblicas. O quarto capitulo complementa o terceirq

na medida em que procura aprofundar, através de exemplos, ·.a

questão da estrutura interna do Estado, para mostrar que a

relação que se estabelece entre Estado e Sociedàde e, conse -

quentemente, as políticas vêm marcadas pela desigualdade in -

terna do aparato estatal.

Em suma, as políticas pÚblicas do uso do solo, nos Jar-

dins, serão vistas na sua tríplice relação: 1) com as práti-

cas econômicas, enquanto tendências inerentes à formação so

cial capitalista, atuando sobre a configuraçãosocio-espaciali

2) com as práticas políticas que incidem sobre as relações de

poder, tendo como objetivo último o prevalecimento de inte -

resses econômicos; 3) com a dinâmica interna do Estado, na

sua relação com a sociedade.

Esta perspectiva nao pretende negar o e~forço técnico

de planejamento; mas, sim, vê-lo enquanto parte daquela dinâ-

mica, entendendo por isto que "não existe racionalidade técni

ca à margem da história concret~ ...I'(lO), e " •.. decisões de

(10) CASTELLS, Manuel. ~bvbmentos Sociales Urbanos. México,Si
glo Veintiuno, 1979, p. 9.
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c~râter técnico sao determinadas por considerações políticas,

isto é, ~nvolvem relações de poder, seleç~o de interesses co~

petitivos e avaliações quanto ao seu conteúdo social. Consi-

derações políticas condicion~e, portanto, precedem as solu -

ções técnicas possíveis ••. "(ll).

", "

No desenvolvimento dos capítulos serao enfocados quatro

momentos importantes, que correspondem às principais decisoes

do Poder PÚblico com respeito ao uso e ocupação do solo (zo-

neamento), coincidindo com os anos de 1971-72; 1973; 1974 a

1979; 1979-80. A partir do Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado (PDDI) em 1971, foram desenvolvidos estudos e deba-

tes com referência ao zoneamento, culminando na- lei 7.805/72,

através da qual instituiu-se o zoneamento do Município de são Pa~

lo. Esta lei criou os chamados "corredores comerciais" (Z2),

que eram vias de uso misto, atravessando áreas estritamenter~

sidenciais (Zl), em decorrência do desenvolvimento simult~neo

de toda a cidade, que propiciou a intensificação do tr~nsito

de veículos.

o segundo período corresponde ao ano de 1973, quando se

deu a primeira revisão da legislação de zoneamento, pois, apôs

alguns meses de vigência da lei 7.805/72 a experiência demon~

trou que os corredores comerciais, então instituídos, necessi

tavam de uma regulamentação específica. Novos estudos foram

realizados pela Coordenadoria Geral dePla..'1ejarrentoda Prefeiturado

Município de são Paulo - COGEP/PMSP - surgindo a lei anpl~tar

de zoneamento (lei 8.001/73) através da qual foram criados os

(11) ABRANCHES, S.R. - G.E.E.P.S.B. pp. 5-6
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chamados "Corredores de Uso Especial" (Z8-CRl a Z8-CR4) , ten-

do cada.um deles diferente grau de permissividade quanto ao

uso e ocupaçao do solo. Essa fase foi entrecortada de confli

tos, como será visto no decorrer deste trabalho, sendo que os

maiores articuladores dos movimentos foram os grupos e seto -

res da sociedade civil, com repercussoes nas políticas do Es-

tado.

o terceiro período coincide com a fase de aplicação das

duas primeiras leis de zoneamento, a partir de 1974, com o D~

ereto de Regulamentação (Decreto 11.106/74) e encerrando-se

em 1979, com o término da Administração Olavo SetÚbal. O pe-

ríodo 1974-79 destaca-se pela ação administrativa da Prefeit~

ra Municipal, principalmente quanto à ação de fechamento de

empresas e escritórios instalados em zonas proibidas por lei.

Durante esse período surgiram inúmeras reivindicações por pa~

te dos proprietários interessados, no sentido da mudança do

uso, principalmente na Av. Europa e na Rua Colômbia.

O quarto período enfocado abre-se com a proposta por

parte de vereadores - Substitutivo n? 1/79 ao Projeto 132/79-

que atingiu grande repercussão junto a grupos sociais e a ór-

gãos da administração municipal. Esse projeto que criava no~

vos corredores em áreas estritamente residenciais, foi aprova

do pela Edilidade, sendo, em seguida, vetado pelo Executivo •

Essa fase, não menos conflituosa que as demais, culminou com

a lei 9.049/80, quando foram instituídos vários corredores de

.serviço, e, especificamente, foram criados os corredores da
Av. Europa e Rua Colômbia.

/
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Com6 ilustração valemo-nos de vãrios exemplos que resu!

taram de levantamento de ampla documentação. Nos principais

jornais da cidade, como o Estado de são Paulo e Folha de são

Paulo, buscamos, em seu noticiário, a sequência histórica dos

eventos, permitindo-nos um aprofundamento, preenchendo as la-

cunas do quadro geral delineado inicialmente. Através dosDiá

rios Oficiais, principalmente do· Estado e do Município de são

Paulo, entramos em contato com a legislação de uso e ocupação

do solo e com os projetos de lei, incluindo debates e parece-

res em torno dos mesmos. Foram também consultados estudos e

documentos-política d~ uso e ocupação do solo, elaborados pe-

lo Departamento Normativo de Uso e Ocupação do Solo da Coorde

nadoria Geral de Planejamento da.Prefeitura do Município de
são Paulo - DENUSO-COGEP-PMSP.

Além do levantamento da documentação, foram realizadas

entrevistas que classificamos em três grupos:

1. O primeiro grupo foi dirigido a proprietários residentes
nos Jardins, ou seja, representantes de correntes de opi -

niões divergentes sobre o destino de alguns 10gradouYosde~

se bairro, defendendo ou cOffiQatendoa instituição de "cor-

redores de serviço", principalmente ao longo da Av. Europa

e Rua Colômbia. Essas entrevistas visaram um contato mais

direto com a realidade local. Contribuíram para aclarar

alguns pontos das informações já conhecidas através da im-
prensa.

2. O segundo grupo, refere-se a entrevistas concedidas por
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pessoal ligado aos órgãos da Prefeitura Municipal de são

Paulo. Em primeiro lugar foram consultados técnicos da

COGEP que participaram nos projetos de reformulação da Lei

de Zoneamento, ou que são membros da Comissão de Zoneamen-

to. Em seguida foram ouvidos técnicos da Administração Re

gional de Pinheiros - AR.PI, ligados ao setor de implanta-

çao da Lei de Zoneamento. Essas entrevistas nos permiti _

ram um enfoque alternativo para as questões ligadas ao uso

do solo nos Jardins, possibilitando comparações e formula-

ção de hipóteses. Além disso, essas mesmas entrevistas con

tribuíram para esclarecer questões técnicas e administrati

vas, cujo conhecimento pereceu-nos importante no desenvol-
vimentoda dissertação.

Um terceiro grupo - entrevistas concedidas por autoridades

no Executivo e no Legislativo - consistiu numa abordagem

mais abrangente, integrando no mesmo quadro os aspectos
técnicos, políticos, econômicos e administrativos, e que,

encerrando a pesquisa, contribuiu para o enriquecimento da

interpretação dos fatos que foram objeto de análise.

Os quadros le 2 foram por nós elaborados, sendo o pri-

meiro obtido a partir de pesquisa na Legislação de Zoneamento

e o segundo , que se refere aos processos administrativos de

fechamento de estabelecimentos instalados irregularmente nos

Jardins, foi obtido através de pesquisa realizada na Adminis-

tração Regional de Pinheiros AR-PI. Na p. 74 apresentamos cõ-

.pia de duas fichas cedidas pela Empresa Brasileira de Estudos

de Patrimônio do Estado de são Paulo - EMBRAESP, de imóveis lo

calizados respectivamente em corredor de serviço e em zona .es
,
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tritamente residencial dos Jardins, servindo como um exemplo

para mostrar a diferenciação de preços de locação.

o presente trabalho inclui seis mapas. Os dois primei-

ros 'mostram a localização dos Jardins no conjunto da cidade.O

terceiro constitui cópia da planta original do loteamento do

Jardim América. Os demais tratam do zoneamento dos Jardins

(ZI-012), sendo produzidos em cima da cópia do Mapa Oficial da

Cidade, da Prefeitura do Municipio de são Paulo, Cadastro de

Logradouro - CADLOG, a partir da legislação de uso e ocupação

do solo, na parte referente à descrição dos perimetros das zo

nas de uso.



CAPíTULO I:

A POLíTICA PÚBLICA DO USO DO SOLO NA SUA

RELAÇÃO COM OS PROCESSOS S6CIO-ESPACIAIS
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o objetivo deste primeiro capítulo é mostrar as origens

econômicas das políticas públicas do uso do solo, nos Jardin~

o item 1 trata da configuração sócio-espacial original a
partir da ação das loteadoras, que vão produzindo o espaço

sendo esta ação voltada para a acumulação do capital imobiliá

rio e para a satisfação das necessidades de consUmo de dife _

rentes classes ou frações. Esse espaço aberto," que vai sendo

agregado à zona urbana, assume determinadas características ,

decorrente do tipo de loteamento. Tal ação do setor privado,

até certo ponto, é respeitada pelo setoi público que adota P2

líticas coerentes com a configuração urbana definida nos pro-

cessos de produção e de consumo.

o item 2 trata dos diversos processos ligados ao desen-

volvimento urbano em são Paulo, que incidem sobre a área em

estudo, no sentido de transformá-la. Esses processos têm co-

mo resultado o adensamento, a intensificação do trânsito, a

valorização comercial de áreas, a evasão de moradores, e ou-
tros.

o item 3 complementa o 2, para mostrar que o setor pú -

blico, geralmente, se coloca na perspectiva dessa dinâmica e

as políticas públicas expressas através das leis de zoneamen-

to acompanharão as transformações sócio-espaciais.

i
!
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1. Os Processos de Produção e Consumo

Dentre os empreendimentos imobiliários, há aqueles que

se orientam para as frações sociais de menor poder aquisitivo

e aqueles que vêm ao encontro das· necessidades do consumo de

setores de poder aquisitivo mais elevado, gerando urna demanda

para loteamentos de alto padrão. Tal é o caso da City of são

Paulo Improvements & Freehold Land Company Limited que funda-

da em 1912, "resultava do acervo da Cia. Edificadora Vila Amé

rica, da qual Cincinato Braga e Horácio Sabino eram os princi

pais incorporadores" (12) .

A City adquiriu extensa gleba de terras planas localiz~

das à margem esquerda do Rio Pinheiros e, por volta de 1915 ,

iniciava a urbanização do Jardim América, sendo esse, no Bra-

sil, o primeiro bairro para residências de alto padrão. A ci

dade terminava, praticamente, no espigão da Av. Paulista e es

se empreendimento iria expandí-la até aqueles confins.

Sendo o loteamento destinado ao consumo da classe de aI

to poder aquisitivo, obviamente o empreendimento teria que ter

características compatíveis com o nível de exigência dessa
classe. Assim a empresa começou a desenvolver urna obra bas -

tante arrojada para a época. Depois de drenar os trechos de

várzeas, a City abriu novas vias pÚblicas que foram asfalta -

das e arborizadas, sendo também montada toda a infraestrutura

(12) Jardim América. 4 Cantos, são Paulo, 17 out 1965.
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básica. A gleba foi dividida em grandes lotes de 1.000 m2 em

média e o preço dos terrenos era elevado, embora tenham sido
vendidos a prazo(13).

o projeto da urbanização dQ Jardim América foi de auto-

ria do famoso arquiteto inglês, Barry Parker, que através de

sua firma "Parker and Unwin" havia executado o projeto de

"Letchworth", a primeira cidade-j ardim do mundo. Ao mesmo tem

po que a City produzia o espaço, configurava a demanda para
aquele novo estilo de urbanismo, cujo projeto foi muito criti

cado na época em que foi implantado, devido à adoção de um

traçado irregular. As ruas sinuosas formavam um jardim e um

labirinto, de forma a dificultar o tráfego de pessoas estra -

nhas. O loteamento foi dividido em seçoescomportanto cada u

ma um jardim pUblico. Até os anos 30, esses jardins permane-

ceram intocados. Posteriormente, a Prefeitura loteou-os para

que não se deteriorassem, dada a dificuldade de mantê-los (14).

Com os novos loteamentos, houve, segundo ·alguns, certo

desvirtuamento da idéia original, pois grande número de jar -

dins foram sacrificados, surgindo em seu lugar quatro ruas

sem saída: Iucatã, Terra Nova, Guaiaquil e Porto Rico. Esses

novos lotes, sendo de dimensões reduzidas, contrastavam com o

(13) ASSOCIAÇÃO DOS GE6GRAFOS BRASILEIROS. Seção Regional são
Paulo. Os "bairros jardins" da Vertente do Pinheiros.
In: A Cidade de são Paulo: Estudos de Geografia Urba-
na. Sao Paulo, Editora Nacional, 1958,v.3., p.310.

(14) Um traçado de 62 anos dificulta a invasão. O Estado de
S.Paulo. são Paulo, 8 abr 1977.
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restante do bairro, desfigurando a paisagem planejada pelo ar

quiteto Parker. Pode-se observar, no entanto, que sua presen

ça nao ocasionou grandes transformações no Jardim Arnérica(15).

A City previu também outras medidas, quanto ao uso, oc~

paçao e aproveitamento dos terrenos, além do tipo de arruamen

to e do tamanho mínimo dos lotes, que garantissem a manuten -

ção do bairro como estritamente residencial. Assim, a planta

deveria ser aprovada pela empresa; as casas poderiam ter, no

máximo dois pavimentos; 1/3 da área do lote deveria ser reser

vada para arborização. Além disso outras exigências vinham se

somar a essas como o estabelecimento de recuos, laterais e

apenas uma unidade habitacional por lote. ·.Por.outro lado, era

definitivamente proibida a instalação em tais terrenos de

qualquer tipo de atividade comercial ou industrial.

-A empresa nao so produziu o espaço para a classe alta ,

mas administrou a obra durante décadas, tornando possível sua

preservação como zona nobre estritamente residencial. Mais do

que o próprio lucro, estava em jogo, certamente, o prestígio

que a Cia. adquirira com aquele empreendimento, cujo estilo

fora importado da Inglaterra. Para garantir o cumprimentodas

cláusulas contratuais, a City recorreu por div~rsas vezes ,
a

justiça. Em 1957 e 1958, por exemplo, entrou com mais de 200

açoes para preservar o "estilo Ci ty", somente no Jardim Améri-
ca(16) •

(15) Um traçado ... O Estado de 8.Paulo, 8P, 8 abr 1977.
(16) O que a Deltec está fazendo na City. Rev. Exame, ~ez 197~

pp. 40-41.



Essas observações nos reconduzem à nossa preocupaçao i

nicial com relação aos processos de consumo e de acumulação .

Nesse sentido, junto à acumulação do capital imobiliário é g~

rado um novo tipo de consumo para a população de alta renda ,

vinculado a um modo de vida urbana, sendo também configurada
uma demanda para o mesmo.

Temos noticia dessa elite voltada para o alto consumo ,

no inicio daquele loteamento, 'através de um trabalho publica-

do em 1958, dando-nos indicações sobre a população original
dos Jardins. Esta caracterizava-se por ser "homogªnea quanto

ao alto padrão de vida, mas heterogªnea quanto à sua composi-

çâo?", pois ali se encontravam "re"presentantes de velhas estir

pes paulistas enriquecidos pelo café ou pelo comércio e indús

tria, ao lado de inúmeros estrangeiros (sobretudo ingleses e

norte-americanos) donos ou altos funcionários de empresas ou

estabelecimentos de crédito, cuja vida se processa num circu-

lo mais ou menos fechado, bem ao contrário do que sucede com

os estrangeiros que habitam os bairros mais pobres ou de clas

se média" (17) . Assim, os Jardins de décadas anteriores iden-

tificavam-se como bairros aristocráticos. No entanto, hoje,

muita coisa mudou, vários moradores originais evadiram-se pa-

ra outros bairros. Embora não tenha sido feita u~a pesquisa

mais profunda que comprove a afirmação a seguir, a partir de

entrevistas a moradores pode-se inferir que os atuais propri~

tários residentes, na sua maioria, são antigos moradores tra-

dicionais, certamente, ligados mais intimamente à história do

(17) ASSOCIAÇÃO DOS GE6GRAFOS BRASILEIROS - Os "bairros jar _
dins ... '". In: C. S .P. p. 311.

21.
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bairro;· ou ainda aqueles que nao t~m condiç6es de se mudar pa

ra outros bairros residenciais mais tranquilos e menos ameaç~

dos de extinção. Alguns proprietários alegam que a aquisição

de um imóvel ~m outro local de igual padrão torna-se difícil

devido aos preços que são bem mais altos do que. os preços, na

situação atual dos imóveis em que residem. Essas mesmas en -

trevistas, nos deram a indicação de que os Jardins de hoje se

caracterizam corno bairros de classe média alta,onde predomi-

nam profissionais liberais, em geral bem sucedidos: engenhei-

ros, médicos, advogados e outros.

Quando os lotes do Jardim América foram postos à venda,

em 1915, houve bastante indiferença por parte da clientela

Muitos depreciavam o empreendimento argumentando que era um

charco. Desta forma, .não foi fácil, de imediato, convencer a

clientela desejada quanto ao arrojo da obra, uma vez que o

empreendimento se destinava a uma parcela da população cujo

consumo se estruturava a partir de um alto nível de exigência.

Foi por isto que, na sua primeira década de exist~ncia, o Jar

dim América não se desenvolveu muito. O grande impulso so

surgiu após 1925 com a intensificação das construç6es. O es-

tímulo proporcionado pela alta do café entre 1922 a 1927 foi

abalado pela crise no final da década~ Mas a partir da déca~

da seguinte aquele bairro passou a apresentar maior índice de

construções, sendo que a completa urbanização se deu por vol-

ta da década de 40, surgindo inúmeras construç6es em várioses

tilos: clássico, normando, colonial e funcional. Desde então,

··0 Jardim América se constituiu em um dos bairros mais aprazí-

veis da capital, com luxuosos palacetes, ladeados por jardins.
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o Jardim América serviu de modelo para posteriores lo -

teamentos, como ocorreu com o Jardim Europa em 1926, empreen-

dimentoda Garcia da Silva e Cia. de propriedade de Manoel G.

da Silva da ~ntiga Casa do Japão. Os terrenos eram caros e

grandes - os menores tinham 600 m2, sendo que alguns chegavam

a 10 mil m2 - e o loteador impunha restrições aos compradores

com o objetivo de tornar o Jardim Europa uma zona estritamen-

te residencial. Os compradores dos terrenos tinham que se

comprometer a residir nas casas construídas nos terrenos ali

comprados. De cada lote apenas 1/3 poderia ser destinado a

construção e os restantes 2/3 teriam de ser mantidos como área

verde, com árvores e arbustos; deveria haver re6uos na frente..,

fundo e laterais destinados à áreas verdes (18) . Ao contrário

do Jardim América, em que toda infraestrutura havia sido mon-

tada pela Cia. City, o Jardim Europa não contava com esses
melhoramentos, até que os pr5prios moradores tornaram a inicia

tiva de providenciá-los. Em 1945, a Prefeitura completou a

obra e os Jardins Europa e América se integraram quanto ,as
funções, à estrutura e à paisagem urbana, tendo corno princi -

pais caracteristicas sua pequena densidade demográfica repre-

sentada pela classe de maior poder aquisitivo, o traçado si -

nuoso das vias e a abundante arborização. ~Nessa pequena area

encontram-se os melhores e mais tradicionais clubes esporti -
•

vos e sociais corno o Paulistano, o Harmonia de Tenis e o Pi - •
nheiros(19) .

(18) Agora, quem protesta é o Jardim Europa. Folha de S.Paula
são Paulo, 18 fev-1973, D. 20.

(19) Um Traçado ..• O Estado de S. Paulo, são Paulo, 8 abre
1977.
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Assim, os Jardins surgiram por iniciativa do setor pri-

vado, que criou aquele espaço urbano. Has logo em seguida ne

cessitou da aç~o do Estado para mant~-lo, sem o que seria di-

'fícil sua preservaç~o enquanto bairros de classe nobre. Sur-

gem, pois, v~rias leis que t~m por fim garantir'a preservaç~o

daquela configuraç~o sócio-espacial. Embora n~o houvesse ain

da um planejamento geral para o uso do solo, o qual so ocor -

reu com o Plano Urbanístico B~sico - PUB e posteriormente com

o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de

S~o Paulo - PDDI, em 1971; foram sendo aprovadas v~rias leis

esparsas instituindo zonas estritamente residenciais, sendo a

primeira delas a lei 3.427 de 19 de novembro de 1929 - Código

de Obras Arthur Sabóya, que juntamente a outros dispositivos

posteriores referentes a construções e arruamentos, foi apro-

vada pelo Ato 663 de 10 de agosto de 1934. Somente a partir

desse Ato, a legislaç~o de planejamento físico abordou o as -

pecto do uso e ocupaçao do solo e ainda no que se refere a e-

dificações, sendo que essas normas figuravam em um único tex-

to (20) •

Pelo artigo 40 sao aplicadas algumas disposições de zo-

neamento, nas quais, dentro da zona limitada pelo artigo 39

e que abrange os bairros Jardins (Paulista, América e Europa)

só eram permitidas habitações particulares residenciais. O

§ 19 do artigo 40 permitia a criaç~o de núcleos comerciaisnes

sas areas, atendendo a determinados critérios:

(20) PAMPLONA, Rubens - Evolução da Legislação Urbanística da
Cidade de são Paulo. são Paulo, COGEP, 1979, mimeo.
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Art. 39· "Dentro da zona limitada pela Rua Estados Unidos

Av. Brisadeiro Luiz Antonio, Groelândia, Dona Hipólita até

Rua Estados Unidos, bem corno em todas as ruas do Jardim Euro-

pa, nenhuma edificação poderá ser feita sem o recuo mínimo de

seis metros do alinhamento das ruas.

Art. 40 - Nessa zona so serao permitidas habitações particula

res residenciais.

§ 19 - A Prefeitura permitirá a criação de núcleos comerciais

para atender às necessidades da zona, urna vez que os interes-

sados apresentem o projeto completo de localização e constru-

ção desses núcleos, bem como prova de anuência de setenta e

cinco por cento dos proprietários de imóveis, dentro de um

círculo de quatrocentos metros de raio e centro no núcleo a
estabelecer.

§ 29 - Dentro do mesmo círculo nao se permite o estabelecimen

to de mais de um núcleo comercial.

§ 39 - Esses núcleos deverão ser de preferência localizados

nos cruzamentos das vias principais, ou destas com as vias se
cundárias(21} .

Outras leis e decretos surgiram posteriormente regula

mentando o zoneamento dos Jardins, tais como a lei 99/1941

Decreto 3.297/1956; lei 6.579/1964; lei 6.840/1966; lei 7.648/

1971. Toda essa legislação tinha corno objetivo defender os

Jardins da invasão do comércio e de prédios de apartamento.

(21) AYRES NETTO, Gabriel - Consolidação .do Cógido de Obras
"Arthur Sabóya". In: Código de Obras. são Paulo, Ed.
Lep, 195?, pp. 83-84.
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Tentamos demonstrar corno a City ao lotear a gleba à mar

gem do Rio Pinheiros e ao urbanizá-la produziu um espaço novo,

dotado de determinadas características que o tornava um em

preendimento de alto padrão, pela tranquilidade, privacidade

das ruas e avenidas, pelas extensas áreas verdes e qualidade

das construções que as severas restrições contratuaisimpunharn.

A loteadora, através da oferta de terrenos dessa categoria

atr~iu urna clientela rica, gerando urna demanda para consumo

daquele estilo de urbanismo. Outras loteadoras, seguindo o ~

xemplo da City, criaram o Jardim Europa~ Paulistano e outros.

Assim, a partir do processo de produção doespa~o urbano, com

as características mencionadas, foi gerado um processo de con

sumo para esses padrões, resultando em urna configuração sócio

espacial e um modo de vida específicos.

Na defesa desse modo de vida, os proprietários contaram

com a ação mantenedora da própria lote adora , durante várias

décadas. Além disso, os bairros Jardins foram resguardados
pela política protecionista do Estado, através de

leis, principalmente do Código Arthur Sabóya.
inúmeras

Esta descrição nos permite afirmar que as origens mais

remotas da política do uso do solo nos Jardins ,encontram- se

nesses processos históricos de produção e consumo.
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2. Desenvolvimento Urbano e Mudança no Uso do Solo

A mudança do uso do solo nos Jardins, na sua relação com
os processos de produç~o, pode ser analisada a partir do cre~
cimento acelerado de S~o Paulo, dentro da política nacional
de desenvolvimento, centrada na indústria automobilística, a
partir dos anos 50 e intensificada no governo Kubischeck. Em
1956, foi instalado o parque industrial e em 1957 iniciava-se
a fabricaç~o de automóveis. As fábricas, enquanto "locus" do
processo imediato de p.roduç~o se instalaram nos arredores da
metrópole paulista. Toda a regi~o, mas principalmente a Capi
tal assumiu o papel de garantir as condições gerais da produ-
ção, mediante expansao dos meios de comunicaç~Q, transporte e
outros. No desenvolvimento da acumulaç~o capitalista, a aglQ
meraçao urbana torna-se necessária permitindo uma reduç~o do
tempo de produç~o e circulaç~o do capital (22). S~o Paulo tor
nou-se, por conseguinte, uma cidade compacta e verticalizada:
os meios de consumo coletivos (equipamentos sociais) e os
meios de produçaõ (transporte, comunicaç~o, comércio, bancos,
etc.) concentrar-se-~o espacialmente, a fim de atender às ne-
cessidades de reprodução da força de trabalho e do capital.

Com o desenvolvimento econômico, aumentam as atividades
comerciais e de serviços, que juntamente às residências disp~
tarão a melhor localização no espaço urbano. Na intensifica-

(22) LOJKINE, Jean - De la Politica Estatal a la Politica Ur-
bana: El Papel deI Estado en la Urbanizacion Capita _
lista. In: El Marxismo, el Estado y la Cuestión Urba-
na. MéXico, Siglo Veintiuno, 1979, p. 146.
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çao desses processos a zona comercial central fica saturada e

os imóveis disponíveis tornam-se escassos e caros, pois o a -

densamento provoca uma queda na oferta dos imóveis e, por con-

seguinte, umã ascensão nos seus preços, provocando um movimen

to de desconcentração comercial ou uma expansão da zona cen -

tral para o seu entorno. Igualmente, os bairros mais densos

(como Pinheiros, Cerqueira Cesar) tendem a se expandir para

os menos populosos, como os Jardins. Esse processo conjugado

com o crescimento dos fluxos de veículos e de pessoas, acarre

ta uma rápida valorízação dos imóveis.

Tal movimento vem ocorrendo, principalmente 7 em direção

à Av. Paulista e os Jardins, onde parte do setor comercial,f~

gindo do congestionamento e da deterioração' da ·zona central ,

encontra naquela localização inúmeras vantagens: os prédios

disponíveis são alugados ou adquiridos por preços compensado-

res, frente às vantagens locacionais, como a proximidade dos

consumidores de alta renda, além do fato dos Jardins consti -

tuírem local de passagem para vários bairros.

Por outro lado, os incômodos gerados pelo trânsito (ba

rulho, poluição, congestionamento etc.) torn~o local impró -

prio para habitação de luxo, com a qualidade de vida esperada

pela elite. Ao mesmo tempo o trânsito gera um potencial de

compra muito alto, porque quem usa o automóvel, geralmente

tem poder aquisitivo para incentivar o comércio e serviços. A

consequ~ncia é que esses locais de pa~sagem frequente ficam

.disputadíssimos por empresas e escritórios e os imóveis ficam

potencialmente muito valorizados, induzindo a mudança de uso

de residencial para comercial.
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Esse processo é agravado com a grande expansao da cida-

de para a zona sul. "Um levantamento feito pelo Agrupamento

de Estudos da Habitação do Instituto de Pesquisas Tecnológi -

cas mos tra corno a maioria das áreas vazias está, sendo ocupada.

Nas regiões sul e sudeste da Grande são Paulo, por exemplo, o

crescimento correspondeu de 35 a 38% de toda a região metropo

litana ... "(23). :t: em direção ao sul e sudoeste que se locali

zam os bairros da elite paulistana, onde a população de maior

poder aquisitivo é também a mais politizada,e participante.Os

investimentos pÚblicos, em grande parte, foram atraídos para

essa região (rodovia dos Imigrantes, linha norte-sul do Me

tr6 , anel ferroviário, anel rodoviário, melhoiia das margi -

nais). Em geral, a população de maior poder aquisitivo é a

que mais utiliza o carro particular. Corno ficou dito, esta
mesma população em sua grande maioria reside em bairros situa

dos na direção sul e sudoeste. Assim, o volume de fluxo de

veículos que passa infalivelmente pelos Jardins é muito ex

pressivo, transformando esse bairro nobre em ligação entre o
centro e os locais mais distantes.

Por consequência verificamos a remodelação e ampliação

de antigos bairros e a formação de outros em direção ao rio

Pinheiros, Interlagos e Santo Amaro. A partir da opçao das

classes altas para a ,zona sul/sudoeste da cidade, novos cen -

tros comerciais se formaram em locais corno Rua Augusta, AV.Fa

ria Lima, Pinheiros, Itaim Bibi e outros, próximos aos merca-
dos consumidores de alta renda.

(23) Crescimento rápido na Zona Sul. O Estado de S.Paulo, são
Paulo, 21 maio 1978.
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Na compiexidade desses processos, intensifica-se a trans

.formação de bairros tradicionais (localizados entre o centro

da cidade e os novos bairros da zona sul) os quais vão perden

do as características originais, corno por exemplo o JardimPa~

lista, que, há algumas décadas, era nitidamente, residencial e

hoje está em processo avançado de transformação para zona co-
mercial.

Crescem as pressoes por parte dos proprietários de imó-

veis situados nas vias mais movimentadas, e por parte de pro-

fissionais liberais e comerciantes com interesse na região dos

Jardins, para que o poder pUblico, através das leis de zonea-

mento, defina algumas vias corno corredores comerciais ou de

serviços, pois o zoneamento altera profundamente o valor de

mercado dos terrenos ou areas envolvidas.

As pressoes sao de várias naturezas. Geralmente come -

çam nas áreas residenciais, nas quais o potencial econômico e

grande: por exemplo, proprietários de residências em uma rua

estritamente residencial, mas que pelo zoneamento, o outro la

do da mesma rua é comercial (visto a linha divisória passarpe

lo meio desta) têm todos os ônus do uso comercial, sem as suas

vantagens. Esse fato gera imediatamerite um grupo de pressão,

principalmente, quando o outro lado da rua começa a ficar mais

valorizado e o movimento aumenta. (Exemplo: avo 9 de Julho i

rua Groelândia) •

Outro tipo de pressao que nasce de urna área estritamen-

te residencial, com objetivo de ser transformada em comercia~

I
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é quando o tráfego de veículos fica tão intenso que impede a

tranquilidade da área. Geralmente isto ocorre quando o trân-

sito é desviado para determinadas ruas, antes tranquilas, e

que depois passaram a ter grande movimento. Esse fato gera

imediatamente pressões para a transformação da via em comer -
cial.

As pressoes partem, principalmente, dos proprietários de

imóveis localizados nas vias de maior movimento, como a AV.Eu

ropa e rua Colômbia. Mas não há dúvida de que o setor imobi-

liário, da construção civil e empresas em geral endossam es -

sas mudanças, em virtude de interesses econômicos.

As pressoes se apresentam sob várias modalidades como a

ocupaçao generalizada, por parte de empresas, dos imóveis si-

tuados na zona estritamente residencial; o abandono de casas

pelos proprietários que se mudam para outros locais mais tran

quilos, cedendo aos aluguéis tentadores e deixando suas man

sões aos escritórios, empresas de prestação de serviço, clíni

cas e até mesmo órgãos pÚblicos. Outras vezes as mansoes per

manecem abandonadas em processo de deterioração, obrigando o

poder pÚblico a mudar o uso para recuperar a área. Outras for

mas de pressão consistem nos movimentos reivindicativos e a
çao na justiça.

Os estabelecimentos vao se instalando, na sua grande
maioria sem placas, uma vez que nesses locais só é permitido

por lei o uso estritamente residencial, e nada indica que eles

estejam funcionando, a não ser o intenso tráfego de pessoas e
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a abertura de estacionamentos nos lugares onde as ~res vao

sendo derrubadas. Dentre as principais ruas ou avenidas afe-

tadas pelo trânsito se destacam: rua Estados Unidos, av.Brasil,

avo Rebouças, avo Brigadeiro Luiz Antonio, avo 9 de Julho ,rua

Colômbia, avo Europa e outras.

Esta exposição quis mostrar que a mudança ,do uso do so-

lo nos Jardins pode ser vista no processo de crescimento da

cidade, inserido no desenvolvimento da produção capitalista ,

intensificada a partir da implantação da indústria automobi -

lIstica. O item seguinte tentar~ demonstrar que estas trans-

formações também estão nas origens da formação das pollticas

públicas do uso do solo.
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3. A Lei 7.805/72 e is Transformaç5es S6cio-Esoaciais

Discorremos, anteriormente, sobre os processos de trans

formação dos Jardins, a partir da dinâmica de expansão da ci-

dade e da intensificação do trânsito. Em sequência, mostra -

mos que os moradores tradicionais vão cedendo lugar às empre-

sas e escrit6rios. Esses novos usu~rios do solo~ em princi -

pio, estão infringindo as leis que proibem o uso comercial e

de serviços em bairro estritamente residencial.

De inicio, o Setor PUblico constata a infração. Geral-

mente a denGncia parte dos pr6prios moradores conservadores .

A partir de então a Administração PUblica toma providências mu L

tando os infratores, decretando o fechamento administrativo da

firma: em 1971, os jornais afirmavam que haviam limais de 150

mil processos administrativos arquivados na Prefeitura, que

também não tinha condiç5es de dar andamento a eles. Apenasno

uso irregular, a administração municipal constatou três mil

infraç5es, dentro do quadril~tero compreendido pela avo Pau -

lista e Estados Unidos, avo Rebouças e avo Brigadeiro Luiz An

tonio" (24) .

Mas à medida que as infraç5es à lei vao se generalizan-

do, a administração pGblica tende a rever a legislação, alte-

rando-a, adaptando-a à nova realidade. Com a emergência do

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI em 1971, a

Prefeitura de são Paulo passou a desenvolver estudos para a

(24) O solo proibido. Jornal da Tarde. são Paulo, 17 ago 197L
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elaboração., em curto prazo, da lei de zoneamento. Iniciaram-

se os debates em torno do assunto: 11 sem planej amento são Pau-

10 pode se tornar uma cidade inabitávelll
•

Essas observações iniciais ligadas ao conceito no qual

o Estado possui uma função politica global, objetivando a coe

são da formação social capitalista (25) ,permiteCnos formular

a hipótese que as politicas do uso do solo nos Jardins tendem

a acompanhar a formação e transformação do espaço definidas

nos processos de produção e consumo. Isto não significa que

o Estado se deixa guiar cegamente por estas forças. Existe u

ma autonomia relativa dos aparatos estatais (26) ,_·os quais de-

senvolvem projetos, teorias, leis que objetivam manter um cer

to controle sobre os processos sÓ6io-espaciais: Mas, a polit!

ca do solo não inova substancialmente, apenas tenta corrigir

algumas distorções a fim de que sejam evitados processos gen~

ralizados de indisciplina. Essas politicas, quando tomam seu

curso normal, se curvam portanto diante das leis inerentes a

formação social capitalista, existindo mesmo um consenso por

parte de técnicos, administradores, politicos e empresários de

.que a transformação de áreas.é urna IIconsequência natural do

progresso" .

Após a constatação de que a lei não está sendo obedeci-

da, conclui-se que ela está superada e que, portanto, precisa

ser reformulada. Nos debates que precederam à elaboração do

(25) POULANTZAS, Nicos - Poder Politico e Classes Sociais do
Estado Capitalista, Porto, Portucalense, nov 1971, v.
1, p. 37.

(26) POULANTZAS, N. - p.P.C.S.E.C. p. 37.
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projeton9 147 do qual resultaria a primeira lei de zoneamen-

to (lei ,7.805/72) afirmava-se frequentemente que "tanto o Có-

digo de 'Obras quanto a regulamentação do uso do solo estavam

completamente' desatualizados ..."(27). Dentre as dezenas de a

tos, decretos-leis, leis e decretos sobre o assunto~ que at~

então vigoravam e que os próprios t~cnicos denominavam como

verdadeira "colcha de retalhos", o documento mais importante

era o Ato 663 de 10/08/1934 - Consolidação do Código de Obras

Arthur Saboya. Em 1955, ela sofreu uma revisão parcial, qua~

do se adotou a chamada Lei do Sil~ncio, que env6lve a polui-

çao sonora e do ar. Mesmo a lei atualizada so passou a ser e

xecutada a partir de sua decretação em 1958 (28)~

A exposição de motivos que acompanhava o projeto de lei

dizia que "esse instrumental legal, como as peças elaboradas

sucessivamente ao longo de quase 40 anos, obedece a orienta -

ções bastante variadas, por vezes divergentes e, não raro

conflitantes. ~ certo que a evidente falta de coer~ncia ob -

servada na legislação de zoneamento em vigor, resulta menos

da elaboração defeituosa de cada instrumento de per si,do que

da inexist~ncia de uma conceituação global de estrutura urba-

na e de urna política de desenvolvimento urbano integrado, re-

lacionando os aspectos sociais e administrativos ao arranjo

físico-territorial do Município. Com a nova política fixada

pelo PDDI, tornou-se mais fácil encontrar as falhas da legis-

lação de zoneament9 em vigor. são falhas que vem sendo denun

'(27) O solo proibido. Jornal da Tarde. são Paulo, 17 ag 1971.
(28) O solo .... Jornal da Tarde, são Paulo, 17 ago 1971.
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ciadas por t~cnicos e legisladores nos filtirnosanos, levando

à conclusão de que certas leis se transformaram em barreiras,

ao inv~s de estimulos ao desenvolvimento da cidade ..~(29) ."Es

sa legislação é inadequada, por isto a própria cidade reagiu

contra ela e a desrespeitou, trazendo urna confusão generaliza

da" (30) .

Ao apresentar o projeto do zoneamento aos vereadores ,

Figueiredo Ferraz, então prefeito, afirmou: "são Paulo conti-

nu ando como está, com leis e decretos superados ou antagôni -

cos, sem um zoneamento adequado, será em um futuro breve ingQ

vernável por causa dos erros acumulados e do seu crescimento

desordenado. Precisamos disciplinar esse crescimento e o no-

vo zoneamento será o caminho certo para alcançarmos esse obje

tivo .•." (31).

-'

Da constatação de que a indisciplina no uso do solo se

relacionava a uma lei superada, surgiu um conceito de lei di-

nâmica, com o qual foi elaborado o projeto n9 147/72 de zonea

menta. Assim, uma das caracteristicas principais do projeto

era a possibilidade de seu texto ser alterado de acordo com

as necessidades. Na opinião daqueles que apoiavam a lei, um

eventual caráter de imutabilidade seria incompativel com o

próprio dinamismo de são Paulo(32).

(29) PREFEITURA DO HUNIC1PIO DE SÃO PAULO - COGEP. Exposicão
de Motivos ao Projeto de Lei 147/72, são Paulo, s.d.,
mimeo, fls. 46-51.

(30) Zoneamento disciplinará a expansão urbana. O Estado de S.
Paulo. são Paulo, 1 out 1972.

(31) Ferra~ prop6~ lei de zoneamento. Só comprador dividirá o
lote. O Estado de S.Paulo. são Paulo, 28 set 1972.

(32) Em 20 anos, S.Paulo terá 450 mini-cidades. O Estada de
são Paulo. são Paulo, 26 set 1972.
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Com relação a esta característica de flexibilidade na

implantação das zonas de uso, a exposição de motivos que acom

panhou o projeto conceituava "o planejamento urbano corno ins-

trumento orientador e não corno modelo rígido, ao qual as ten-

dências de desenvolvimento urbano devam se moldar obrigatori~

mente". Ainda no que se refere a esta característica de "lei

dinâmica", a exposição de motivos acrescenta que a lei "leva

em conta o dinamismo característico do desenvolvimento pauli~

tano. Assim, adequando-se às diretrizes estabelecidas pelo

PDDI, ela cria condições favoráveis ao pleno funcionamento dos

mecanismos de aferição e revisão permanentes, possibilitando,

desta forma, a imediata identificação e incorporàção de novas

tendências e de novas necessidades ao processo de desenvolvi-

mento urbano" (33) .

Em 4 de outubro de 1972, quando Figueiredo Ferraz apr~

sentou o projeto 147/72 à Câmara, reafirmou ".•• é importante

assinalar que a disciplina do uso do solo não vai trazer qual

quer modificação radical na sistemática vigente da pr5pria c!

dade. A cidade já mostrou as suas tendências, plenamente de-

nunciadas com o uso do solo que se faz hoje e, dessa maneira,

o que se pretende ê tão somente discipliná-lo para o futuro ,

para que são Paulo encontre os canais .através dos quais possa

se desenvolver sem embaraços •.. queremos e Lí.mí.n a.r milhares e

talvez milhões de casos irregulares de uso do solo em são Pau

lo, os quais são devidos a um dos dois fatores: omissão do PQ

der público ou permanência de urna lei que não é condizente OQ~

(33) A nova Lei de Zoneamento contra todas as leis antigas
Jornal da Tarde. são Paulo, 28 set 1972.
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as exigências da cidade. Toda vez que se afronta a natureza

de uma lei social, evidentemente surgem reflexQs. O primeiro

deles é a não obediência ... o novo projeto é uma verdadeira a

nistia a milhares de casos que ficam agora Qbrigados pela le-

gislação condizente com a natureza do desenvolVimento da cida

de que determina as suas normas e nós nada mais fazemos que

respeitar essas tendências. ~ isso o que essa lei na realid~

de representa: uma grande anistia, a maior de todas já ocorr~

das em são Paulo. Ela deixa muita coisa como está, mesmo con

siderada irregular, mas ao mesmo tempo cria condições paraque

haja no futuro uma disciplina que evite a repetição 'dessas ir-
regularidades"(34) .

sampaio Dória, presidente da Câmara na ocasião, declarou

à imprensa que o documento era bastante realista, porque reco

nhecia e, portanto, legalizava o estado de fato em que se en-

contrava a cidade. "Assim, todas as áreas que tiveram seu u-

so desvirtuado em desrespeito às leis que estabelecem outros

tipos de uso para essas áreas", seriam preservadas a partir

de então(35). Além de ser dinâmica, adaptando-se às condi-

ções da cidade, e não ser um freio ao seu desenvolvimento, s~

gundo a Prefeitura, a lei deveria propiciar um "desenvolvimen
to racional e lógico" (36) .

(34) A nova lei Jornal da Tarde. são Paulo, 28 set 1972.
(35) A nova lei JornaJ,.da Tarde. são Paulo, 28 set 1972.

,(36) Zoneamento disciplinará ... O Estado de são Paulo. 1 out
1972.

i
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Antes da elaboração do documento, foi feito um estudo

sobre. a cidade, procurando identificar as características e

xistentes em cada área. O estudo buscou não "atentar para a

natureza da própria cidade, mas sim respeitar suas tendências ,

criando-se uma disciplina legal para as aberrações, evitando

as confusões e desrespeito à natureza de uma área" (37) • Esta

nova concepçao de zoneamento trouxe importantes ~onsequ~ncias

para o uso do solo nos Jardins, onde havia centenas de casos

irregulares de empresas instaladas em ruas tidas como estrita

mente residenciais, como o caso da rua Colômbia e avo Europa.

Para Figueiredo Ferraz, o conceito moderno de zona resi

dencial é de uma zona que nao pode "conter ape na s resid~ncias,

mas contenha instrumentos urbanos de suporte para a população

que aí mora, para poder se encontrar ali uma farmácia, um su

permercado, um outro tipo de equipamento social que possa man

ter essa população e evidentemente serví-la. Há zonas, por e

xemplo, em que o cidadão não encontra o menor serviço, como o

caso do Jardim América, do t-lorumbie outros bairros de são Pau

10"(38). Para o Prefeito, esse parcial abandono do conceito

purista de zona funcional especializada (usos estritos) era

um exemplo do realismo da nova lei: "Ela estimulará a predom.:!:.

nância de uso, sem proibir a proximidade de usos diferentes ,

desde que haja controle específico dos níveis de incômodo re-

(37) ZoneaP-lentodisciplinará ••• O Estado de são Paulo. 1 out
1972.

Zoneamento disciplinará .•. O Estado de são Paulo. 1 out
1972.

(38)
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cIprocos ..~"(39). I~ para demonstrar que esse conceito nao po

de ser rigido é que a própria cidade reagiu contra ele e a

lei tornou-se então, quase impossivel de ser obedecida, tra

zendo, naturalmente, as inconveniências de se ter uma ativida

de e uma legislação que é contrariada. Isto vem vindo de de-

cênios e nenhum administrador, apesar dos esforços conseguia

chegar a essa disciplina" (40) .

Segundo o novo conceito, uma ~rea residencial pode ser,

conforme a sua extensão, atravessada por um corredor onde cer

tos tipos de atividades podem ser permitidas. As ~reas que

eram residenciais, mas que pouco a pouco tornaram-se mistas

(residencial e comercial) foram definidas como tais pela lei

7.805/72. Foi o caso de grande parte do Jardim Paulista e de

algumas ruas e avenidas dos outros Jardins, onde alguns comer

ciantes naquela data, estavam sendo intimados a mudar-se de a

cordo com a lei que vigorava na época.

Portanto, com a aprovaçao da lei 7.805 de 01/11/72, os

Jardins deixaram de ser um bairro estritamente residencial

pois várias de suas ruas foram classificadas como de uso mis-

to (predominantemente residencial). Dentre essas ruas se in~

cluIa o corredor da avo Europa. Um ano após a lei 7.805/74

outra lei viria completá-la e corrigI-la: a lei 8~001/73 que

extinguiu aquele corredor, devido a fortes pressões de facções

(39) Começou a contagem regressiva: daqui a 38 dias a grande
mudança. Jornal da Tarde. são Paulo 2 out 1972.

(40) Zoneamento disciplinar~ ... O Estado de são Paulo. 10ut
1972.
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dos proprietários do bairro. Este tema será desenvolvido no
111 capítulo.

CONCLUSÃO

Dentre os elementos que norteiam o desenvolvimento das

políticas do uso do solo nos Jardins encontram-se os elemen -

tos estruturais, decorrentes dos processos de produção e con-

sumo. Pode-se observar facilmente que, 'numa dada conjuntura,

a açao do Poder Público, no que se refere à definição de áre~

através de leis e decretos, leva em conta as características

sócio-espaciais definidas originariamente pelas lote adoras , e

posteriormente pela própria dinâmica da cidade. Isto se deve

a que na sociedade capitalista a polItica urbana tem por obj~
,

tivo a reprodução da formação social, sendo que um dos elemen

tos dessa matriz social é a propriedade privada do solo, re

fletindo, ao mesmo tempo a propriedade de um modo de vida. O

Estado, tem a função de garantir a reprodução das relações de

dominação e do modo de vida a ela inerentes. ~ o que expri -

mem as antigas leis do uso do solo, tendo como ponto de refe-

rência o Código Arthur Sabóya, nas quais a classe dominante
tinha o seu modo de vida garantido.

-Com o desenvolvimento capitalista e expansao urbana em

são Paulo, a necessidade do aumento da produtividade determi

'nau as economias de escala que se concretizaram na progressi-

va aglomeração dos meios coletivos de consumo e dos meios de
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de produção. Essa aglomeração só se torna possível mediante

a socialização crescente do solo urbano, cujo processo encon-

tra seu limite na propriedade privada (41) .

Na maioria dos bairros em são Paulo, os processos de a

glomeração foram acontecendo facilmente. Porém, no caso dos

Jardins (América e Europa) isto não se deu, devido a uma com-

plexidade de fatores de ordem social, política, urbanística e

outros, como sera visto nos capítulos seguintes. Porém, a

partir do momento em que os bairros circunvizinhos constituí-

ram-se em uma massa compacta de prédios e alta densidade demQ

gráfica, os Jardins, permanecendo como uma ilha, passaram a

ser questionados como bairro estritamente residencial.

Se em conjunturas passadas a privatização do uso do so-

lo. nos Jardins, com as suas características de guardiã de um

modo de vida especifico, era benéfica para o desenvolvimento

econômico em são Paulo pois permitia a reprodução da classe

dominante, o desenvolvimento de novos processos de produção e

consumo, impulsionava a acumulação do capital imobiliário e a

formação de um mercado; hoje a socialização do espaço torna -

se prioritária, segundo a lógica capitalista, devido à neces~

sidade constante de revolucionar os meios de produção e consu

mo(42). Isto significa que, na atual conjuntura, a tendência

dominante é a reordenação do espaço nos Jardins, no sentido da

aglomeração dos meios de circulação do capital (ex.: bancos,

empresas de serviços, transportes) e dos meios de consumo co-

(41) LO~KlNE, J. H.E.C.U. p. 157.

(42) LOJKINE, J. - M.E.C.U. p. 114.
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coletivos (ex.: escolas, clinicas médicas).

o conceito de "lei dinâmica" vem confirmar que a priori

dade quanto à configuração sócio-espacial é relativa às neces-

sidades conjunturais da formação social. A lei ,7.805/72 e

sua complementar 8.001/73 expressam uma politica que declara

que a socialização do espaço deve sobrepor às condições indi-

viduais (ou de grupos) de consumo. Isto fica demonstrado atra

vés do novo conceito de zona residencial, no qual'abandona-se

parcialmente os usos estritos, criando-se a figura do corre -

dor comercial ou de serviços que at.rave ssa uma zona residen -

cial, indicando a adoção de princípio, no qual as areas se
transformam.

Esse mesmo principio norteou a lei 9.049/80 pela qual

foram criados vários outros corredores que atravessam uma zo-

na residencial. De acordo com esse principio, admite-se que

as transformações espaciais são inevitáveis, sendo reflexo do

desenvolvimento da cidade capitalista, e a lei tende a se a
daptar a essas transformações.

Olavo Setubal, quando prefeito de são Paulo, questionou

esse principio. Em "mesa redonda" realizada na Folha de S.

Paulo, declarou que estava abrindo o debate sobre a questão
das áreas residenciais (Zl). Sua pergunta era: "se e válido

criar áreas residencias por algum tempo, para depois transfor

má-las em outro tipo de zona" (43) (comercial, serviços ou ou

(43) Quando os interessados se chocam. Folha de S.Paul0, são
Paulo, 10 jul 1977, p. 20.
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t.r e-s ) , Se'gundo aquele prefeito, não exist~eia~medidas: se
se 'aceita esse princípio, estamos admitindo a transformação to

tal, não só de uma rua ou avenida hoje, mas sempre que a dinâ

mica urbana o exigir. Portanto, aceita-se esta dinâmica e es

tá-se admitindo o desaparecimento dos Jardins como bairros re

sidenciais em um futuro próximo.

o objetivo desse trabalho nao é discutir se é ou nao vá

lido transformar os Jardins. O nosso enfoque, no que se refe

re a este capítulo, é mostrar como o desenvolvimento urbano

capitalista induz a uma política pUblica do uso do solo inse-

rida na sua lógica, de tal modo que ela passa a adotar como

seus e da sociedade como um todo" os objetivos do capital.

Isto parece claro tanto através da antiga política de

manutenção dos Jardins como através da que é praticada na a

tualidade, que admite a transformação do bairro - total ou

parcialmente. Essas políticas a que estou me referindo, cons

tituem adequações aos processos de produção e consumo, em di-

ferentes fases do seu desenvolvimento~

No entanto, os processos de transformação e as políticas

pUblicas não estão afetas apenas ao nível econômico. No de -

senvolvimento dos demais capítulos desta dissertação ficará

mais claro que a importância do elemento econômico está no fa-

to dele produzir as condições mais remotas que preparam a mu-

d~nça; sendo que as circunstâncias próximas são criadas em da

do momento político, a partir do estabelecimento de determina

da relação entre as forças sociais.



CAPITULO 11:

AS CONTRADIÇÕES DO DESENVOLVIMENTO. URBANO

E A LUTA ENTRE FRAÇÕES DO CAPITAL
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No capitulo anterior vimos que as políticas públicas do

uso. do solo, nos Jardin~ tendem a reproduzir as leis ineren -

tes à formação social capitalista. Neste capitulo vamos mos

trar que essa ação do Estado não i linear, mas, sim, entrecor

tada por várias forças de origem econômica, social e política

em luta. Estas forças heterogêneas quando se põem em confron

to com as políticas do Estado, dão a elas um car~ter contradi

tório. A origem dessa trama social reside na tríplice contra

dição do desenvolvimento urbano capitalista, como será visto

a seguir:

1. A sociedade capitalista necessita do desenvolvimento das

condições gerais de produção, ou seja, da aglomeração dos

meios de produção e dos meios de consumo". No entanto, os

investimentos necessários ficam limitados dentro do pró

prio Modo de Produção Capitalista (M.P.C.) pela necessida-

de de reduzir os custos da urbanização (44) .

2. Uma outra necessidade dentro do ~1.P.C. i a divisão social

e t~cnica do trabalho, tanto no local de produção quàntcr

por toda a cidade. No urbano ela se traduz na distribui -

çao dos agentes econômicos no espaço. Sua aplicação i co~

traditória em decorrência das leis ·da concorrência capita-

lista, pelas quais os diversos agentes definem· o local on-

de deverão exercer as atividades, de forma anárquica, em

função de critérios de ordem pessoal, como por exemDlo, em

função das vantagens locacionais que permitem as facilida-

(44) LOJKINE, J. - H.E.C.U. pp. 147-155.
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des de conexões (45) . Esses critérios, muitas vezes, se o

põem,~queles mais gerais, ou melhor, da sociedade capita

lista em seu conjunto.

A açao individual dos agentes econômicos dificulta o de

senvolvimento das poli ticas do Estado', quant.o â definição

do uso do solo e quanto ~ aplicação das leisde zoneamento.

3. A necessária aglomeração dos meios de produção e consumo

requer um elevado grau de socialização do espaço urbano,~

fica limitada, no entanto, por outra instituição que é a

propriedade privada do solo(46) .

o papel do Estado na urbanização capital~sta é o de te~

tar resolver essa triplice contradição para os diversos agen-

tes econômicos.Sua ação fica cada vez mais limitada e eivada

de contradições, na medida em que deve cumprir, ao mesmo tem-

po e com os mesmos aparatos, funções opostas, corno por exem -

pIo, assegurar a reprodução dos meios de produção (garantir a

fluência do tráfego de passagem, necessitando para isto con -

trolar a aglomeração: .politica de longo prazo); e servir ~a

realização da acumulação do capital, através do uso intensivo

do solo (politica de curto prazo). Além disso, o caráter con
traditório das políticas públicas contribui para aguçar o's

conflitos entre as frações do capital(47).

(45) LOJKINE, J. - M.E.C.U. pp. 155-157.
(46) LOJKINE, J. - M.E.C.U. pp. 157-162.
(47) LOJKINE, J. - M.E.C.U. pp. 162-168

/
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1. Os Limites Capitalistas da Transformacão Socio-Esnacial

Como ficou demonstrado, nos processos de produção e con

sumo, os Jardins surgiram como bairros residenciais de baixa

densidade. No desenvolvimento da produção capitalista, a ne-

cessidade da acumulação determinou a aglomeração dos meios de

consumo coletivo ,.necessários à reprodução da f or ça de traba-

lho; e·dos meios de consumo produtivo indispensáveis à redu -

ção dos custos de produção e circulação do capital. Os pro -

cessos de crescimento da cidade foram se ampliando em todas

-as direç5es, mas princi~almente para o iul, sendo que os Jar

dins sofreram transformac5es em suas características oriqinai&> -

Has, essa transformação é insignificante se. a compararmos com

as mudanças processadas em outras áreas da cidade, podendo-se

dizer que os Jardins conseguiram sobreviver como bairros es -

tritamente residenciais de baixa densidade demográfica.

Como explicar a permanência de um bairro com tais carac

teristicas, contrariando a lógica capitalista, no centro de

uma zona densamente povoada (Pinheiros, Itaim, Cerqueira Ce-

sar) com prédios de apartamentos, escritórios, comércio de to

do tipo?

Na perspectiva deste trabalho, o fato se relaciona com

as contradiç5es do M.P.C., que vao gerar um conjunto de for -

Ç.1S poli ticas, econômicas e sociais em luta. Dentre essas for

ças va~mos analisar, no momento, algumas derivadas da própria

necessidade da acumulação.
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Embora possa parecer, à primeira vista, benéfica para a

acumulação do capita~ a transformação radical dos Jardins es-

barra na lógica capitalista pela qual os custos da urbaniza -

·ção devem ser controlados. Istq porque o adensamento que se

sucederia, iria exigir investimentos adicionais em equipamen-

tos coletivos (redes de água, esgoto, sistema viário, etc.)

Por outro lado, esses investimentos não são rentáveis, mas

gastos de capital improdutivo. Portanto, à necessidade do de

senvolvimento das condições gerais da produção (aglomeração

dos meios de produção e dos meios de consumo coletivo)

põem os limites quanto ao seu financiamento.

se o

o Estaqo assume o controle desses processos atuando na

esfera territorial, via política normativa do uso e ocupaçao

do solo que tenciona dar conta dos processos de aglomeração

dos meios de produção e dos meios de consumo, pela definição

das densidades demográficas. Por exemplo: um uso estritamen-

te residencial (Zl) tendo uma unidade habitacional por lote

(RI) significa, obviamente uma zona de baixa de·nsidade, que,

por ser residencial, atrai menos fluxos de veículos e de pes-

soas do que uma zona comercial.

Esse controle tem, pois, uma implicação no grau de desen-

volvimento dos processos de aglomeração dos meios de

produção (comércio, bancos, etc.) e dos meios de consumo

coletivo. (escolas, clínicas, etc.). Assim, at~avés da polít!

ca do solo, o Estado pode limitar os investimentos (controlan

do os processos de aglomeração), ou pelo con~rário, pode atuar

no desenvolvimento das forças produtivas em uma área específi

ca.
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A tendência econômica dominante, principalmente nas me-

trópoles cujo dinamismo é muito grande, corno são Paulo, é a

expansao dos meios de produção e de consumo, agravando os prQ

cessos de aglomeração. Por outro lado, o objetivo econômico

maí.sgeral na atualidadeé justarrenteo -coosto, ou seja, controlaros cus

tos de urbanização, que estas aglomerações exigem. O Setor

PUblico procura orientar suas políticas para o atendimentodes

se filtimo objetivo (minimização dos custos de urbanização)

sem, no entanto, se desenc~~bir do encargo de promover o de -

senvolvimento das forças produtivas dentro da formação social,

proporcionando-lhes os meios para se realizarem. Com isto as
.

políticas estatais assumem características contraditórias.

No caso dos Jardins, corno tem sido o desenvolvimentodes

ses objetivos opostos? Para conter os processos de aglomera-
-çao e controlar as densidades, os Jardins permanecem corno zQ

na estritamente residencial (Zl), conservando todas as anti ~

gas restrições de loteamento, corno podemos verificar por exem

pIo, através do artigo 39 da lei 8.001/73:

Art. 39: "Ficam mantidas as exigênCias de dimensionamento, r~

cuos, ocupaçao e aproveitamento do lote, estabelecidas em do-

cumento pfiblico e devidamente transcritas em Registro de lmó

veis para arruamentos aprovados pela Prefeitura', sempre que

as referidas exigênCias sejam maiores do que as fixadas na

lei n9 7.805 de 19 de novembro de 1972 e da presente lei".

Quanto à outra questão (desenvolvimento das forças pro-

dutivas) I foi abordada, abrindo-se urna exceção nas áre?s resi
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. .
denciais, que passam a ser cortadas por "corredores" onde

possível o estabelecimento de empresas de prestação de servi

ço. Além da proteção ao tráfegof. os corredores têm outrasfun

çoes importantes. Eles servem de ligação entre os diversos

núcleos comerciais, garantindo a continuidade dO' processo de

conquista de novos espaços pelos setores econômicos. Isto nao
, .

seria possível se toda área permanecesse estritamente residen

cial. A regulamentação dos corredores, na legislação de zo _

neamento visa impedir a ocupação anárquica do solo por parte

dos agentes do desenvolvimento econômico. Por isto, os corre

dores que atravessam ~~a zona estritamente residencial (Z8-

CRI) são bastante restritivos quanto ao uso e a ocupaçao do

solo naqueles locais. Essas restrições t.êm, aLêrn de outros ,

o objetivo de limitar a formação de processos de aglomeração,

que exigiriam cust.os adicionais de investimentos.

A lei 7.805/72 já havia criado os corredores sem contu-

do institucionalizá-los enquanto "corredor de uso especial"

Eram vias de significativo fluxo de tráfego que foram enqua -

dradas na zona Z2, e constantes do quadro 8-A, anexo à lei

Este fato trouxe problemas para a Administração Pública que

deveria controlar a expansão comercial nos Jardins, pois a ~e

netração dos estabelecimentos passou a transbordar pelas vias
lindeiras aos corredores.

Assim, pelas leis 7.805 de 01/11/72, 8.001 de 07/12/73

e 9.049 de 24/04/8~ os Jardins continuaram sendo zona estrita

mente residencial (Zl). Porém, algumas de suas ruas e aveni-

das mais movimentadas foram reclassificadas, permitindo outros
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USOS" além desse, corno fica demonstrado no quadro n9 1. As 20

nas"de uso afetas aos Jardins apresentam as seguintes caracte
,

rísticas:

Lei 7~805/72 - art. 19:

Zl- uso estritamente residencial, de densidade demográficabai

xa.
", "

Categoria RI - Residência unifamiliar, edificações desti-

nadas a habitação permanente, corresponden

do a urna habitação por lotei

Z2- uso predominantemente residencial, de densidade demográfi

ca baixa (constante do quadro 8-A da lei 7.805/72)

Corredores de Uso Especial (Lei 8.001/73 - arts. 20, 21, 22)

Z8-CR1 - de uso predominantemente residencial, de densidade de

mográfica baixa.
~a. a categoria de uso RI e permitida corno uso confor

me;

b. os seguintes estabelecimentos e atividades saoper

mitidas, corno usos sujeitos a controle especial:

1. agências bancárias; financeiras; imobiliárias;

de segurosi câmbio; turismo; publicidade; cor-

retagem de imóveis e galerias de arte;

2. consultórios médicos; dentistas; escritóriosde

consultoria; de assessoria; projetos; planeja-

mento; engenharia; advocacia e outros profis -

sionais liberais;

Z8-CR3 - As características de dimensionamento, recuos, ocup~
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çao e aproveitamento do lote, bem como as categorias

de uso. permitidas, são as mesmas da zona de uso Z4 ,

com exceção da categoria de uso I2, das oficinas rrecâní cas,

de funilaria, de pintura, de auto-elétricos e de

borracheiros, que não são permitidas neste corredor;

Z4 - uso misto, de densidade demográfica média alta;

"Uso misto é a utilização do mesmo lote,ou edifica -

ção por mais de urna categoria de uso" (Decreto 11.106

23/06/74)

Z8-CR4 - As características de dimensionamento, recuos, ocup~

ção e aproveitamento do lote, bem corno as categorias

de uso permitidas, são aquelas estabelecidas para a

zona de uso lindeira, atendendo ainda as

disposições: ...

b. nos trechos em que o Corredor Z8-CR4 for lindeiro

seguintes

à zona de uso Zl, aos lotes do Corredor serão a

plicadas todas as exigências do Corredor Z8-CRl.

Lei 9.049 de 24/04/80 (art. 19)

o Corredor de Uso Especial Z8-CRl fica subdividido em dois ti

pos: Z8-CRI-I e Z8-CRI-II.

§ 19 - Ao Corredor de Uso Especial Z8-CRl aplicam-se as seguín

tes disposições:

I - A categoria de uso RI é permitida como uso confor

me:

11 - Os seguintes estabelecimentos e atividades saope~

mitidos desde que atendam às àisposições do item

IV;

, .
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a. escritórios administrativos, sem operaçao de
venda de mercadoria de: firmas, empresas, re-
presentação, publicidade e propaganda; agências
bancárias, de câmbio e de turismo; escritórios
de: financeiras, imobiliárias e departamentos
imobiliários de empresas construtoras, correto..
ras de imóveis, corretoras de seguros, adminis
tradoras de bens e incorporadoras; escritórios
e consultórios de: profissionais liberais
planejamento, projetos, auditoria, consultoria
e assessoria, consulados e representações di -
plomáticas; estúdios fotográficos, galerias de
artes plásticas;

b. museus;

c. estacionamento de veículos;

§ 29 - Ao Corredor de Uso Especial Z8-CRI.II aplicam-se as se
guintes disposições:

I - A categoria de uso RI é permitida como uso confor
me, atendendo ao item 11 do parágrafo anterior;

11 - Os seguintes estabelecimentos e atividades sao
permitidos, desde que atendam as disposições do
item IV do parágrafo anterior:

a. escritórios administrativos, sem operaçao de
venda de mercadorias de: firmas, empresas, re-
presentação, pU9licidade e oronaganda;agências
de turismo; escritórios e consultórios de: pro
fissionais liberais, planejamento, projetos
auditoria, consultoria e assessoria, consula -
dos e representações diplomáticas;

b. museus;

c. estacionamento de veículos;

I
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QUADRO N9 1

LOGRADOUROS POBLICOS NOS JARDINS, PARA OS QUAIS AS LEIS DE ZONEAMENTO FORAM ADOTAN-
DO NOVAS CLASSIFICAÇOES

Trechos de Logradouros 'Lei 7.805/72 Lei 8.001/73 Lei 9.049/80

Av. Brasil (entre Av. Rebouças
e David Campista)
Av. Brigadeiro Faria Lima
Av. Brigadeiro Luiz Antonio (e.!!.
tre R. Madre Teodora e R. Groe-
lândia)
Rua Colômbia
R. Estados Unidos (entre Av. R~
bouças e R. Jose Clemente)
Av. Europa (entre Gumercindo S~
raiva e Av. Brasil)
Al. Gabriel Monteiro da Silva
(entre Av. Brasil e Av. Faria

".

Lima)
R. Groelândia (entre R. Gabriel
Monteiro da Silva e R.Atlântica)
R. Gumercindo Saraiva
R~ Manoel da N6brega (entre R.
Paulino Comasmie e Av. República
do Libano)
Av. 9 de Julho (entre Av. Europa
e R. João Cachoeira) "
Av. 9 de Julho (entre são Gabriel
e Estados Unidos)
R. Paulino Camasmie (entre Av.
Brigadeiro Luiz Antonio e R.
Manoel da N6brega)

Z2

Zl
Z2

Zl
Z2

Z2

Zl

Zl

Zl
Z2

Z2

Z2

Z2

Z8-CR.l

Z8-CR.3
Z8-CR.l

Zl
Z8-CR.l

Zl

Z8-CR.l

Z8-CR.l

Z8-CR.l
Zl

Z8-CR.4

Z8-CR.4

Zl

Z8-CR.l.I

Z8-CR.3
Z8-CR.l.I

Z8-CR.l.II
Z8-CR.l .I

Z8-CR.l .II

Z8-CR.l.I.

Z8-CR.l.I

Z8-CR.l.I
Z8-CR.l ..I

Z8-CR.4

Z8-CR.4

Z8-CR.l.I

Fonte: Legislação de Zoneamento

I -Ó,
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Em sintese,o corredor parece indicar a preocupaçao do

poder pÚblico em conciliar tendências contraditórias, decor _

rentes de suas funções também contraditórias, como por exem _

pIo, de~envolvimento das forças produtivas versus redução dos

investimentos não produtivos e acondicionamento territorial ,

tendo em vista o desenvolvimento do fluxo de tráfego. Essa

ação do setor pÚblico não anula as contradiçõesr as quais pe~

sistem na medida em que a tendência de expansão dos processos

de aglomeração é bem mais intensa: os Jardins são o alvo das

empresas e escritórios, que muitas vezes permanecem escondi _"

dos dentro das mansões por vários anos, levando a transforma-

ções sucessivas de vias que, em um futuro próximo, de acordo

com a lógica adotada, também deverão ser definidas pelas lei~

como novos corredores. Assim, a tendência "dominante é de uma

generalização da mudança ào uso nos Jardins.

t.



62.

2. A Organizàção do Espaço e a Concorrência Capitalista

A divisão social e técnica do trabalho é necessária ~a

sociedade capitalista para permitir um desenvolvimento harmo-

nioso das forças produtivas sociais. A política pública, ur-

bana, do· uso do solo tem um papel nessa divisão do trabalho ,

atuando na esfera territorial (48) . Para isto a Administração

Pública institucionaliza o zoneamento; no que se refere ao u-

so do solo, classifica as atividades e define as areas onde
podem ser exercidas.

Como vimos no capítulo anterior, pela lei 7.805/72 esta

definição acompanhou as tendências da cidade, ~egalizando a

situação de fato naquele momento histórico. Mas, como os prQ

cessos de mudança sócio-espacial continuam se desdobrando no

tempo, sendo parte necessária do desenvolvimento capitalista

(expansão dos meios de produção e dos meios de consumo), a

questão do zoneamento torna-se bem mais complexa.

A política pÚblica, ao procurar estabelecer uma distri -

buição harmoniosa das atividades no espaço físico, entra em

conflito com outras leis estruturais que asseguram a autono -

mia dos agentes do desenvolvimento econômico, os quais procu-

ram os locais estratégicos para o exercício de suas ativida -

des. Os jardins preenchem os requisitos enquanto localizaçãa

Por isto os escritórios vão se instalando, sem dar atenção às

leis municipais que definem á área como zona estritamente re-

(48) LOJKINE, J. - M.E.C.U. pp. 114-115.
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sidencial. A seguir vamos descrever os casos de um escritó -

rio e uma clínica médica instalados nos Jardins, a fim de ilus

trar os problemas aqui levantados.

!lenry Aidar

Henry Aidar, advogado e ex-chefe da Casa Civil do governoLau-

do Natel, estava estabelecido no imóvel n? 715 da Av. Europa

desde janeiro de 1976. Pagava nessa ocasião (julho de 1977 )

quase 25 mil cruzeiros de aluguél do imóvel e era de opinião

que o próprio Poder Público colaborou no processp de deterio-

raçao da qualidade de vida dos Jardins, "ao desviar parte ·do

tráfego da Av. 9 de Julho para a Av. Europa, por meio de ruas

antes tranquilas" (49) • Por isto ele se propos a recorrer ~a

Justiça contra o fechamento administrativo de seu escritório,

decretado pela Prefeitura de são Paulo.

Antes de Henry Aidar se estabelecer no local~ duas ou três

firmas já haviam alugado aquele imóvel. Aidar achava que a

atitude do Prefeito Olavo Setubal era administrativamente jus

ta, mas acreditava que a lei de zoneamento era uma lei dinâmi

ca, por isto não duvidava que através.do recurso que iria in-
terpor contra o fechamento administrativo, conseguiria provar

a tese de que a Av. Europa, atualmente, é um corredor natural

de tráfego. Já havia um abaixo assinado de vários moradores

da região para ser encaminhado à COGEP(50).

(49)Atingidostentarão ficar nos Jardins. O Estado de S.Paulo .
são Paulo, 9 jul 1977.

(50)Proprietários movem ação pessoal contra o Prefeito. Folha
de S. Paulo. são Paulo, 12 de jul 1977.
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o advogado Aidar conseguiu do Prefeito Olavo Setubal um prazo

de 30 dias para acrescentar novos documentos ao processo de

fechamento de seu escritório. Ele insistia em ficar, estando

até mesmo disposto a morar no imóvel que lhe servia de escri-

tório, baseado no artigo da primeira lei de zoneamento (lei
n9 7.805/72) que perm~tia que profissionais liberais exerces-

sem em casa atividades ligadas à própria profissão desde que

nao ocupassem, para isso, mais do que 30% do espaço do prédio.

No entanto, esse artigo caiu logo com a segunda lei de zonea-

mento (Lei 8.001/73). Como talvez desconhecesse esse fato

o advogado estaria disposto a se mudar para aquele prédio, di

zendo que "ali era mais sossegado do que a Rua Turquia ( onde

morava) porque essa rua se transformou em pistq de corrida d~

pois que o Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV

canalizou para lá o tráfego de acesso à Av. Europa. O proce~

so que envolvia esse escritório foi encaminhado ao Gabinetedo

Prefeito e estaria sendo estudado pessoalmente pelo Prefeito

Olavo Setubal, escapando, portanto, da jurisdição da Adminis-

tração Regional de Pinheiros (51) .

Dias após, a documentação apresentada por Henry Aidar seria

enviada à Assessoria de Uso do Solo, subordinada à SAR,a qual

deveria emitir parecer. No processo enviado à SAR ele alegou

que o local já era utilizado para fins comerciais em 1972

quando lá se instalou a firma Diatron Eletrônica S/A que mu -

dou-se em 1976. Entretanto, o contrato de locação entre a

(51) Regional não sabe se fecha firmas hoje nos Jardins. O Es-
tado de S. Paulo. são Paulo, 13 jul 1977.
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firma e o proprietário da casa, foi firmado antes que a Lei de

ZQn~amento (L.z.) entrasse em vigor, enquanto o escrit6rio de

Aidar foi instalado em janeiro de 1976, com a LZ em vigor(52),

por isto o adyogado perdeu a causa. Não obstante, ele não d~

socupou o im6vel e em dezembro de 1977 enviou um contra-arra-

zoado à Justiça, pedindo que a Av. Europa fosse'considerada

corredor comercial.
'..

A sucessao de ações e apelações na Justiça deu oportunidade ao

advogado de permanecer no local. Logo depois foi criado o

corredor de serviço junto à Av. Europa e assim, o escrit6rio

de Aidar nao precisou ser fechado.

Clínica Médica Unidade do Fígado

Situada no n9 68 da Av. Europa, e de propriedade de Silvano

Raia, é formada por médicos da Faculdade de Medicina da USP .

Em 14/07/77 a Prefeitura decretou o fechamento administrativo

da clínica por estar instalada ilegalmente em área residen

cial. A firma téria que depositar 3 milhões de cruzeiros co-

mo caução referente ao pagamento do Imposto sobre Serviços. O

JuizSinésio de Souza encarregado do ,julgamento da ação deci

diu reconsiderar a decisão de outro mágistrado, dispensando a

firma da obrigação daquele dep6sito. A Prefeitura, em contra

partida, interpôs recurso de agravo, que seria julgado pelo Tri
:-

bunal de Justiça(53).No decorrer daquele ano de 1977 a Clínica con-

(52) Prefeitura volta a fechar firmas em área residencial. O
Estado de S. Paulo. são Paulo, .18 ago 1977.

(53) Prefeitura volta ... O Estado de S. Paulo. 18 ago 1977.



66.

tin~ou normalmente a desenvolver suas atividades (54) .

Em março de 1978, os fiscais chegaram à clínica com a ordem de

fechamento. Giácomo Camilis Neto, administrador da Unidade

do Fígado explicou que o esvaziamento imediato do local seria

problemático porque alguns clientes estavam sendo tratados

Então os fiscais deram prazo de alguns dias para. a saída. En

tretanto, o administrador não estava conformado com a ordem de

fechamento, considerando a clínica uma "entidade ecológica" .

Dizia que "eles não estavam poluindo o ambiente e ao mesmo
tempo cuidavam da saúde de 500 pessoas por mês '".Além disso

eles diziam preservar os jardins e as instalações da casa e

não colocam. letreiros na frente (55) •

Apesar de ter sido fechada administrativamente, a firma nao

encerrou totalmente as suas atividades. Continou recebendo seus

clientes, valendo-se de artifício, sugerido pela própria Pre-

feitura (segundo afirmações do administrador) de mudar apenas

a sede social, laboratório, seção de raio x e endoscopia, que

passaram a funcionar na Av. Rebouças 3.181. Com essa alterna

tiva, permaneceram no local, sem~ixar placa na fachada, dei-

xando o portão sempre fechado e não colocando anúncios nos

jornais, limitando a realizar consultas e coletade sangue(56).

(54) TJ confirma a Lei do Zoneamento. O Estado de S.Paulo.São
Paulo, 16 dez 1977.

(55) O comércio comeca a ser fechado na Z.l. Jornal da Tarde.
são Paulo, 2'mar 1978.

(56) Prefeitura ainda sem solução para a avenida Europa. Fo -
lha de S.Paulo. são Paulo, 20 set 1979.

/

/
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Esta exposição tentou demonstrar que existem duas ten -

dências nitidamente opostas na configuração sócio-espacialdos

Jardins, sendo que ambas derivam de necessidades econômicas.

A primeira é uma tendência geral que objetiva a ocupação ra -

cional, a disciplina no uso do solo, a divisão territorial do

trabalho. A polItica pública através da normatização do uso

do solo (zoneamento) pretende atingir esses objetivos, no sen

tido de garantir a reprodução da formação social capitalista.

o slogan repetido várias vezes por polIticos e técnicos ~e

que "sem planejamento são Paulo pode se tornar uma cidade ina

bitável" .

No entanto, essas necessidades mais gerais afetas ã for

maçao social no seu conjunto, encontram limites em outra ten

dência que lhe é oposta: são as necessidades ligadas ao agen-

te capitalista individual, que busca em suas ações, as vanta-

gens de localização, como facilidades de acesso, proximidade

de classes de alto poder aquisitivo e outras. Os dois exem -

pIos que acabamos de descrever, assim como vários outros seme

lhantes, se inscrevem nessa segunda tendência.

Para permanecer no local desejado, desenvolvem uma série

de práticas algumas vezes pacificamente, como H. Aidar que sQ

licitou prazo maior para organizar a documentação. As alega-

ções são as mais variadas, baseando-se em artigos da lei que

já não vigoram, ou no fato do antecessor daquele imóvel 'já ha

ver utilizado o mesmo para fins não-residenciais. Outras ve-

zes essas práticas envolvem a justiça, e conseguem permanecer

no local, enquanto os processos se arrastam ao longo dos anos.
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o caso mais "sui-generisll é daqueles que fecham simbolicamen-

te'as portas, mas não encerram as atividades, como aconteceu
com a Clínica.

Ao buscar essas vantagens para si mesmo ou para seu gr~

po, as empresas e escritórios que vão se instalando nos Jar -

dins, contrariam ,interesses mais gerais, indicando a falta da

necessária cooperação entre os agentes do desenvo Lv.í.merrt.o • Es

ses processos, quando generalizados, constituem ameaça à inte
gração da formação social.

Se por um lado é necessário haver uma organização do es

paço e o Estado se epcarrega de fazê-lo, in$tituindo leis de

zoneamento, por outro, a iniciativa privada é uma força imp0E.

tante no desenvolvimento capitalista e o setor pÚblico tem i-

gualmente a função de proporcionar-lhe os meios para se dese~

volver. Estamos, portanto, diante de mais uma contradição

duas tendências presentes na formação social capitalista e ra

dicalmente opostas. O setor pÚblico, na sua função de encon-

trar soluções para esses inúmeros problemas busca um meio de.

'conciliar essas oposições. Assim, o escritório H. Aidar e a

Clínica Médica, instalados na Av. Europa, que pela lei 8.0011

73 foi considerada zona Zl, são fechados administrativamente,

mas conseguem permanecer no local. No final daquele prazo

com a emergência da lei 9.049 de 24/04/80, a Av. Europa passa

a ser classificada como corredor de serviço e aqueles estabe-
lecimentos têm a sua situação regularizada.

Isto demonstra que o Estado, embora tenha uma política
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traçada a partir de tendências estruturais, em um oontexromlls

geral (organização, disciplina), no desenvolvimento de sua a-

ção (apiicação das. leis) não se aparelha de forma convenient~

de maneira a poder conciliar interesses divergentes. A fim de

atenuar os impactos das contradições da formação. social e das

políticas contraditórias, a ineficácia do aparato estatal fun

ciona às vezes como uma válvula de escape, que contorna o pro

blema e permite atenuar as oposições cedendo aos interesses ~

mediatos dos capitalistas individuais, cujo aproveitamento do

potencial econômico da área tornou-se primordial. Com isto,

o setor pÚblico está permitindo o sacrifício de objetivos de-

finidos por ele, originariamente, para voltar-se às outrasten

dências econômicas mais dominantes em tal conjuntura.
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3. Socialização do Uso do Solo e Propriedade Privada: A Luta

entre Frações do Capital

Vimos que o crescimento anárquico da cidade, seu desen-

volvimento desigual se deve em grande parte às estratégias de

implantação de empresas. Outro ~ipo de agente urbano que de-

sempenha papel negativo, segundo a lógica capitalista, sao os

proprietários de imóveis, porque a apropriação privada consti

tui uma fragmentaçãocb valor de uso da terra dos mais importan-

tes no capitalismo atual, que é a "capacidade de aglomerar" ,

ou seja, de combinar socialmente meios de produção e meios de

reprodução de uma formação social. Portanto, a propriedade

privada, ao fragmentar esse valor de uso, constitui um obstá-

culo, dentro do 11.P.C. para o desenvolvimento das forças pro-

dutivas sociais (57) .

Esses agentes urbanos, proprietários de imóveis, enquan

to residentes, representantes de fração do capital fundiário,

e também do consumo individual de luxo, jogam com a preserva-

ção das características originais do bairro(58). Esta preser

vação significa a manutenção do nível de consumo que permite a

perpetuação de um modo de vida, com ausência de usos incômo -

dos: (comércio, tráfego de passagem, ruas de estacionamento,

além de barulho, poluição) i reprodução das relações de domin~

ção e preservação de símbolos e valores constantes na tradi -

(57) LOJKINE, J. - M.E.C.U. p. 157.
(58) CASTELLS, M. - Advertência Final 1975. In: C.U. p. 499.



71.

ç.ao do bairro. Além disso, a preservaçao da área estri tamen-

te residencial, e uma garantia da crescente valorização daque

le patrimônio. A implantação de atividades comerciais traz

consigo uma certa porcentagem de deterioração devido aos incô

modos que gera, tendo como consequ~ncia a fuga de moradores

tradicionais e a entrada de moradores de renda mais baixa ou

a penetração generalizada do comércio. Comercialmente há uma

grande valorização junto aos processos de aglomeração. Mas na

fase de transição; os lotes que permanecem residenciais ficam

desvalorizados para esse uso. Até que a transformação se ge-

neralize, há um intervalo desfavorável para os proprietários

que permanecem residindo no local. A desvalorização dos seus

lotes é, portanto, um dos grandes temores daqueles que perma-
. .

necem residindo em zona estritamente residencial. Para nos

comprovar isto, Geraldo Prado Guimarães, presidente da Socie-

dade Amigos dos Bairros Jardins Europa e Paulistano
I

SAJEP - afirma, quando em debate na "Folha de S. Paulo" em

1977: "O corredor é injusto. Se não se pode preservar como

está, todos devem ter o mesmo direito de usar a sua área, al~

gando para comércio. E não só alguns, os proprietários des -

sas avenidas principais. Este é o ponto de vis,ta que a minha

sociedade mantém" (59) . Esse é, pois, um dos motivos que leva

os moradores dos Jardins a defender apreservaçao do bairro ,

geralmente encobrindo-o com a política ecológica.

(59) O Prefeito também tem dúvidas. Folha de S.Paulo. são Pau
lo, 10 jul 1977.

I

/
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Em oposiç~o ao capital fundiãrio, hã o capital comer

cial e imobiliário, atuando no mesmo espaço urbano. E.sses jo

garn com o valor de uso - capacidade de aglomerar - no sentido

de se obter economias de escala. A preservaç~o de bairros re

sidenciais de baixa densidade, dentro desta lógica, significa

deseconomia, porque minimiza a extraç~o do potencial econômi-

co da área: ãreas verdes, ruas particulares só significam al-

go para quem reside nesses locais. Para os demais capitalis-

tas s~o equipamentos cujas caracteristicas n~o permitem a afe

riç~o de sua rentabilidade, e entravam os processos de desen

volvimento da cidade(60}. No nivel do discurso essas inten

ções n~o aparecem, mas sim outras, mostrando que a área já se

transformou por culpa do tráfego 'de veiculos. Assim, as em -

presas tentam se instalar no bairro e as que já est~o lá fa -

zem tudo para permanecer. Quando instaladas, derrubam as ár-

vores cedendo lugar aos estacionamentos. Os equipamentos que"

originariamente eram utilizados de forma privada pelas elites

(ruas particulares, extensos jardins etc.) s~o cada vez mais

usados coletiva.e intensivamente pelos setores econômicos em

detrimento dos proprietários originais, enquanto elite consu-
'mí.doz a ,

Com a expansao das empresas no bairro, aumenta a concen

traç~o e as deseconomias crescem mais que as economias. Mas

essas deseconomias s~o funcionais do ponto de vista do capi -

tal, porque a saturação do solo favorece as práticas especul~

tivas(61). O preço dQ m2 do terreno nas ruas onde o uso e es

(60) LOJKINE, J. - M.E.C.U. pp. 151-155.
(61) BORJA, J. - Movimientos Urbanos y Estructura Urbana. In:

M.S.U. pp. 35-36.
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estritamente residencial estava por volta de 15 e 20 mil cru-

zeiros no 29 semestre de 1980; enquanto nas vias definidas co

mo corredores, os valores se aproximavam de 20 e 30 mil cru -

zeiros(62). O valor locativo dos imóveis nos corredores· -e
bem maior do que nas ruas residenciais. No exemplo que vamos

citar, extraído de fichas da EMBRAESP, apresentadas a seguir,

o valor do aluguel de um imóvel de 360 m2 de âzea construída,

na avo Brasil seria Cr$ 120.000,00, enquanto na rua Hungria

um imóvel com 240 m2 de área construída seria Cr$ 40.000,00 I

ambos valores referentes ao 19 semestre de 1980. Tornando por

base esse exemplo, o valor do m2 da locação no corredor, no

primeiro semestre de 1980, era de aproximadamente Cr$ 333,00;

enquanto na área residencial era de Cr$ 166.,00; indicando que

é sumamente vantajoso para os proprietários a classificação

de corredor para a rua onde se localiza o seu imóvel.

Voltando ao terna das contradições, reafirmamos que a

propriedade privada do solo se opõe o uso coletivo do mesmo .

Esta contradição responde pelas mais acirradas lutas urbanas

entre os representantes do consumo individual de um lado e os

adeptos do consumo coletivo, geralmente capital imobiliário

(rentistas) e capital comercial, de outro. Os casos que apr~

sentaremos a seguir tentarão ilustrar estas hipóteses.

(62) Ess.es valores foram obtidos a nartir de contatos com al-
guns corretores de imóveis.h

,I
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o Shopping e o Supermercado

Em um sábado de dezembro de 1972, na residência da Sra. Luba

Klabin, esquina da Av. Europa com a Rua Alemanha, chegavam al

guns caminhões da Prefeitura "com chapas frias". Iniciava-se

aí a derrubada de 85 árvores existentes naquele terreno de s~

te mil metros quadrados. Foram cortadas com serra elétrica,

em cinco dias, pinheiros e aléias, plantando-se ~m seu lugar

gramas, mas muitos buracos foram deixados nos lugares das ár-

vores devastadas. Ao saberem que aquele terreno havia sido

vendido para a construção de um "shopping center", os morado-

res começaram a telefonar insistentemente para a Prefeitura,

protestando contra todos aqueles acontecimentos." O assunto

foi levado à reunião da Sociedade dos Amigos dos Jardins Eur~

pa e Paulistano (SAJEP), onde os moradores debateram sobre es

ses fatos e possíveis soluções.

Pela lei de zoneamento (Lei 7.805/72) que acabara de ser pro-

mulgada, a Av. Europa havia sido transformada em zona mista

(Z.2), podendo ser instalado alí qualquer tipo de comércio

Por isto os moradores temiam que as outras ruas' do bairro fos

sem também invadidas por lojas e escritórios. Geraldo Prado

Guimarães, Presidente da SAJEP, afirmava que lia lei foi imp0.ê.

ta pelo Prefeito que nem sequer pensou em consultar e aceitar

sugestões dos moradores de todas as áreas da cidade. Não fo-

ram ouvidas as Sociedades representativas dos bairros em as -

sunto de tamanha importância. Isto não tem justificativa".

Ele acrescentou que "nós esperávamos que a lei do zoneamento

viesse confirmar o bairro como zona estritamente residencial,

mas aconteceu exatamente o contrário, e a próxima construção
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de um supermercado e "shopping center" no antigo terreno dos
Klabin é uma prova disso. A zona estritamente residencial es
t~ sendo invadida. Comerciantes est~o comprando casas e ter-
renos cuja frente dá para a Av. Europa para a construç~o de
lojas comerciais que no fundo vão" invadir a Z.l, isto é, ..a a-
rea estritamente residencial do bairro, e n~o podemos concor-
dar com isso".

Os moradores fizeram um abaixo-assinado com 500 assinaturas ,
protestando contra a situaç~o. Liderados pelo Presidente da
Sociedade dos Amigos dos Jardins Europa e Paulistano, os mor~
dores foram até o Prefeito Figueiredo Ferraz expor o problema
Segundo depoimento de um morador, o Prefeito jogou o abaixo
assinado sobre a mesa dizendo: - "O que os moradores pensam
n~o me interessa". Durante o diálogo com os proprietários Fi

.' gueiredo Ferraz argumentava: "a invas~o de áreas estritamente
residenciais pelo comércio é uma consequência, uma imposiç~o
do progresso. A avo Europa j~ está sendo utilizada pelo co -
mércio, como extens~o da Rua Augusta e isso nos obrigou a re-
gularizar a situaç~o, criando-se ali um corredor comercial, a
través da lei do zoneamento. A pretens~o de vocês n~o pode
ser cumprida porque está em desobediência à lei atual. O
ping" e o supermercado a serem ~onstruidos no antigo terreno
dos Klabin v~o de fato invadir a zona residencial, mas isto
nao ser~ problema porque eles v~o valorizar a área, vocês te-
rao ali lojas de grande gabarito e altamente sofisticadas que
nem em Paris existem iguais".

Mas os moradores n~o concordaram com as afirmações do Prefei-
to e contra-argumentavam dizendo que a transformaç~o da aveni
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nida em zona comercial, mesmo tendo lojas sof~sticadas, seria

"um passo atrás no desenvolvimento da Capital", e acrescenta-

ram: "para o Prefeito não intere.ssa o que nós pensamos, mas

para nós interessa o que ele anda pensando. Com a invasão do

comércio, o Jardim Europa começa a ser desvalorizado. Os pró

prios corretores, mesmo os já estabelecidos na área são unâni

rne s em dizer que os terrenos ali já não têm mais o mesmo va -
lor" .

Marius Arantes Rathsan, residente no local, afirmava que os

terrenos de frente para a Av. Europa, com a liberação da area

para o comércio de qualquer tipo, estavam sofrendo urna altis-

sima valorização. Isto em detrimento dos terrenos situados

nas demais ruas do Jardim Europa, que já e stavám custando bem

menos, depois que a cidade inteira ficou sabendo da constru -

çao do "shopping" e do supermercado: "A desvalorização de nos

sos terrenos começou antes. Imagine o que não acontecerá de-

pois. Além disso, muitos moradores tradicionais dos Jardins

estão se mudando para outros locais em consequência dessa in-

vasao do comércio na área. E este bairro é até atração turi~

tica, servindo de exemplo aos visitantes de corno urna cidade

corno são Paulo pode ter seus bairros estritamente residenciài~
rodeados de areas verdes. Essa invasão vai acabar com isso
tudo" (63) .

Corno consequência da nova lei e da futura instalação do "ShOE

ping center" , escritórios começaram a ser instalados na área

de forma assustadora, gerando maior tráfego de automóveis

(63) Agora quem protesta ... Folha dé S.Paulo. são Paulo, 18
fev. 1973.



78.

Grande número de carros passaram a ficar estacionados à fren-

te daqueles estabelecimentos e a invadir também as áreas que

permaneceram residenciais pela lei de zoneamento.

Além do "shopping" seria também construido um supermercado na

confluência da Rua Groelândia com a Rua Colômbia. Has, em

virtude da resistência dos proprietários do local, em março

de 1973, o Prefeito Figueiredo Ferraz determinou que o proce~

so que tratava da planta para a construção desse supermercado

fosse devolvido a seu gabinete, alegando que havia recebido d~

núncias dos moradores daquela região de que a aprovação fora

fei ta à margem da legislação, principalmente da Le í, de..Zonea-

mento, e acrescentou que se fosse constatada a veracidade da

denúncia, o alvará seria cassado(64).

A pressao dos moradores sobre a Prefeitura foi tão grande

que Figueiredo Ferraz abriu uma exceção, contrariando a teo -

ria que havia norteado a elaboração da lei. Entrou em enten-

dimento com o proprietário que construiria o supermercado ,
Sr. Piva, que concordou em desistir da execução da obra, em-

bora estivesse com a planta aprovada. O Prefeito então disse

às moradoras dos Jardins (que queriam a preservação do bairro),

que elas deveriam agradecer publicamente a esse gesto do Sr.

Após esse fato, os moradores resolveram pedir ao Pre-

feito para fazer o mesmo com relação à construção do "shop

ping" da esquina da Rua Alemanha com a Av. Europa. O Prefei-

to prometeu falar com o proprietário, o ex-governador Abreu

Sodré. Afirmou que $Ó dispunha de uma arma: "fazer um dramá-

(64) Planta de loja é requisitada. O Estauo de S.Paulo. são
Paulo, 29 mar 1973.
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tico apelo" aos responsáveis pela construção: "Espero que eles

tenham o mesmo espírito público. Mais do que. isso eu não pos

so fazer. Eu cumpro a lei", disse o Prefeito.

Na Câmara, o vereador Carlos Ergas criticou o Prefeito, dizen

do que ele havia mandado que os moradores reclamassem direta-

mente com os proprietários do futuro"shopping"e supermercado

para que mudassem de idéia. Disse que "aprova-se uma lei e
.

depois pede-se para que ela não seja usada". Leu uma denún-

cia feita pelo jornal "A Tribuna da Imprensa", do Rio, segun-

do a qual Abreu Sodré.adquiriu uma grande área de terra na zo

na dos Jardins, uma semana antes da lei ser aprovada, dizendo

que iria construir uma residência. Depois, e quando o preço

quintuplicou, o ex-governador estaria querendo ·construir um

"shopping center" no local.

Celso Matsuda também analisou a denúncia feita pelo jornal ,
dizendo que parecia ser um "negócio escabroso" e convidou os

interessados a esclarecerem o assunto na Câmara. Leu outro

trecho da notícia, onde se diz que os moradores dos Jardins. A

mérica e Europa lutam desesperadamente, para que a "fúria mer

cenária de homens que se dizem guardiões do interesse públi -

co" não acabe com o pouco que resta do ar puro. Matsuda leu

na íntegra o texto da denúncia referente à suposta negociata

e solicitou que uma cópia do seu pronunciamento fosse enviada

ao Prefeito, ao Governador, ao ex-governador, a Alexandre Kliot

com quem Sodré teria planejado construir o shopping center e

ao Serviço Nacional de Informações (65) •

(65) Vereadores criticam a lei que o Prefeito quer debater. O
Estado de S.Pau10. são Paulo, 17 abr 1973.
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o ex-governador Abreu Sodré escreveu cartas ao Prefeito Figue!

redo Ferraz para informa-lo que havia protestado, junto à câ-
mar a Municipal em virtude dos discursos dos dois vereadoresci
tados(66) (vide carta a seguir).

Nesta ocasião o ex-governador havia garantido publicamente qua

este im6vel da Av. Europa n9 218 não seria ocupado. Em maio

de 1974, houve um pedido de aprovação de urna planta para im _

plantação do sistema hidráulico daquele terreno. Os morado _

res do Jardim Europa ficaram muito preocupados e solicitaram

o arquivamento do pedido com base naquelas declarações do ex-
governador.

"Abreu Sodré refutou as afirrr,açõesdizendo que aquelas acusa-

ções eram levianas, pois ele já havia vendido o terreno há

algum tempo. Disse que os acusadores taru)ém eram levavianos,

querendo buscar um fato emocional para a defesa de seus pseu-

do-interesses. E acrescentou que se eles insistissem com suas

infundadas afirmações ele usaria os meios judiciários adequa-
dos para processá-los"(67).

o processo para a construção do "shopping", de propriedade de

Alexandre Kliot, havia sido encaminhado à Prefeitura em 5 de

janeiro de 1973, quando a Av. Europa pela lei 7.805 era consi

derada Z.2 (zona mista). Apesar da mudança para estritamente

residencial, pela lei 8.001, pelo artigo 48 da mesma lei, to-

dos os processos que haviam entrado antes da data de sua pro-

(66) Sodré não gostou dos discursos dos vereadores e protesta
Jornal da Tarde. são Paulo, 19 abr 1973.

(67) Um "shopping" no Jardim. O Estado de S.Paulo. são Paulo,
31 maio 1973.
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a Ferraz - 'T·e tta

1.9 DE AJ2IL DE 1973 .

.ll"'~b'M tv.~o'P~ •.....•.....--.•......•.....
vr - Com a vízéncla ria no-

va lei, e com " 1C!;::Jliz~,àf) de
e.stabelecimcntos comcrci-ts j~
e~stent('~, ocorreu a inoportu.
rudade de atender ao nosso de.
sejo inicial, de construir, nas
respectivas áre as, moradias re-
.idenc:iais;

VII - Com C!;trito apolo na
;lel vlgente, estudamos a cons-
lrut'Óo de um Centro Comer-
eial, em que se reservou uma
frande área verde, e a edif i-
cação de um, conjunto arquite-
tonico que, a despeito de sua
destinação cornercíct, ~sc;:ura
•• erubclczamcnto do 10~JI'

VIl! - Com o espírito ~ívico
que tem marcado toda a minha
vida, onde sempre sobrepus o
Interesse publico aos meus ne-
Cócies privados, e disso dei teso
temunho dU:-Jn~ os quatro
anos de meu ;;o\'erP.o, posso
afi rrn a r, cem plena anuência
elo sr , Alexandre Klio t, Que
tem ízual passado de honora-
bilidade, qUe a;;uardarcmos a
nova re;:ulamcntação prometi-
da pelo p re reito Fi ructrr do
.Ferraz, renunciando desde "á
a cs d ir eit c s !iqUido~ e ce:-lo;
da planta quç: a!'lresentamos
aos oraâos técnicos d,l Pre rei-
tur a há mais de q ua lrn meses;

IX - :\ão obst:tnte o nosso
direito liquido e certo à apro-
vação .da planta, nos tc rrnos da
Lei de Zoneamento, e compro-
vada ;:c~a cror.o!o;ia elos f"to~,
a nossa lisura, renunciamos. eu
e o sr. A!exãr:;d,e Kliot. ànucles
direitos, e o !azcmos par~ cue
11m homem publico. sem mano
cha, e Ur:1 honrado cmnrecn-
de dor prlvado não se vejam al-
cança dos pelos que desejam
desviar a opinião publica de
fatos que p~esel1ternente ocor-
rem em São Paulo",

o (X-governador Abreu Sodré enviou ontem car-
tas ao prefeito Figueiredo Ferraz e ao presidente da'
Carnara Municipal, João Brasil Vita,: defendendo-se
das acusações que lhe foram feitas pelos vereadores
Carlos Ergas e Celso Matsuda, na sedo da ultima
segunda-feira. Sodré negou que tivesse 'adquirido um
imóvel na rua Colombia, aproveitando-se de falhas
na Lei de Zoneamento, para especulação imobiliá-
ria. São as seguintes as íntegras das duas cartas:

"Senhor Prefeito
Encaminho-lhe esta carta,

jue vale como requerimento,
lara ínícrmá-to que, na data de
loje, enviei ao sr. pl'~sidcl1te
la Carnara ?,[unicioll de ~~o
'aulo, o sr. vereador Erasil ví.
ta, a necessaria contestacao JOS
discursos d'JS srs, veréadorcs
Carlos Erga e Celso :Uatsuca, e
que atribuem a mim, e <,I) sr.
A}~xandre Kllot. ír tençôcs prc-
concebidas relativas à planta
requerida, nos estritos lermos
da Lei de Zoncamen;o, e rela-
tiva a cstabetecirnento uerrnití-
do no Jardim Eo rona Sabe V.
E."\3. qtr.! tenho, corri apoio ~3

Ui de Zoneamento, como tan-
tos já o fazem, ce dar ao imo-
vel que há dois anos adquiri,
- e V. Exa. nào era pre ícrto c
tão pouco se cogitava lia Lei de
Zoneamento - a dastinaçáo r e-
querida, Cumpri a le i, corno go-
vernador, e, como cidadão, ser-

. me-ia Iacil, em ínstancía judi-
cial, fazé-Ia cumprida. Entretan-
to, ,e o unico poder publico
competente - o :,lunici[lio -
lul;:a d e interesse publico, e
conveniente, a revisão da lei,
não ser iarnos nós, eu e o sr.
Alexandre Kliot , que, a dcspei-
to do direito liquido e cerro do
alvará da, planta já requerida,
íriamos criar obst aculcs aos
Objetivos da supc rior adruinis-
tração municipal _

Por Isso, com plena auucncía
do Ir, Alexandre Kliot, peço a
V, Exa, qu:" ccns.ccrc de ne-
nhum C!'~I,O a planta, cuja
apro\'al,',io se rcoucrcu, parl
constru ••.ao ('o!':",crL'Í"1 cm pauta
e H'j,] neste ;:,:,trj n t~stenll:-
nho de csr-mru publi-:« que j.r-
mais me de-errou. sem clllhar;;fl
dt' estrunhar rue nc rncios Ic·~i·
tbms, ampara:lv5 cn) ICI, rceta-
mcm e:;;>li~a~·"l·s·'.

"Senhor l'~~SlCknt~ da Cama-
n )lunicip~I, \'('I"('Juor João
Brasil Vit;a

, t

•

, A~ tomar conhecimento, pe-
.os rornais de hoje, elos discur-
sos pronur.ciados pelos nobres
vereadores Ca rIos E:-;::a e Celso
:lfat.suda, que, com~r:tando no-
trcia rio de vespertino carioca
vrocuram, em uma trar..saçã;
unob:l!aria, alrar.çar a minha
lrãdlçao do h!Jmcm pUbiico,
considerada por eles. csca nda.
lesa, COm o mais altn aprece
a essa Carnara, antccino ~ c~.
pcdiente su.zerido pe!õs narl~-
mentar5s, tis .soUcita!"·m~ in ....
ionnaçoes sobre a referida
transação imobiliária, esciare-
ço:
. I - O írnôve]. por mim ·ad.

qUlrido, em janeiro de 1~'1,
corn?5pondendo a uma área de
8GO metros quadrados, ppoca
em ql1c nem se co zitava da Lei
de Zoneamento e out~o p~e[ei-
tI) ;o\'erl'-<I\'a a Cidade;

, II - ~a mc"ma ocaslâo, ?ar
estar toda a arca a venda, o

r cst ant., dela, num lotai fie
6.0GO !r.c:ros qu.dc;;rlo.~, [oi
acquirida pelo sr, '\icxandre
Kliol; .

III - Tanto cu, como n' sr ,
A:c:;~:1drc Klio". iinhJmos in,
te ncâo de dar rle;Unal:~o rcsi-
rlcllcial aos ímóvcis , :\0 me u
c;"v, para cunha f,Jha, l,i c n-
l;!o noiva, (' o sr , ,.\Io:andrc
Klio t , para sua prtipria rcsi-
dcncia;

IV - P1l5leriormelltc _ 2
anos - j.i cntào na :ld;r.lni.~.
tr~~~o d', ~I~J[ ilref,,:LJ r:~lIei.
rCd'.l Ferraz, enviou ,. cxa ,
'projeto de I~i a LJl:1,lr:. ~Illni,
n;JJI, \..·."t~é1ht·Jl~l·(':1do t:ritér:os de
':lJllc'a,:li'nto para .1 cicade de
Si" P:l:J!o.

';.i)~ol·ilrla a lei, veio CSCl Ie-
:;.1.ll:tr numc ruvos ('~:,llJeled.
:':1" n~('!i comerem t~, ;. t~ cut.io
COII.<lrI"rJJo.\ CIJlllk ..ril!OS, no
('Il~l11ad.,. "corr edur" ÚJ Aveni-
da Europa,



82.

mulgação, deviam ser regidos pela legislação anterior. Basea

do rieste artigo, o propriet~rio acreditava na legalidade do

centro comercial e que sua construção seria liberada em curto
prazo(68) .

No entanto, as pressoes por parte de moradores continuaram

muito insistentes, sendo que o projeto da obra acabou não se
" ,

concretizando.

A Bloch Editores

Em 1975, corria a notícia de que a Revista Hanchete iria ins

talar escritório da Sucursal em são Paulo, na rua Groelândia

e Espanha. O presidente da Sociedade dos Amigos dos Jardins

Europa e Paulistano, Eng. Geraldo Prado Guimarães enviou ao

Presidente da RepÚblica (Ernesto Geisel) o seguinte telegrama

datado de 13/10/1975:
I

"Quando aqui.. C.OMe. a. noúu~ de. que. V. Exua.. V-Úl.á.a. sã.o Paulo ina.ugUMJt CE:,

.6a. da. Ma.nc.hel:e., p~o-no.6, ll.e..6pW0.6arne.YL:te., em de.ne..6a. da. eomuni.dade:

toc.ctt, po ndenan: que.: 19 - a. ObM e.cUM-c.a.da.em baJNto e..6:tJú.tame.YL:te.ll.e..6ide.!!:,

úctt, de..6Üna. -.6 e, na. ll.e.aLtda.de., a. a.bnig a.ll. es cJl.i;tôniO.6 e. ou;tll.a..6 a-ü vcdades

c.ome.nÚlÚ.6. 2 9 - Ápe..6a.ll. de. intima.da. pUa. munic.ipaLtda.de. a. a.pll.e..6erüan: no

Va..6 p.ta.n:tcv., da. e.cUnic.a.ç.ã.o, da.do que. a..6 a.ntWOll.e..6 POUc.o -têm a. VeJt c.om a.

C.On6úuç.ã.o e.ne.tiva.da., pe.M'ú'-te. a. ma.Mne..6-ta. má.- té. e. bun.e.a. da. e.mpll.e..6a. a.o

-<-mp.ta.n:ta.n,em zona. ll.e..6ide.nc.ictt, c.a..6a.de. ne.gôu0.6, me..6mo.6ob o fu na.ll.c.e. de.

e.cU..fJ-c.io ll.e..6ide.nc.ictt, o que. .6e. pO.6iliva., e.~e. oiünas e.vidênc.ia..6, pe..f.a. .f.:!:..

ga.ç.ã.o de. 200 CV de. nOll.ç.a.. E.6~ a.4 ll.a.ZÔe..6p!l.-tnc.ipaM ~_ c.Qmpll.ova.ll.des-

(68) Um "shopping ..• " O Estado de S.Paulo. são Paulo, 31 maio
1974.
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Jte1>.pe.-.UoM pos tunas mwúcipaJ..6 e. c.a.LL6Mem lte.voUa. li popu1.a.çã.o aLi.. Itui -

dente, no.6 c.ompeLúr.am a. le.VM a.o ac:» conneclmento de. V;Ex.Ua.. Pua.- no.6

pe.MM que. a. v-Úda. de. V.~x.cia.., .6emplte.:tão hOM0.6a. pMa. no.6, pO.Ma. v-<-Jt

a..6e.Jt e.x.p.tolta.da. c.omo cobenruna. pa./ta. uma. úu.cia.:ti..va.lie.gal e. e.nga.no.6a."(6.9).

Não obstante a resistência dos moradores, a Revista Manchete

acabou se instalando no local. Mas a luta continuou. Uma car

ta foi dirigida ao Jornal dà Tarde nos seguinte~ termos: (da-

tada de 21/07/76).

liA sociedade: dos AnU.gO.6dos JMd-<-M EUltopa. e. Pa.u.ü.6:ta.no ê. e.rüda.de. civil

.6 em qu.a..tque.Jt outno Mm ou e.s c.opo do que. :tJta.ba..thM pe..ta. pltU e.Jtva.ção dos

baoisos que. lte.pltU e.n:ta. em c.ond-<-çõu de. ha.bila.bilida.de.. Jã. des e.nvolve.u em

be.ne.61.cio da. c.omwúda.de. paUÜ.6:ta.na. gltandu UnOItç.o.óno .6i.nüdo da. ma.nu.:te.n

ção e. c.umpJWne.nto da. le.g-Úla.ção mUn-<-cipal, plto:te..tolta. do c.Mâ.:te.Jt u;fAila, -

me.nte. Ituide.ncia.l du.6 es oaovio»,

Mnda. na. muma. linha. de. cw.x..1i..J..oe. a.teJda. a.o Poden: Municipal, esra S oci e.dE:

de. u:té.ve. na. plte..6e.nça. das aiuoni.dades mun-<-cipa.-<-.6em a.u.cLi.-ê.ncia..6as pe.cia.t -

me.nte. .6olic.i:tadM e. pOIt lte.que.Jt-<-me.ntO.6de.vidame.nte. plto:toc.ola.do.6, pMa. c..ta.-

mM c.ontlta. um a.bU.6o que. 60i metod-<-c.a.e. ptLogltu.6iva.me.nte. e.x.e.c.u.:ta.do:1te.6~

mo-no.6 li u.:ti...t<.za.çãopela. e.mpltua. Ma.n.c.he.:te.de. zon.a. u:tJtila.me.nte. Ituide.n. -

Ua.l paJta. a. iM:ta1.a.ção das UcJÚtOMO.6 da. Suc.UJz..6al em são Paui.o , n.a. !tUa.

GJtoe.lâ.n.d-<-a.e. E.6 panha. •

Embolta. c.om lic.e.nça. da. PIte.6e.aUlta. pa./ta. obJta. c.om 6ina.L<..da.de.e.x.c..tU.6iva.me.n.:te.

lte..6ide.ncia.l, de. 1te.6oltma.de. pltê.d-<-oe.Ú.6:te.n.:te. e. de. c.oM:tJtução. de. e.d1c.u.la.

cons ouüu. .6e.m lic.e.n.ça. mCÚ.6 um -<-move.la.o.6 quCÚ.6 u.tã. dando U.60 CÜVe.!t.60

,
do

(69) Ao Presi.dente Ernesto Geisel. O Estadod'e S.Paulo.
Paulo, 15 out 1975.

são



84.

ll.e.6iaenciai.. E não óa.z fu.6 o o menoll. s egll.ego, pOM, c.om a.óf1.,OntO.6Çt -t/w.n -
-,

qu.LU..da.de, divu1.gou em umqua.:Lto de página. de "0 Esrado de S. Pa.u1.o" e .óe-

ma.na.hne.u:e o óa.z em .óua. Jr.evM.:ta., o novaéndeneço de .óua. Suc.WL.6a1..

ôna, ê evidente que e.ótá cometendo ófugJc.a.nte tüerüado ã leg-L6fuç.ã.o muYU.CA..

pa..t que a..ó.óeguJc.a. a.6 Jc.ua..6Gll.oelândia. e E.ópa.nha. a. c..f.a..6.óióic.a.ção de zona. 1 ,

u.tJú,tamente Il.e.óidenc<.ai. e de baixa. densi.dade. demogJc.â6ic.a.., No entanto

a. Ma.nc.hue e.ótâ .e.â. E.6 olida.mente in.6.tala.da., não .s õ desses pei.:ta.ndo a. l~.
c.omo varendo da. orn.i.l.lsão das a.u;toJc.ida.de.ómunicipa.i.6. E Lneomcdando toda.

a. viúnha.nça. e 0.6 U.óuâJc.iO.6da. Il.ua. Gll.oelândia., onde e.ó.:ta.c.iona. cannos o

dia. todo em loc.a1. pJc.Oibido.

.
Viante dessa .óitua.ção o que óa.zeJc.? A~e..taJzm0.6pa.Jc.a.o JudiciâJc.io? Serd:«

um c.aminho, maó enquanto duJc.a.Jc.a. a.ção no FoJc.Uma. empll.e.óa. c.ontinua.Jc.â a.

U.óa.Jc.o imóvel pa.Jc.a.a. Suc.WL.6ai.. A6.óim,.óõ n0.6 Il.e.ów toJc.na.Jc.públic.a. esta

.óituação pa.Jc.a.VeJc.m0.6.6e, a.tJc.a.vê.6 desra .6eção de ma.Jc.c.ante e c.Jc.Uc.ente im -

po.u:.ancia. pa.Jc.a.o uc..f.a.Jc.ec.imento da. opinião públic.a. de tlO.6.6a.ecdad«, c.on-

.óeg uÁ.m0.6de.ópeJc.ta.Jc.a..ó aiüorüdades municipa.i.6 que, .óe quM eJc.em po dele.ão fia.-

zele. C.U.6a.Jc.a. ilegoLi..da.de, de imediato.

M.6inado: Gele.ai.do Pnado Guirncvúie.ó (PIl.e.óidente".)

Em outubro desse mesmo ano. de 1976, a Soc~edade (SAJEP) e ~l

guns moradores dos Jardins (Jacó Klabin Lafer, Elias C~lil Cu

ry e Antonio Mauricio Rocha) requereram a interpretação judi.-

cial e a notif~cação do Prefeito Olavo Setúbal, da Prefeitura

e da empresa "Bloch Editores", para que esta deixasse de uti-
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lizar imóvel localizado em área estritamente residencial com

finalidade e característica comercial, como vinha fazendo até

então. No requerimento os interpelantes historiavam a cria -

ção do bairro do Jardim Europa e os objetivos visados pelos

seus loteadores, que foram os de garantir aos compradores dos

lotes ali localizados a sua condição imutável de zona residen

cial.

De acordo com a petição dos interpelantes, eles decidiram a -

cionar judicialmente o Prefeito Olavo SetÚbal, a Prefeitura e

a Bloch porque já haviam se esgotado todas as tentativas fei-

tas junto às autoridades para que cessasse "esse abuso de di-

reito". Outro motivo da interpelação era a informação segun~

do a qual o presidente Geisel viria" inaugurar o estabelecime~

to: de acordo com os interpelantes, essa seria a maneira de

chamar a atenção do chefe da Nação para a irregularidade. No

documento eles diziam que "são forçados a vir à presença dos

interpelados para notificar o honrado e ilustre prefeito muni

cipal, o município de são Paulo, bem como aquela firma, que

se encontra no uso irregular do imóvel, para que pratiquem to

dos os atos necessários a fim de que cesse esse abuso de di -"

reito, nocivo aos interpelantes". Argumentam, ainda, que es-

se abuso é desvalorizador de seus direitos decorrentes dos tí

tulos de propriedade, e pedem que os interpelados corrijam a

irregularidade dentro do prazo de 15 dias a contar da notifi-

cação, mediante a "abstenção das atividades comer-
ciais no local e de uso do imóvel em desacordo com as normas

e restrições edílicas pertinentes à zona 1". Advertem que

caso o Poder PíibLdco continue se omitindo na solução do pro -

blema e a Bloch não cesse o uso inadequado do imóvel,serão fo~
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çados a recorrer às vias judiciais ordinárias, mesmo porquese

consideram garantidos por uma legislação especial e por nor -

mas resultante de um loteamento regular. Nessa hipótese serão,

segundo a petiçao, "muito a contragosto, constrangidos, pelas

vias judiciais competentes, a reclamar dos notificados, soli-

dariamente responsáveis, cabal reparação de perdas e danos ,
decorrentes da omissão administrativa" (70) .

., .

A partir dessa notificação, o Prefeito Olavo Setúbal se dis -

pôs a cumprir a lei. Declarou que a Lei de Zoneamento e, es-

pecificamente a regulamentação da zona 1 "seriam obedecidas a

todo o custo". E se houver qualquer flexibilidade "será em

termos globais para toda a cidade, porque a lei é para todos".

O representante do grupo Bloch dizia que estava disposto a

resistir porque eles estavam certos. "Ou será que quadros

esculturas e livros poluem o bairro?" (71) .

Em 22 de junho de 1977, os fiscais da administração Regional

de Pinheiros foram à casa da Manchete (sede da Bloch Editores).

Salomão Schvartzman, representante da editora, colocou seu

"ciente" na ordem de fechamento, apresentada pelos fiscais(72).

Na notificação encaminhada pela AR-PI a redação deveria ser

fechada dois dias após, ou seja em 24 de junho de 1977. Mas

a Editora recorreu à Justiça e o Juiz Sinésio de Souza da 4a.

Vara dos Feitos da Fazenda Municipal concedeu liminar ao re -

(70) Imóvel provoca protesto. O Estado de S.Paulo. são Paulo,6 out 1976. __ o

(71) De um lado o museu, a editora e o salão de beleza. De ou
tro, a Prefeitura. Jornal da Tarde. são Paulo, 22 jun
1977.

(72) Chegam os fiscais com urna ordem: fechar a Casa da Manche
te. Jornal da Tarde. são Paulo, 23 jun 1977.

/
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curso impetrado, garantindo o seu funcionamento. Até que o

recurso fosse novamente julgado - o que deveria ocorrer den -

tro de um prazo de 120 dias - as redações continuaram funcio-

nando normalmente naquele local, sem que a Prefeitura pudesse

impedi-lo (73) .

Por outro lado, o Secretário das Administrações Regionais,Cel

so Hahne, explicou que o termo de fechamento, lavrado pela AR

de Pinheiros contra a editora, atingia apenas o prédio da rua

Espanha n? 24, onde funcionavam as redações e que havia sido

construído em 1975, depois que a Bloch obteve da Prefeitura u

ma licença para erguer urna residência numa área .de aproximada

mente 672 metros nos fundos do imóvel já existente. Corno a

editora não cumpriu a finalidade constante do "habite-se" ,con

cedido em fins de 76, seus proprietários deveriam também pa -
/ gar urna multa correspondente a 50 unidades de valor fiscal do

município, ou seja, aproximadamente 32 mi 1 .cruzeiros (1977)(74).

Quanto ao imóvel da avo Europa, que ocupa três mil metros qua

drados do terreno, Celso Hahne havia informado .que, se ficas-

se constatado que a empresa o utilizava para fins não residen

ciais, ele seria igualmente fechado e sujeito a multa. Com a

liminar concedida pelo juiz, porém, a Prefeitura não pôde ef~

tuar o fechamento programado para aquele dia e teve que apre-

sentar, no prazo de 10 dias, urna justificativa ,dos motivos que

a'levaram a exigir o encerramento das atividades da Casa da

Manchete.

(73) Lojas, clubes, fábricas - a invasão das zonas residen
ciais. O Estado de S.Paulo. são Paulo 24 jun 1977.

(74) Lojas, clubes ••• O Estado de S.Paulo. são Paulo, 24 jun
1977.
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o .advogado da Bloch, Edevaldo Alves da Silva, confirmou que

todas a~ licenças concedidas pela Prefeitura para reformas e

construção de. novo predio, foram para fins residenciais, mas

explicou que em 1973, quando os escritórios da revista Manche

te se instalaram no local, foi obtida licença, pois aquele

trecho da avo Europa era considerado como corredor.de uso Z.4
" .

pela lei de zoneamento. Mais tarde houve a mudança para zona

estritamente residencial (75) . Segundo os moradores da área,

a Bloch Editores conseguiu a aprovação de sua planta como sen

do "destinada ã recepção de convidados ilustres".

Depois de 6 mes~s de litígio judicial, em 16/12/~7, o Tribu -

nal de Justiça cassou a liminar que permitia a permanência da

redação na rua Espanha, no Jardim Europa.

o Advogado da Bloch, Edevaldo Alves de Lima, informou que a

Prefeitura interpôs recurso de agravo de instrumento contra a

concessao da liminar. A decisão do Tribunal Dão atingia o

prédio n9 21 da Av. Europa, onde se localizava a Casa da Man-

chete, já que não é utilizado para fins comerciais.

o vereador Sampaio Dória, que exerceu o cargo de Secretário

dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, entre maio de 1977 e

maio de 1978, distribuiu uma nota ã imprensa, em julhode ~78,
esclarecendo as condições em que a Prefeitura determinou b

fechamento da Sucursal da Bloch Editores S/A, na rua Espanha.

~ a seguinte a íntegra da nota de Sampaio Dória:

(75) Lojas, clubes ... O Estado de S.Paulo. Sao Paulo, 24 jun
1977. .
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"Na' eondiçiio de. e.x-Se.CJz.e.JÁJúodos Ne.gõu0-6 JuJilcUco4 da Pfl.e.6~ Muni~

pai. de. S.Paulo, de. 10/05/77 ã. 16/05/78, perdodo em que. óQJr.amado tadas pe.-

.ta. MunicJ..pa.Udade., a pM de. pfl.ovJ.deY/.uM de. cM'á;te.Jr. adrrú..Yk(;.d/1.~Vo, medi»

das jucücJ..a.J..6 tendente» a coJ.bbt o MO btJr.e.gt.LtM e. ile.gal. pe1.a Bloch Edi»

:tofl.e..6S/A,da e.cüóJ.caçã.o de..6ua p!l.op!l.J.e.dade..6~:tuada ã!LUa. E.6panha Y/.9 30

ca.be.-me. p!l.e..6:tM ã opJ.nia.o púbUca 0-6 e..6"clMe.cl.me.n.:to.6que. se. .6e.guem:

J. Tanto o ai.vMâ de. COYl..6:tJr.uçã.oouanio o aiüo de. v~:tofl.-ia (habUe.-.6e.) e.x-

pe.cüdo.6 pe.la. Pfl.e.óe.UuJr.apa.Jr.a.a fl.e.óonrna do pfl.êdio locaUzado na av. Eu-

nopa. n9 21 (CMa da Manche.:te.) e. pana. e.cüóJ.ca.çao de. um oiüno pfl.êCÜo com

ófl.e.nte. pa.Jr.a.a !LUa.E.6panha n9 30, ambo.6 .6obfl.e. o me..6mo:t~e.no, cOYl..6J.gn~

Jr.a.m,e.xpfl.e..6.6ame.n:te.,QUe.o MO das dUM' habil..a.çõe..6, have/ü« de. /~e.fl.~~br..!::.

tamerde. fl.e..6J.de.ncJ..al.,no.6 :te.fl.mO.6da pfl.ôpfl.-ia le.g~laçã.o de. zone.ame.n.:top~

Jta. o lo cal;

2 .OCOMe. QUe.Bloch Eddofl.e..6 S/A de.cJ..cüu :tMYI..6ó~, a pMÜfl. de. ma.-io de.

1.976, 0.6 .6 cus esCJz.dôfl.-iO.6da fl.ua Z4 de. Ma.-io n9 35, 11 9 andM, pa.Jr.a. a

!Lua E.6panha, 30, ~:to é, pMa a e.cüóJ.cação apfl.ovada paJr.a MO e.XclMJ.V~
me.nte. fl.e..6J.de.ncJ..ai.,sem ponra«, ademai:s , a de.vJ.da Uce.nça de. óun.uona -

me.n.:to;

3• Consrarado , pe.la. Adrrú..~ :tMçã.o Re.gJ.on.a.l de. PJ.nhe.bto.6, o des v-Úduame.n.:to

do Mo daquela e.cüóJ.ca.çã.o, óoJ. lavJr.ado, a ZZ de. junho de. 1977, :te.fl.mO

de. ne.chame.nto adrrú..~:tJr.a.tivo d0.6 es CJ!.Uôfl.-i0.6 da, Bloch Ecü:tofl.e..6S/A

J.YI..6:ta1.adona. !LUa. E.6panha, n9 36. E.6:te. nato, fl.e..6.6a.l:te.-.6e.,em Tnome.n.:to

ai.gum a.tingJ.u o nuY/.cJ..o,name.n.:toda. CMa da Manche.:te. loca.f..i..zada na. Av. Eu

nopa nl? 21;
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4. Bloch Edito~~ S/A ajuizou Medida Caute~ Tnorninada, p~ep~at9~

com RUo Lúrú.n~, corüno: a P~eóe.d:wta., no dia -Únecüato ã. fuv!ULtu.Jc.a..do

denmo de óeehamen:to de .6eUó ~CJÚ:tÔtúo.6, v.csando .6Uó~ o p~0.6.6egui _

men:to das p~ovide.ncl.aJ., adrnini.6.tJuttivM. N~.6a m~ma data, 23 de junho

de 197Z, a em~~a ob:teve a medida ~n~ pleiteada, com o que log~ou

obs ta): o 6e.ehamen:toAdrnini.6br..a.:tivo. :.'

5. Comoo ~eCUMO do AgMvo de In.6~en:to in:t~po.6:to dessa dewão peta

MuniupaLi.dade não pod~ .6U.6:t~ 0.6 eóúto.6 da medida fuin~ conced!:

da., a MuniupaLi.dade -<.J1.:t~pÔ.6,:também, p~e...tamen:te, Mandado de Segu-

nanço: co~a aquua dewão judi~, po« .6e~ o muo legal paJta.ampa -

na»: o ~U:to úquido e ceUo da AdrnilÚ.6~ação de óeeh~ o ~:tabe...teu-

menta com~Uat não"üceneiado, in.6:tafudo e.mediE;icação ap~ovada pMa

sensün: a n-<-JU exctUóivamen:te Jt~idenuaM" locaLtzado ainda em zona

~~ameYL-te ~~idenuM.

6. Po»:votação unruume, a Eg~égia 5a. câmaM Civ-«- do Ttúbunal de JU.6tiça

concedeu o Mandado, daJ1.doeóetivo .6U.6pen.6ivoao Ag~avo de In.6~aen:to

in:t~po.6:to pua P~eóe.d:wta.. PO~.6ua vez, o AgMvo de l ns-tnumenro óoi

~ovido, conóo~e acó~dão pubücado a 10/03/78, que ~econheceu, como

legLtúno o ato admilÚ.6.:tfut:t.tvopita..t<..cado;

7. A cOn.6umaçãodo óeehamen:to do imóvel decoroieu, pon: cOn.6eguin:te, de

dewõ~ ~oóetúdM puo Poden. JudiuâJúo que, dessa. óOJUna,convacidou.

o p~oeedimenta da AdmilÚ.6;tJc,a.çãono eMO.

Ante o expos to, óiea ev;'denuadQ que a Adrnini.6~aç.íiÇJMuYÚ.cJ:palagiu, no

epi.6õdio, com o Ün.i.coe exctU.6ivo p~opó"-6do de 6az~ cwnP/LÚLa lu, ~eptú
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mouia a.bU-6O~ 6la.gJta.n.te..ó, cu j a. toleAân.cJ.a. -6enio: danos a. a.Q J..nteJte6.-6 e .púbU-

co e, pocs , abs o.e.u.:tamente úz.a.c:inú.-6-6.z ve.t" (76) •

No dia da mudança a editora deixou uma faixa amarrada nos po~

tes diante do portão: "Nós voltaremosll•

Essas inúmeras práticas desenvolvidas pelas facções do

capital têm um significado específico para cada um desses blo

COSo Para os representantes do capital comercial (Sodré, Pi

va, Kliot) a derrubada das árvores, onde seria construída em

presa de porte (lIshoppingll,supermercado), significa possibi-

lidade de extração intensiva da potencialidade econômica que

a localização oferece, pela proximidade das classes de poder

aquisitivo alto, e pelas características promissoras da av.Eu

ropa, sendo esta uma via de fluxo intenso. Os agentes econô-

micos perseguem a lógica do capital, pela qual buscam a renta

bilidade no curto prazo, pois, enquanto árvores e ruas parti-

culares não acrescentam nada ao capital, o dinheiro e as mer

cadorias o fazem muito bem.

Para a facção dos proprietários residentes, representag

tes de parte do capital fundiário e de importante parcela do

consumo de luxo, estas mesmas práticas têm outro ~ignificado.

Indicam a perda imediata de parte do valor de seus lotes, que

ficam lindeiros aos corredores. Quando toda a área se trans

(76). Fechamento serviu apenas para o cumprimento da lei. O
Estado de S.Paulo. são Paulo, 22 jul 1978.
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formar·em·comercial, sem dúvida esses lotes ficarão supervalo

rizados, decorrente de um novo uso e de uma nova função do

bairro que deixará de ser estritamente residencial. Mas es -

ses proprietários não estão interessados em esperar. Então a
luta se trava.

Um outro significado para essa elite, enquanto consumidQ
-ra, e a perda de um modo de vida tradicional e carregado- de

valores e símbolos, que as origens do bairro garantem. Toda
essa tradição de prestígio ficará perdida se se instalarem nú

cleos comerciais, com a série de incômodos e fluxos que gera.

Esse significado, conduz os proprietários a práticas de opos~

ção ao capital comercial. Na luta contra o supermercado e o

"shopping" surgem os protestos dirigidos à Prefeitura; as reu

niões da SAJEP para discutir o assunto e encontrar soluçõesf~

voráveis; abaixo assinado; entrevistas ao prefeito. Com essas

e outras práticas conseguem, afinal, embargar a obra do super

mercado e do "shopping". Na luta contra a editora, desenvol-

vem outras práticas mais ousadas como telegrama ao presidente

Geisel; cartas aos jornais; açao na Justiça.

Essas práticas por parte dos moradores dirigidas contra

o supermercado, o shopping e a editora levaram a resultadosdi

ferentes: a obra dos dois primeiros não se concretizou; a ed!

tora conseguiu permanecer no local por vários anos, enquanto

o supermercado, o "shopping" e a editora significam,pa-

as ações se arrastavam na Justiça indicando que a luta se

travava entre dois parceiros fortes.
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ra a formação social capitalista, um desenvolvimento das for-

ças produtivas, na medida em que eles proporcionam o aumento

da circulação do capital dinheiro, mercadorLas, e contribuem

para o d~senvolvimento dos processos de aglomeração. Nesse
sentido a luta contra a instalação dessas empresas e a vitó -

ria dos moradores (proprietários fundiários) nos indicam que

a propriedade privada é um obstáculo dentro do H.P.C. para o

desenvolvimento de forças produtivas.

A vitória final surge como resultante do confronto das for-o

ças sociais.A.decisão cabe ao agente mediador, o Estado, que se
-inclina para o lado que se apresenta mais forte politicament~

quando o problema originariamente econômico se transforma em

questão polltica, como será estudado no próximo capítulo.
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CONCLUSÃO

O desenvolvimento das forças produtivas requer a aglom~
raçao dos meios de produção e dos meios de consumo. Se seper
mitir o desenvolvimento dessa tendência os Jardins se trans -
formam em prédios de apartamentos, centros comerciais e de
serviços com alta densidade, a exemplo dos bairros circunvizi
nhos. Para que esse adensamento se torne possível serao ne -
cessários investimentos improdutivos em infraestrutura básica
e viária, elevando os custos da urbanização. Devido a isto
outra alternativa se apresenta como mais racional e também d~
corrente da lógica capitalista. Trata-se de preservar a bai-
xa densidade daquele bairro como uma forma de contenção dos
investimentos e ao mesmo tempo preservar as áreas, enfatizan-
do, no nível do discurso, a política ecológica (preservação
das áreas verdes) .

No entanto, esta segunda tendência, embora tenha preva-
lecido historicamente, não anula a sua opositora. Continua
sendo necessário o desenvolvi"mento das forças produtivas. Pa
ra isto institucionalizam-se os corredores de serviço que
cortam as áreas residenciais. Mas, esta exceção (corredores)
em meio a uma zona estritamente residencial, tende a se gene-
ralizar, à medida que os estabelecimentos comerciais passam
a transbordar pelas vias lindeiras. Com o tempo vao se for -
mando outros futuros corredores, contrariando os objetivos e~
plicitados nas diretrizes políticas, no que se refere à área,

/
/
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ou seja, a preservaçao da baixa densidade. Este fato denota
a presença de uma das contradições do desenvolvimento urbano
nos Jardins.

Isto determina uma açao mais acentuada do Poder Públi -
co. A fim de proporcionar o desenvolvimento das forças produ
tivas, permite que as empresas se estabeleçam nos locais me-
nos apropriados para habitação de luxo, ou seja, nas vias que
apresentam maior volume de tráfego. Por outro lado, para prQ
teger a área, impõe sérias restrições quanto ao uso e ocupa -
ção do solo, não permitindo, por exemplo, a construção de edi
fícios, definindo as atividades permitidas no local. Com ex-
ceção das vias transformadas em corredores pela lei 8.001/73,
como consta no quadro n9 1, mantem-se nas demais vias o uso
estritamente residencial.

Muitas firmas instaladas em locais proibidos deveriam
ser desocupadas, pois a administração pública decretara seu
fechamento administrativo. Algumas delas, a f í.m de garantir
a sua permanência no local, recorreram ao judiciário. Enquan
to as ações tramitavam na justiça por dois, três e mais anos,
as empresas permaneceram funcionando normalmente. Estamos na
presença de uma segunda contradição, na qual à necessária or
ganização racional das atividades no espaço ur~ano (zoneamen-
to) se.opõe a anarquia decorrente das leis da concorrênciaca
pitalista, ou seja, na disputa pela melhor localização, as em
presas se instalam à revelia das determinações inerentes ~a

normatização do uso do solo. Devido a isto, a política dos
corredores apresenta-se mais uma vez, como uma tentati'na de
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conciliar essas tendências opostas, mas seu desfecho é exacer

bar os conflitos e intensificar as lutas entre as frações do

capital, enquanto representantes de tendências opostas.

Portanto, esses conflitos têm origem nas contradiçõesdo

desenvolvimento urbano capitalista, e determinam uma interven

çao mais acentuada do Estado que contribui para 'a agudização

dos mesmos. A luta entre as frações do capital, que se orig~

na no nível da sociedade, e cuja base é nitidamente econômi-

ca passa para a esfera do Estado, e assume uma dimensão polí-

tica. Esse tema será desenvolvido no próximo capítulo.



CAPíTULO 111

A DINÂMICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E

AS POLíTICAS DO ESTADO
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Na formação social capitalista, as classes dominantes

não são unitárias, mas, em alguns casos, apresentam-se dividi

das em frações, corno decorrência das próprias relações de pro

dução(77). Ficou demonstrado anteriormente que, cada urna de-

las (capital fundiário, capital imobiliário, capital comer

cial, capital financeiro) pode apresentar objetivos. de curto

prazo divergentes entre si. Ao mesmo tempo, essas frações do

capital, em confronto, são incapazes de conseguir por seus

próprios meios que seus interesses imediatos e específicosp~

valeçam sobre os outros. Necessitam, por conseguinte, da me-

diaçãodo Estado, que vai organizar politicamente esses siste

mas de interesses (78) , dando a vitória àqueles que conseguem

se impôr sobre os demais, na relação entre as ~orças sociais:

"Corno o Estado é a forma sob a qual os indivíduos de

urna classe dominante fazem valer os seus interesses comuns , .

na qual se condense toda a sociedade civil de urna epoca, se -

gue-se disso que todas as instituições comuns têm corno media-

dor o Estado e adquirem, através dele, urna forma política"(79).

Cada conjuntura, historicamente definida, possui carac-

terísticas próprias, presentes na dinâmica social, e pressu -

põe urna correlação de forças específica. No mesmo processo

histórico, que vai configurando tal correlação de forças so -

ciais, as políticas pUblicas também vão sendo reformuladas.Es

(77) POULANTZAS, N. - P.P.C.S.E.C., v. 2, p. 138.
(78) POULANTZAS, N. - P.P.C.S.E.C., v. 2, p. 138.
(79) MARX, K •. & ENGELS, F. - A IdeoloS[ia Alemã. são Paulo,Ma~

tins Fontes, s .d. , p. 95.
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tas hip6teses serao verificadas, atravªs do estudo dos movi -

mentos sociais urbanos que se desenvolveram nos Jardins.

o item 1 coloca o problema, enfatizando as origens dos

dois movimentos reivindicativos, que tiveram lugar"em 1973 e

em 1979. O item 2 trata do discurso e das práticas que sus -

tentaram esses movimentos. Os dois itens têm por objetivo for

necer elementos básicos para compreensao do item 3, o qualdi~

corre historicamente sobre a passagem de um movimento a ou

tro: as mudanças que vao se operando com o correr do tempo, a

nova configuração de forças sociais, enfim a reformulação da

política de controle do uso do solo, no bojo da ~inâmica das

relações sociais.



lOO~

1. Gênese dos Movimentos nos Jardins

Em 1970, individuos dizendo-se topógrafos autorizados pela

Prefeitura procediam amplo levantamento da região onde se lo-

calizam os Jardins América, Europa e Paulista. Os moradores

ficaram atemorizados e quase em pânico e pensaram se tratar

de corretores'que estariam adquirindo áreas a fim de vendê

las para instalação de estabelecirrentoscorrerciais.O contrato entrea

Cia. City e a Prefeitura, que estabelecia pàdrões de constru-

çoes nesses bairros estritamente residenciais teria o prazo

de encerramento em 1971. Os moradores previam q~e, a partir

daquela data não haveria mais segurança quanto à manutenção do

bairro corno estritamente residencial. Os tbpógrafos seriam o

prenúncio da transformação, e do desaparecimento de "um dos

últimos redutos de áreas verdes da Capital, o que viria agra-

var ainda mais o problema de poluição atmosférica ..." "t: pre

ciso preservar as poucas áreas residenciais de baixa densida-

de populacional onde a vegetação purifica o ar, criando-se mi

cro-climas adequado ao homem", disseram(80).

Os moradores iniciaram luta através da imprensa e de telefone

mas ao Prefeito. Até então tinham o apoio da City, terminado

o contrato a Prefeitura teria que lutar sozinha contra a inva

sao. Nesta mesma ocasião, um edificio de apartamentos foi

construído no Jardim Europa, entre as ruas Gumercindo Saraiva

e Escócia, pois o proprietário do terreno ganhou na Justiça

esse direito, alegando que o prefeito não podia impedi-lo ape

(80) S.t. O Estado de S.Paulo. são Paulo, 24 jun 1970.

mUOTECA KARL A. BOlID---.......1
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nas com uma norma emanada ào Executivo. Ele se referia ao De

creto 2.654 de 1954. Por pressões dos moradores, alegando-se

que outros proprietários estavam com a mesma Ldéia, preparou-

se um projeto de lei que declarava estritamente residencial ·u

ma grande parte do Jardim Europa. Houve casos semelhantes,em

anos anteriores sendo que a Prefeitura teve que desapropriar

alguns terrenos para evitar a construção de prédios naquela
.-area.

Esse projeto, juntamente com outro destinado ao Morumbi, fo -

ram denominados "tampões" pelo Departamento de Urbanismo, de-

vendo vigorar até que fosse sancionado e transformado em lei

o projeto de zoneamento da cidade, que estava sendo estudado

pelo Grupo Executivo de Planejamento - GEP. Esperava-se que

com esse projeto teriam fim as constantes confusões devido ao

grande número de leis e decretos de zoneamento que foram apa-
,recendo no decorrer dos anos e que as vezes se superpunham

criando conflitos de leis(8l).

No ano seguinte, 1972, outro fato veio perturbar a tranquili-

dade dos proprietários residentes no Jardim Europa: uma imobi

liária do Rio de Janeiro - Imobiliária Nova York S.A. -:- .pr~

tendia construir prédio de apartamentos com seis blocos, sen-

do três com 27 pavimentos, um com 24 e dois com 18, num total

de 54.421 m2 de área construída e 216 apartamentos. Essa cons

trução se localizaria em um terreno de 9.000 ·m2 da rua Prof •

Arthur Ramos, 328, esquina com rua Dr. Mário Ferraz, e que

consti tuía ''umareserva de frondosas árvores" segundo depoimentos

(81) Projeto torna área residencial. O Estado de S.Paulo. são
Paulo, 22 ago 1971.
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de moradores do bairro.

A sociedade dos Amigos do Bairro dos Jardins Europa e Paulis-

tano (SAJEP) se movimentou recorrendo à imprensa e ao então

Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz. Uma carta foi di-

rigida à Redação de O Estado de S.Paulo dizendo'que esse jor-

nal e também o prefeito "cuidam sempre com o máximo empenhode

reconhecer o verdadeiro interesse coletivo e de propugnar por

todas as medidas cabíveis no sentido de atendimento do mesmo.

E, portanto, não admitirão que seja consumado um autênticocri

me contra a cidade de são Paulo ... não faltará meio legal de

impedir tamanho atentado ao saneamento e' à humanização da ci-

dade de são Paulo, enfim ao interesse coletivo" (82) .

Frente aos problemas que iam se agravando, a Prefeitura deci-

diu acelerar os estudos para a elaboração em curto prazo da

lei de zoneamento (vide Capítulo I, item 3) .

Ao ser aprovada a Lei 7.805/72 e após alguns meses da

sua vigência,devido à invasão sistemática do comércio na are&

o então prefeito Figueiredo Ferraz e' seus assessores técni(X)S

perceberam que a aplicação daquela lei poderia levar a uma

destruição dos Jardins, uma vez que não estava havendo uma

triagem dos estabelecimentos que tencionavam se instalar na-

quele bairro, e nem restrições quanto ao comércio nas viasque

tinham sido definidas como corredores comerciais. A par des-

se fato, decidiu-se fazer uma nova lei de zoneamento que com-

pletasse a primeira e a corrigisse, como nos atestam as publi

(82) Defesa do J. Europa. O Estado de S.Paulo. são Paulo, 16
set 1972.

/
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-caçoes da epoca:

"00 ponto de vista da Prefeitura,a Lei de Zoneamento~

tém imperfeições que serao corrigidas com a aprovação de uma

nova lei, que será enviada à câmara Hunicipal no prazo aproxi

mado de 15 a 30 dias .•• Desde o dia em que a Lei do Zonea -

mento foi aprovada, segundo comentam os seus ide~lizadores, o

prefeito Figueiredo Ferraz deixou claro que a experiênci~ de

alguns meses poderia indicar a necessidade de complementá- la

e aperfeiçoá-la"(83).

Nessa segunda lei, os chamados corredores comerciais

(Z2) constantes do quadro 8-A da Lei de Zoneamento seriam trans

formados em corredores de uso especial (Z8-CR). Nos Jardins,

várias ruas e avenidas mais movimentadas receberam esta clas-

sificação corno ficou demonstrado no capítulo anterior vide

quadro n9 1).

A grande polêmica, foi com relação à avo Europa e à rua

Colômbia. No projeto n9 81/73 de autoria do Executivo, no gQ

.verno Figueiredo Ferraz, tais ruas seriam classificadas como

corredores de uso especial (Z8-CRl), sendo esse o mais restri

tivo dentre os corredores que foram instituídos, onde somente

poderiam ser exercidas as atividades de serviço, mantendo as

mesmas restrições da área estritamente residencial quanto ..
a

ocupação e ao aproveitamento dos lotes. Mesmo assim, os mora

(83) Zoneamento será alterado. O Estado de S.Paulo. são Paul~
4 abro 1973.
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dores nao se conform~ram com essas disposições constantes no

projeto que deveria ser envi~do à cãmara para aprovação. Por

isto, liderados pela Sociedade dos Amigos dos Jardins Europa e

Paulistano (SAJEP), mobilizaram-se a fim de manter o bairro

estritamente residencial (Zl), sem abertura de nenhuma exce-

çao.

Corno o prefeito nao se decidia eliminar as ruas dos

Jardins da lista dos corredores, os moradores passaram a amea

çar, dizendo que se ele não atendesse as suas reivindicações,

eles iriam impetrar mandado de segurança contra a Prefeitura.

E entre outras medidas iriam realizar urna passeata de protes-

to contra a manute~ção dos corredores. Foi contratado um ad-

vogado que moveria a ação judicial contra a Prefeitura e Ma -

rius Arantes Rathsam afirmava que tudo já estava preparado pa

ra a açao. A realização ,da passeata, entretanto, só seria de

cidida no dia 15 de junho daquele ano de 1973, quando quase

duas mil pessoas se reuniriam no estágio de basquete do Clube

Pinheiros. Marchariam até o Ibirapuera, junto ao Gabinete do

Prefeito ou então até o Palácio dos Bandeirantes, no MorQmbi,

onde os moradores solicitariam do então governador Laudo Na -

tel um apoio decisivo, protestando contra a permanência do

prefeito em seu cargo(84).

"Os cavalos do Jockey que, ao contrário dos moradores

dos Jardins, não reclamaram contra a lei do zoneamento, foram

(84) Mandado e passeata, ameaças dos Jardins. O Estado de S .
Paulo. são Paulo, 9 jun 1973.



105.

beneficiados", afirmou, indignado o eng. Marius R,athsam, pre

sidente da Comissão formada pela Sociedade, ao referir-se a

notícia divulgada pela Cogep de que a av , Lineu de Paula Mact:~

do (em frente ao Jockey Clube) seria uma das seis vias que de

veriam ser retiradas da relação de corredores (85) .

Alguns dias após aquelas ameaças, o Prefeito decidiu re
tirar a rua Colômbia e av. Europa da relação dos chamados "ror

redores". Apesar de terem comemorado a vitória, os moradores

estavam dispostos a continuar lutando, até que a regulamenta-

ção fosse aprovada peLos vereadores (86) •

Antes que o projeto fosse aprovado pela Câmara Munici -

paI, Figueiredo Ferraz demitiu-se da Prefeiturà, sendo subst,!,

tuído por Miguel Co1assuonno. Esse último apresentou um novo

projeto (PL 186/73) o qual deu origem à lei 8.001/73, sendo

que a Av. Europa e a rua Colômbia permaneceram estritamente~

sidenciais, conforme o desejo dos moradores ligados à SAJEP.

o primeiro projeto que fora enviado por Figueiredo Fer-

raz à câmara teve os corredores como uma preocupação princi -

paI. O segundo projeto, no entanto, já na Administração Co -

lassuonno, deu prioridade a preservaçao de áreas urbanas, da

invasão do comércio. Por exemplo, na Lei 7.805/7"2 (gestão Fi

gueiredo Ferraz) várias ruas, nas imediações da Av. Brigadei-

ro Luiz Antonio, e a própria avenida, ficaram excluídas da zo

(85) Moradores dos Jardins podem apelar à Justiça. O Estado de
S.Pau10. são Pau10,19 maio 1973.

(86) Jardins só cessam a'luta após a aprovação. O Estado de
S.Pau10. são Paulo, 13 jun 1973.
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na estritamente residencial (Zl-O 12). Na lei seguinte (8.001/
, .

'73), gestão Colassuonno, o perímetro da, Zl~C12 foi arnoliadona- .l._

ra além da avo Brigadeiro Luiz Antonio, a,té os limites da rua

Manoel da Nóbrega. Essas ruas que anteriormente estavam in -

cluídas na Z2, foram incorporadas à zona estrit~mente residen

cial dos Jardins (vide mapas do zoneamento, no capítulo ante-

rior). Este exemplo nos indica a ênfase que foi· dada à pre -

servação de áreas, na Administração Colasuonno, a partir dos

movimentos de moradores que tiveram lugar naquela ocasião.

Aresar desta constatação, a imprensa comenta que os

"próprios mapas que acompanham o projeto (186/73) demonstram

a indecisão, nesse sentido, de quem o elaborou: na parte que

trata da destinação da rua Colômbia e avo Europa, os pontos

negros que indicavam que ele seria um corredor, foram apaga -

dos depois de todo trabalho terminado, como atesta a mancha

branca no papel". Os técnicos da Cogep haviam feito pesqui -

sas, em várias ruas dos Jardins. Os levantamentos foram fei-

tos "casa por casa" segundo a Cogep, que concluiu pela exis -

tência de um "comércio definido" nas vias acima citadas, onde

o "número de instalações não residenciais é suficiente" para

caracterizá-las como corredor (87) . No entanto, as pressõespo

líticas impediram que fossem levadas avante as decisões técni

cas, sendo que a Prefeitura acabou mantendo as duas ruas na

condição de estritamente residenciais.

(87) A expansão descontrolada de novas obras, apesar da lei.
O Estado de S.Paulo. são Paulo 2 nov 1973.

/
/
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Da m~sma forma que em 1973, outro movimento semelhante

ao ~rimeiro, liderado pelos mesmos proprietários ligados

SAJEP; surgiu em 1979, visando impedir que a avo Europa e

..
a

a

rua Colômbia passassem a corredor de serviço, mediante lei

No início do governo Reynaldo de Barros, grupos econômicos in

teressados naquela área intensificaram as pressoes. O verea-

dor Eurípedes Sales ~esolveu'atender a pedidos de moradores e

redigiu, ele próprio, um projeto de lei propondo a mudança do

zoneamento em uma grande area no bairro do Butantã. Esse prQ

jeto foi enviado à câmara Municipal e recebeu a denominaçãode

"Projeto de Lei n9 132/79". Outros vereadores decidiram fa -

zer o mesmo, alegando que a Cogep acumulava 4 anos de proces-

sos administrativos, sem dar nenhuma resposta. Nesses proce~

sos os proprietários solicitavam à Prefeitura mudança do zo -

neamento em seu bairro. Com isto, o Projeto de Lei 132/79 a-

cabou sendo aprovado pela Edilidade com um Substitutivo no

qual várias ruas e avenidas que cortam zonas estritamente re~

sidenciais se transformariam em corredores. Dentre essas es-

tavam incluídos os dois corredores polêmicos: avo Europa e rua

Colômbia.

Tendo sido'aprovado pela Câmara Municipal, o Instituto

dos Arquitetos do Brasil - IAB e o Instituto dos Engenheiros-

IE divulgaram "Nota à Imprensa" afirmando que a Câmara Munici

paI "avoca a si o estudo e alteração do zoneamento independeg

te da opinião técnica". Alegaram que o Projeto de Lei apre -

sentado aumenta o índice de determinadas quadras para defen -

der interesses de grupos em detrimento da coletividade. Por

fim solicitaram o veto do prefeito e o reexame da matéria pe-

las entidades de classe.
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Diante desses fatos o ~refeito,resolveu vetar o projeto

justific::ando que "o projeto é contrario ao interesse pÚblico",

em seguida enumerou os artigos que são inaceitáveis tecnica -

'mente e os que poderiam ser reestudados e até mesmo amplia

dos(SS). No texto da "Justificativa do veto" o Executivo a -

firma que: "... Este tipo de estudo exige uma análise global

e abrangente da relação uso do solo-tráfego, e não pode ser

encarado de forma casuística e desordenada ..."

o prefeito nomeou junto à Cogep uma Comissão Especialp~

ra cuidar do assunto do zoneamento com a participação das En-

tidades de Classe: " preferi,diz o Prefeito, 'que as entida

des de classe, que me enviaram telegramas repudiando o projetq.
, -

participassem da análise das modificações que devem ser fei -

tas na lei"(S9). Na proposta que fôra objeto de estudo e a

provada pela Comissão, as duas vias citadas acima foram rnanti
/

das como corredores de serviço. A notícia abalou mais umavez

os moradores ligados à SAJEP, os quais acreditavam que uma

vez vetado o Substitutivo, o Prefeito excluiria tais ruas da

relação dos corredores. Isto não aconteceu, poi.s o que moti-

vou o veto não foi propriamente a proposta de criação dos no-

vos corredores, mas sim o precedente que seria aberto na sis-

temática de aprovação das normas edílicas referente às altera

çoes na Lei de Zoneamento, sem a participação do corpo técni-

co. Por isto, somente a partir dos estudos realizados pela

(SS) Prefeito veta o projeto que modifica zoneamento. Folha
de S.Paulo. são Paulo, 25 out 1979~

(89) Prefeito veta ... Folha de S.Paulo.
25 out 1979.

são Paulo,

/
/
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Cogep com a participação da recem-criada Comissão E$pecial de

Zoneamento é que as mudanças foram aceitas pelo Executivo. Os

estudos conduziram a alterações mais significativas, mantendo

grande parte das propostas apresentadas pelos vereadores, se-

guindo o curso das pressões. Foi nesse contexto que se inten

sificaram os dois movimentos: ."preservação. dos Jardins" e "a

poio i Prefeitura", dehominado "pr6-Corredor".

Os movimentos de 73 e 79 representam os dois momentos

críticos do zoneamento nos Jardins, ou seja~por ocasião da e

laboração do projeto de lei n9 81/73 (gestão Figueiredo Fer -

raz) e 186/73 (gestão Miguel Colasuonno) que deu. origem -a
lei 8.001/73; e alguns anos ap6s, no surgimento do projeto de

lei 132/79 e n9 03/80 resultando na lei 9.0.49/80. Embora apa

rentemente semelhantes, esses dois movimentos tiveram resulta
" dos diferentes: o primei-ro em 1973 deu a vit6ria aos antigos

moradores adeptos da preservação; enquanto·o segundo,em 1979 ,

perdeu para o movimento de apoio i Prefeitura, o Pr6-Corredor.

Cada urna dessas definições do zoneamento ocorreu em uma

conjuntura específica, motivo pelo qual cada projeto de zonea

mento apresentou especificidades: o primeiro em 1973 expres -

sou uma política mais restritiva de proteção à Zl, enquanto o

segundo admitiu a existência de um corredor atravessando a

área estritamente residencial. Devido a isto, têm-se que es-

sas diferentes definições do uso do solo não aconteceram sim-

plesmente corno decorrência de uma decisão racional, ou de um

projeto técnico. Surgiram do confronto das forças sociais

no interior dos processos de negociação, de conflito, de cooE
.tação e outros.
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2. Discurso e Pr~ticas

'Os movimentos nos Jardins'consistem em um conjunto de

pr~ticas, justificadas por formulações ideológicas, buscando

alianças junto ao poder pUblico e junto a grupos.e institui -

çoes da sociedade civil. Essas pr~ticas têm como objetivo úl

timo influir nas definições com respeito ao uso do solo naque

la ~rea.

2.1- O Discurso

Dentre os objetivos procurados, os mais importantes pa-

ra os integrantes dos movimentos são:

- a preservaçao do patrimônio, evitando que, no curto prazo,

os imóveis fiquem desvalorizados, ~arantindo tambémpara seus

proprietários um modo de vida específico (para os adeptos

do zoneamento original) i

- o aumento da renda oriunda dos aluguéis e a valorização dos

imóveis (para os propriet~rios de casas nos corredores, a

deptos da mudança do uso do solo) f

a extração do potencial econômico da ~rea, tendo em vista a

localização privilegiada (para os propriet~rios de empresas

e escritórios instalados nos Jardins, adeptos do corredor) .

Não'obstante a presença desses interesses, no nivel do

discurso a maior ênfase recai sobre aqueles objetivos mais g~

'rais, que dizem respeito ao conjunto da sociedade, numa tenta

tiva de generalizar e de sublimar os interesses individuaisou

/
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grupais, transformando-os em interesses coletivos; ou seja ,
" a conversão das necessidades individuais em uma ou vá

rias reivindicaç3es gerais que sintetizam as aspiraç3es da p~

pulação ... "(9b). Assim, a luta pela preservação do bairro co

mo estritamente residencial, tem a sua justific~tiva na ecolo

gia, no respeito às leis de zoneaMento, nos problemas do trân

sito e outros mais.

Do lado do movimento Pró-Corredor a mudança do zoneamen

to se justifica na recuperação da área em deterioração, na

proteção às áreas verdes, na destinação de casas hoje abando-

nadas e invadidas por marginais; na desvalorização dos imó

veis; no sistema viário de fluxo intenso; na existência "de

fato" do corredor.

Vamos verificar os debates entre esses dois grupos, sob
I

cada um dos enfoques citados:

a. Preservação de áreas verdes

Enquanto os proprietários, moradores das ruas lindeiras ao

corredor defendiam a lei que assegurava o uso estritamente

residencial, corno única forma de preservar o verde da re

gião, o grupo ligado ao movimento pró-corredor, geralmente

proprietários de imóveis nessas vias afirmava exatamente o

contrário: para preservar o verde seria necessário mudar o

uso, permitindo a instalação. de empresas de prestaçao de

·(90) BORJA, J. - Elementos Teóricos para e1 Ana1isis de los
Movimientos Reivindicativos Urbanos. In: M.S.U. p.16.

!
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serviço naquelas vias mais movimentadas, evitando-se a per

manência de casas e mansoes abandonadas que acabariam dete

riorando toda a área.

Os moradores que defendiam a preservaçao argumentavam:

" ••• nosso objetivo final é devolver ao patrimônio da cida

de aquilo que recebemos corno herança de nossos pais sem o

menor sinal de deterioração - as áreas verdes'estritamente

residenciais dos Jardins" (91) . "Em carta aberta, entregue

ao Prefeito, Thebas José de Vasconcelos Rolim argumentava

que a área verde existente nos Jardins proporciona melho -

ria de vida não só aos seus moradores~ mas também a toda

comunidade de são Paulo, preservando-lhes a saúde física e

mental, não podendo, por isto, ser destruída com dinheiro

ou as vantagens dos comerciantes ambiciosos e inescrupulo-

sos. Ele se sentia no dever de fazer estas declarações co

mo médico neurologista naturalista, naci.onalista e defen -

sor da saúde pÚblica. Foi um documento seu que contribuiu

para que o prefeito Olavo Setúbal decidisse pela manuten -

ção do uso residencial dos Jardins 11 (92) •

Os adeptos do corredor se defendem argumentando que "a si-

tuação dos corredores é caótica\ "na rua Colômbia uma gran

de casa abandonada há 4 anos havia se transformado em an -

tro de 'ratos e marginais', sendo que a situação só melho-

rou quando 'a cavalaria do Maluf passou a tornar conta da

(91) Jardins ~ O Estado de S.Paulo. São Paulo, 13so cessam ...
- jun 1973.

(92) Moradores contra a nova lei dos Jardins. O Estado de S.
Paulo. são Paulo, 21 nov 1979.
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propriedade'"(93) • "Em uma residência situada na ay. Euro

pa, defronte ao Paulistano, estao instalados 30 mendingos

e em outra. , na mesma avenida, quatro famílias alugaram u-

ma casa e vivem em comum" (94) .

Temiam que a região se transformasse como ocorreu com a

avo Angélica que, até transformar-se em corredor comercia~

era um cortiço. de difícil recúperação.

das duas ruas, estando, todavia, 29 desocupados (31%)· por

"são 93 os imóveis

nao possuírem condições de habitabilidade, constituindo ,

dessa forma, o antiverde que não se deseja e os imensos

portões por onde desocupados e marginais mansamente inva -

dem o bairro" (95) •

Por isto eles estavam interessados em "uma proteção defini

da e específica para a área verde local, para que, nos

próximos anos, a regIão - ainda urna das mais bonitas da ci

·dade - não sofra com a especulação imobiliária e conseque~

te deterioração do seu meio arobiente" (96). Pretendiam re-

cuperar esse verde, a exemplo do que aconteceu com a avo

Brasil. Antes de ser transformada em corredor de serviço,

a avo Brasil estava com o verde de suas mansões totalmente

abandonado. As empresas de prestação de serviço que alise

instalaram recuperaram e devolveram esse verdeã cidade(97).

(93) Moradores pedem pressa ã Cogep. Folha de S.Paulo. Sãopau
lo, 9 jan 1980.

(94) Moradores pedem ..• Folha de S.Paulo. São Paulo, 9 jan
1980.

(95) "Corredor": vereadores apoiamo Folha da Tarde. são Paulq
24 jan 1980.

(96) Comissão "Pró-corredor" também quer preservar as áreas
verdes. Folha da Tarde. são Paulo 9 jan 1980.

(97) Guerra nos Jardins. Jornal da Tarde. são Paulo, 9 jan
1980.
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Disseram: "Quando defendemos essa posj,ção, estamos cons

cientes de que queremos a preservação do verde em moldes
racionaj,s, pois do jei,to que está, com grande parte das re

sidências abandonadas, o verde existente está se deterio -
rando"(98) • "Nós queremos ser a espinha dorsal do verde
nos Jardins", disse um dos Membros da Comj,ssão(99). Prome

teram criar uma sociedade dos "Moradores dos Corredores de

Serviço" para cuidar dos dispositivos que orientarão a uti

1ização das duas avenidas, se o projeto do prefeito fosse

aprovado, evitando dessa forma que na avo Europa e rua Co-

1ômbia se "pratique o comércio" (100) •

b. Especulação Imobiliária

o movimento ligado à SAJEP argumentava que "poderosos" es

tavam pressionando o poder pUblico para transformar as duas

vias em corredores, visando o lucro imobiliário, com pre -

juízo para toda a cidade. E os proprietários de imóveis

naqueles corredores estavam apenas influenciados por esses

especuladores imobiliários.

Como síntese de uma reunião dos moradores ligados à SAJEP,

realizada na Igreja são José, com a presença dos deputados

Israel Dias Novaes e Flávio Bierrenback, saiu o seguinte
texto:

(98) Jardins: "Corredor" ~ pedido na Câmara. Folha da Tar-sera
de. São Paulo, 12 jan 1980.

(99) Correaores nos Jardins. (~ quase oficial) . Jornal da Tar- '
de. são Paulo, 11 jan 1980.

(100) "Corredor " Folha da Tarde. são Paulo,24 jun :980.
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A no.t1.c1a. pubüc.a.da no O Es tado de SIP(lLLlo do di.a. 07/12/79 é de. ~taNr.v.,-

c.eJl.:

Enquanto a Coge.p, ~gida pelo S~. Cancüdo Malta nao ate.nde. a Soc.ie.dade.

do Babuto .dos JMCÜn-ó, nem tampOUc.o a C.Om..G6<5Mdos monadones , no e.nta.n:to

vcú a sede da SECOVT (S-<:'ncüc.ato das Emp~e..6a-óde. Comp~a, Ve.nda, Loc.ação e.
Ac1mi.ni-6:tM..ç.ãode. Tmôvw de. são Pauto I onde. mantem longa-ó c.onveJl..6aç.õe..6 a

pofLtM 6e.ciLadM c.om o .6e.u p~uide.nte. SeJl.gio Mauad e. outxos emp~e..6áJúO,ó.

A imp~e.n-óa 60i in60~ada de. que. 0.6 emp~uâJúO,ó qUeJl.ema tbda lei wna "de.-

6iniç.ão .6 oone. a manute.nç.ão ou não, do MO Jr.e..6ide.nc.ial dos JMCÜn-ó, poi.6

"o c.üma de. e.xpe.c...tativa não ê bom, pOJz.que.deixo: m~ :tM..n-óaç.õu imobiliá
IÚM em .6M pe.n-óe. " •

A6~a o S~. SeJl.gio Mauad
"0.6 emp~e..6áJú.o-óutã.o .6ali<5 6ú.to.6. A ~vi.6aoda lei tem .6ido 6ú.ta c.om
a pnuderd». pa.Jr.tic.ipaç.ão de. ~e.pJte..6e.ntan.te..6 de. váJú.a-ó e.ritidade..6".

OM, 0.6 maio~e..6 inte.~e..6.6adO,ó e. a g~ande. vw.ma de..6.6a due.n6~e.ada e..6/Je.c.u -
faç.ão imobiliâ.'Úa não u.tâ. .6e. 6aze.ndo . ouv~ nem pe.to GÓVeJl.nado~ Paulo

Salim Mafu6, nem pelo p~6ú.to Re.yna1.do de. BaMO,ó, ne.m pelo Coo~de.Vl.ado~
da Coge.p Cancüdo Malta.

0.6 JARDINS, c.0e..60.6novame.nte. na de.6ua de..6ta Me.a VeJl.de. que. C.OtL!J~ um
dO,ó ~MO,ó pulmõu du.ta c.idade., tem em mãO,ó wn abcúxo a-ó-óinado ~e.p~ue.n -

.tanto 90% dO,ó mo~ado~e..6 do b~o ,i.6to ê wn ple.bi.6c.do c.oYLtJr.aa e..6pe.c.ula-

ç.ão imobiliáJú.a que. due.ja du~ a-ó e~wa-ó Me.M ~e.alme.nte. zone.adM
de. são Pauto.

A Coge.p em fugM de. p~opo~c.ionM wn aume.nto da Me.a ~uide.nc.ial, vem .6i-ó-
:Qma;t[c.ame.nte. ag~e.cündo M zonM ~uide.nc.iai-ó, ~e..ta1..han.do-a-ó c.om os 6ami-

geJl.ado.6 eosoiedone», AMnal a. Lei de. Zone.ame.nto Doi 6ú.ta eMa me..e.ho~M
M c.oncüç.õe..6 de. vida do homem na c.idad.e., ou c.on-ó~ wn in-ó~e.n.to pMa
a Uee.c.ulaç.ão imobiliâ.'Lia? A u~~a dos babutO,ó ~uide.nc.iai-ó ate.nde. a
baixa dens idade: demog~áMc.a, M u.tJr.u;twz..a.. de. abMte.c.imento de. água, fuz,

tele.60ne. e. ViM pú.blic.M .6ão impMp~ paM a atta denscdade: demog~á6ic.a.
que. advêm c.om a. pJr..utaç.ão de. .6 eJl.viç.o-ó e. C.OMe.que.nte. c.om~uo que. .6 e. .6 e.gu!:.

M.

Aqui no-ó JARVINS, c.omo em oubLo.6 blÚMO.6, ~ comoChác.aM Flo~a, Mo~wn-
bi, JMdim Gue.dala, Butantã, e.wte. 60fLte. ~e.aç.ã.o cordno: o -óe.u aniquilame.!!;.
.to, pMa fuMO de. algun-ó e.. pJr..e.ju1.zO,óda c.ole..tivida.de.. loc.al e. da p~ÔplÚa.
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ci.~de. que. U6Uó!tUe.do ~e.u vende: O vende. que. plantamO.6., e. cuidamos a 50 a

no.6, não ê aque.le. ve.~de. e.njaulado pela P~e.óe.it~a, aque.le. veAde. que. agoni
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Para os adeptos do corredor o problema é apenas econôm~co,

sem referências à especulação imobiliária. .Trata-se de e

vitar uma ?onstante desvalorização dos imôveis abandonado~

pois os aluguéis sao altos e ninguém quer morar ali. A co-

missão presidida por Orestes Bianco Dissessa·expôs as ra -

zoes que levaram ao consenso quanto à modificação do zonea

mento da área. Entre elas os proprietários enfatizaram a

desvalorização de seus imóveis, hoje desocupados e sem cog

dições de serem alugados, a transformação de algumas casas

em redutos de marginais e os problemas do tráfego intenso,

perturbando aqueles que ainda moram na avo Europa e rua Co

lômbia(lOl) .

Muitos querem mudar-se, mas não têm condições, porque o i-

móvel vai ficar ocioso, sem cobrir a despesa de um novo a-

luguel ou aquisição. Foi pensand9 assim que os moradores

se uniram e formaram a Comissão Pró-Corredor "para apoiar

uma medida racional da Prefeitura que formou uma comissão

de alto nível que já optou pela transformação âas ruas ci-

tadas em corredores de serviços"(102)

c. Respeito às Leis

O movimento pela preservaçao ressalta a necessidade de

cumprir as determinações da lei,de garantir o cumprimento

do PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que

deu origem à lei de zoneamento, que segundo os moradores

(101) Av. Europa: corredor de serviço. Folha da Tarde. SãoPau
10, 14 dez 1979.

(102) Guerra nos Jardins. Jornal da Tarde. são Paulo 9 jan
1980.
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"contrariou frontalmente alguns de seus principai,s d í spoaj,

tivos. Ele estabelece que, na esfera de atuação especifi-

ca do município qualquer obra ou serviçQ - pÚblico ou par-

ticular ~ só poderá ser executado desde que sejam observa-

das rigorosamente as disposições nela contidas. A contra-

dição apontada pelos dirigentes das entidades está no fato

de que o PDDI determina a preservação da paisàgem ao passo

que o corredor permite a instalação de estabelecimentos co

merciais e de serviços com fachadas de cores berrantes, e-

liminação de estéticos gradis e implantação de jangadas so

fisticadas em seu lugar. Dizem ainda que como estabeleci

mento do corredor, onde o uso urbano era estritamente resi

dencial e,de alto nível, propiciou-se ,a invasão de nume

rosos tipos.de casas comerciais e escritórios de serviços

que funcionam até altas horas da noite inclusive aos domin

gos e feriados, mutilando o ambiente com inadequadas insta

lações até mesmo clandestinas" (103) •

Alegam ainda que o PDDI determina que seja estimulado o

plantio de árvores, por parte de particulares, mas, ao con

trário, mui t.as estão sendo cortadas para abrir espaços que

se transformam em áreas de estacionamento de veículos(104).

o protesto dos moradores era fundado no artigo 28 da Lei

7.805 de 19 de novembro de 1972, que afirma que um projeto

de mudança do uso de uma zona residencial da capital deve

contar com a anuência expressa dos proprietários cujos lo~

(103) Moradores dos Jardins voltam a protestar contra corre do
res. O Estado de S.Paulo. sãõ Paulo, 1 jun 1973. -

(104) Moradores ••• O Estado de S.Paulo. são Paulo, ljlID 1973.
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tesrepresentam, no m~nimo 75% da área total das quadras a

tingidas pela alteração: a instalação do corredor comer-

cial era desejo- .de não mais que 50 pxopr í.e t.âr í.os de casas

na avo Europa (que teriam seus imóveis supervalorizados)eg

quanto mais de mil donos de lotes da região são contra o

projeto. Esse artigo foi revogado quando a Câmara Hunici-

paI aprovou a reforma da Lei de Zoneamento, proposta pela

administração Miguel Colasuonno. A matéria oassou a ser

regulamentada pela lei 8.001 de 24/12/73, que em seu art.

51 estabelece que "esta lei entrará em vigor na data de

sua publicação revogadas as disposições em contrário em es

pecial o item 111 ••. e os artigos 27, 28, 2~~ •.". Na

lei 8.001 o art. 28 do código anterior foi substituído pe-

lo art. 35 que em seu parágrafo 19 estabeleée que "quando

a proposta de alteração não for originária dos órgãos téc-

nicos da Prefeitura, deverá contar com a anuência expressa

de 2/3 do número de proprietários dos lotes atingidos pelo

projeto de alteração e que estes proprietários representem

no mínimo 2/3 da área total atingida Delo referido proje-

to (105) •

Segundo explicação da Assessoria Jurídica do Gabinete do

Prefeito o abaixo assinado que estava sendo veiculado pela

Comissão entre todos os proprietários de lotes dos Jardins

não teria validade mesmo que a lei 7.805 continuasse em vi

goro Isto porque a anuência expressa de 75% dos propriet~

rios da área atingida pela mudança só e necessária ~ a

proposta de mudança partir dos próprios moradores da re

gião. Ela não é necessária quando o projeto de lei parte

(105) Arma: urna lei que não existe mais. Jornal da Tarde. são
Paulo, 10 jan 1980.
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Executivo, como é o caso. Além disso, a área at~ng~da pe-

lo projeto seria a rua Colômbia e avo Euro~a, portanto, o

abaixo assinado deveria conter 75% das assinaturas dos pro

prietãrios dos lotes nessas vias e nao dos proprietários de

outras ruas dos bairros (106) .

Para 9s "pró-corredor" não se trata de cumprir uma lei que

é considerada irreal, mas sim·de mudá-la, pois os corre do-

res já 'existem, trata-se tão somente de legalizar a situa-

çao de fato:

"Corredor é,pois, de fato - falta-lhe, porem, seu reconhe-

ciQento na lei e consequentemente, sua regulamentação que,

por certo, corrigiria a absurda situação a que foi levada,

de permanecer estritamente residencial, qua~do já nao ofe-

rece condições de moradia às suas casas"(107).

Essa é também a opinião de outros proprietários, como José

Orlando Paulillo, morador da Av. Europa, que expôs os seus

argumentos em apoio ao corredor de serviços. Para ele "tu

do não passa de legalizar uma situação que já existe de fa

to: escolas, imobiliárias, escritórios de advocacia e cur-

50S de lInguas funcionam nas duas vias" (108) •

d. Estrutura Viária e Trânsito

Os adeptos da preservaçao enfatizam que a criação de novo

(106) Arma: uma ••• Jornal da Tarde. São Paulo, 10 jan 1980.
(107) "Corredor" "0 Folha da Tarde. são Paulo, 24 jan1980.
(108) Jardins: "corredor •••" Folha da Tarde. são Paulo, 12

jan 1980.
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-corredor irá agravar a situação do trânsito. Em memorial

entregue ao prefeito, a SAJEP alerta que "o.trânsito já e

difícil na avo Europa cujo leito carroçável é de apenas 13

metros. Haveria durante o grande movimento de veículos a

possibilidade da ocorrência de congestionamehto naquela á-

rea, bem como a paralisação da comunicação entre a rua Au-
..

gusta e o Morumbi. Como consequência disso, as ruas adja-

centes tais como Groelândia, Alemanha, França, Turquia~ C~

nadá, Bolívia, Venezuela, Polônia e outras, passarão a ser

vir para estacionamento de automóveis e terão trânsito du-
p1icado.

Em virtude daquele problema,-explicou Geraldo Prado Guima-

rães, os proprietários de imóveis naquelas vias também irão

procurar transformá-las em corredores comerciais. Com is-
.' so estarão destruindo os Jardins •. Tal destruição não tem

qualquer justificativa técnica, moral, ética, social e fi-

nanceira, pelo contrário, representa perda irreparável p~

ra a cidade, que seria assim despojada de área verde, es -

sencial pulmão da metrópole"(109).

Para Geraldo Prado Guimarães, os .argumentos do grupo defen

sor dos corredores são muito fracos: "O excesso de baru

lho, provocado pelo aumento de tráfego, além de não impor-

tunar tanto os moradores, não é um problema apenas dos JaE

dins. Em bairros igualmente nobres, como o Morumbi e o AI

to de Pinheiros, a situação é idêntica(110).

-(109) Zoneamento: Moradores não querem corredores na área dos
Jardins. Diário da Noite.São Paulo, 23 nov 1979.

(110) Moradores dos Jardins aceitam 'derrota do fraco'. O Es-
tado de-S.Paulo. são Paulo, 12 jan 1980.
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A 5AJEP pretendia intensificar a campanha contra o corre -

dor dizendo, entre outras coisas, que "se volume de trânsi

to ~ sin5nirno de corredor, ent~o todas as ruas de nossos

bairros deveriam ser transformadas em ruas comerciais" (111).

Os moradores disseram, tamb~m, que aquelas duas vias "nun-

ca foram corredores de tráfego intenso, pois existe na Pre. -
feitura projeto para se transformar a rua Augusta em calça

dão, estendendo-se o mesmo à rua Co15mbia e Av.Europa(112).

Os pró-corredor contra argumentam que estas vias são uma

das poucas que tem continuidade viária, desde a rótula at~

adiante da marginal articulando-se, inclusive, com três

rodovias que vão para o sudoeste da Grande são Paulo e mes

mo para o sul do País.

A própria Prefeitura se encarregou de fazê-la fisicamente

um corredor, quando prolongou sem qualquer consulta, as

calçadas sobre o leito carroçável das ruas Inglaterra, Itá

lia, França,e B~lgica, impedindo seu acesso por aquelas

vias. Fez dela um corredor viário ao lha convergir o trân

sito local (2.500 a 3.000 veículos por hora) e incluí-lacQ·

mo itinerário obrigatório de oito linhas de ônibus"(113).

"Consideram que essas ruas são via de transporte coletivo

há muitos anos inclusive com vinculações físicas, como bon-

des, 5nibus el~tricos etc. Apenas três vias possuem tais

(111) Jardins contra corredor." O Estado de S.Paulo.São Paulo,
11 dez 1979.

(112) Jardins: novo projeto e ameaças. Folha da Tarde. são
""Paulo, 11 jan 1980.

(113) "Corredor •.•". Folha d~ T~rde.Sã6 Paulo, 24 jan 1980.
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características: avo 9 de Julho, Rebouças e Martins Fon

tes-Augusta-Colômbia-Av.Europa •...Cidade Jardim". Ainda acres

centam que, "o fato da avo Europa ter sido, pela primeira

lei de zoneamento considerada corredor e depois ter mudado

para zona estritamente residencial, provocou urna série de

situações indefinidas e instáveis, que se transformam em

área de tensão urbana, sobretudo porque há estabelecimen -

tos nessa via com direitos adquiridos". Por fim, argurnen-

tam que "é incoerente urna via corno esta ter apenas um tre-

cho excluído de urna concepção de utilização corno corredor

e permanecer o demais corno Zl, zona estritamente residen -
cial" (114) .

2.2- As Práticas

As práticas sao justificadas pelo seu conteúdo ideológi
-co. são dirigidas, na sua grande maioria, ao Estado que tem

a função de dar uma resposta a essas cont~adições. Desenvol-
vem-se processos interativos entre o Estado e esses grupos,

nos quais estão presentes os conflitos, as pressões, as nego-

ciações, as cooptações, as criações e outros. Dentro desses.

mesmos processos é incluída a cooptação da opinião pÚblica a

través da imprensa, visando reforçar as alianças que vão se

estreitando entre setores e grupos, a nível do Estado e da so
cidade civil.

(114) SÃO PAULO (CIDADE) COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO.
Anotações sobre a opinião da Manchete com respei to ao
zoneamento da avo Europa. In: Estudos para Mudançade
Zooa. são Paulo, Siscon-Gab.(pasta: PS.Norm. l.l),s.d.
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Dentre as práticas ligadas aos movimentos, nos Jardins,

se destacam:

• abaixo assinado;

• entrevistas a representantes do poder público!

afixação de faixas;

• ação na justiça;

divulgação deinformaçoes através da imprensa~

Essas práticas serao vistas dentro dos dois movimentos,

o de 1973 e o de 1979. Nesse último movimento distinguimos

práticas desenvolvidas por duas facções: os adeptos da prese~

vação que s~ denominam: "movimento pela defesa do verde" e os

"pró- corre dor" .

.'

2.2.1- Movimento de 1973

a. Abaixo assinado e entrevistas:

Os moradores fizeram uma lista com 500 assinaturas e 300

famílias residentes no local há muitos anos ameaçaram en -

trar com ação judicial contra a Prefeitura(115). Um grupo:

de moradoras foi falar com o prefeito, com o Coordenadoràa

Cogep, com o governador do Estado e com os vereadores. A

todas as autoridades o grupo apresentou o mesmo pedido. e
o que afirma uma das senhoras: "Nós só pedimos que essa i

déia de corredores seja esquecida. Nós nao queremos que

nossos bairros se transformem para p í.or , Só queremos paz e

(115) Zoneamento será alterado. O Estado de S.Paulo. são Pau-
lo, 4 abr 1973.

/
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sossego. Permitiríamos que em nossos bairros se instalas-

sem bibliotecas, centros culturqis, galerias de arte ouoon

sulados. Mas não vamos permitir nunCa a instalação de es-

critórios e consultórios" (116) •

b. Ação ·na Justiça

Não tendo ainda convencido ao poder público de que os Jar-

dins não devem ser tocados e que tudo lá deve permanecer

sempre como foi definido originariamente pela lote adora

os proprietários buscaram recurso junto à justiça: contra-

taram um escritório de advocacia para defend~r os seus di-

reitos e na mesma tarde circulou uma lista coletando a con

tribuição de cada morador para as despe~as judiciais. Os

moradores pretendiru~, inicialmente, mover várias ações vi-

sando a afastar da avo Europa uma loja de papéis de parede

alí instalada e confirmar o embargo da construção de uma

lanchonete naquela via. Acionariam ainda uma firma de ele

trod6mésticos da rua Colômbia, enquanto aguardavam a trami

tação na Câmara Municipal da lei que complementa a ante -

rior de zoneamento. Se a lei viesse a confirmar a classi-

ficação de corredor para a rua Colômbia e avo Europa, a So

ciedade dos Amigos dos Jardins iriam a juízo contra a Pre-

feitura e até mesmo responsabilizariam judicialmente o en-

tão prefeito Figueiredo Ferraz (117) . Até então a ação ju-

(116) Os jardins prometem luta contra o invasor de suas ruas.
Jornal da Tarde. são Paulo, 24 abr 1973.

(117) Moradores dos Jardins 0.0 O Estado de S.Paul0. são pau-
lo, 19 maio 1973.



126.

dicia1 ainda não tinha sido movida "para dar uma oportuni-

dade ao prefeito de rever o problema dos corredores"( 118) •

c. Apoios

Os moradores contaram com o apoio de vários vereadores

sendo que dentre eles se destaca o vereador Carlos Ergas ,

o qual questionou a autencidade da pesquisa realizada pela

Cogep, que teria provado que os moradores dos Jardins se -

riam favoráveis ao corredor comercial. Ele lembrou que h~

via pouco tempo assinaturas desses mesmos moradores "foram

enviadas à Prefeitura atestando exatamente o contrário. Ba

seado no abaixo-assinado, disse não entender os critérios

adotados pelo prefeito: "se vão aprovar os corredores, em

detrimento da vontade dos moradores, quais as medidas de

julgamento da atual administração?" Para por fim às con -

trovérsias sobre a opinião dos moradores, o vereador suge-

riu um plebiscito. Carlos Ergas também acrescentou que

"muitos vereadores favoráveis aos corredores, estão contra

ele no caso específico da rua Colômbia e avo Europa" (119) .

2.2.2- Movimento de 1979

Pela Preservação

a. Abaixo assinado e entrevistas

Uma comissão de moradores liderada pelo presidente da

(118) Mandado e passeata
9 jun 1973.

(119) Vereador denuncia pressão para liberar os Jardins. O
Estado de S.Paulo. são Paulo, 1 nov 1973.

O Estado de S.Paulo. São Paulo,

/
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SAJEP entregou ao prefeito ReynalàQ de Barros'abaixo-assi-

nado com mais de 800 ass í.natur as de proprietários de imó -

veis localizados na área compreendida entre a avo Brasil

(limite externo) avo Atlântica, ruas Groelândia, Polônia,

Austria, Turquia, Itália, Praça do Vaticano, Rua Rússia ,
avo 9 de Julho (limite externo) e rua Cintra e fechando no

vamente o perímetro' na avo Brasil. Entregaram também um

mapa indicando a localização dos imóveis cujos proprietá -

rios haviam assinado o documento. Lembram "que os Jardins

América e Europa constituem o bairro mais renomado do Bra-

sil, sendo inclusive conhecido no exterior pelas suas ca -

racterísticas privilegiadas"(120). Afirmam ~ue estavam re

presentando a opinião de 84% dos proprietários dos 1.035 i

móveis ali cadastrados. Foi entregue ainda uma fotografia

aérea dos Jardins, para que ele tomasse conhecimento das

extensas áreas verdes que esses bairros representam.

o prefeito afirmou que as pressoes para a aprovaçao da rua

Colômbia e avo Europa como corredores comerciais eram gran

des e já funcionam naquela area escritórios administrati -

vos e imobiliárias, agências de publicidade, escolas e um

museu, entre outros (121) .

o grupo de moradores que entrevistou o prefeito esteve tam

bém no Palácio dos Bandeirantes com o governador Paulo Ma

luf e na Câmara dos Vereadores. A todas as 'autoridades foi

entregue um documento (carta, abaixo-assinado, texto de

(120) "Corredor ... " Folha da Tarde. S~o Paulo, 24 jan 1980.
(121) Jardins insistem no protesto â nova lei. O Estado deS.

Paulo". são Paulo, 21 dez 1979.
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discurso) solicitando a manutenção da av! EurQ~a e rua Co-

lômbia na condiçao de estritamente residenciais. O discur

so foi proferido pelo médico Thelbas de Vasconcelos Rolim.

Apresentamos, no final do item, cópia dos documentos. Na
câmara o encontro foi dirigo pelo vereador Eurípedes Salles,

presidente da Edilidade. Os moradores foram também escla-

recer encontros que tiveram no dia anterior com o governa-

dor e com o prefeito, e para manifestar a sua solidar~eda-

de aos vereadores porque no dia anterior a imprensa havia

publicado que, Reynaldo de Barros, em entrevista, afirmara

que aqueles vereadores "têm baixíssimo nível de escolarida
. -

de". Estavam a favor' dos moradores: Eurípedes Salles (con

trário a toda a Lei de Zoneamento), Andrade Figueira, Sam-

paio Dória, Jorge Tomas de Lima, Benedito Cintra. O verea

dor Altino Lima disse que seriam necessários dois terços

dos votos e que apenas seis vereadores, em princípio, con-

cordavam com a idéia, embora a oposição tivesse maioria nu

mérica. t: que oito dos vereadores da oposição eram "ade

sistas". Mas, com a extinção dos part~dos, Altino Lima a

creditava que nao seria difícil rejeitar a proposta de Rey

naldo de Barros. Segundo o presidente da SAJEP, "o prefe!

to afirmou que havia estudado o projeto da lei de zoneame~

to em 48 horas". O engenheiro considera que "isso é um in

sulto e uma brincadeira com o povo" ,e comunicoú que os mo-

radores dos Jardins teriam uma nova reunião com os vereado

res para discutir o problema. Benedito Cintra disse ainda

que era contrário à transformaçao da zona dos Jardins em

corredores comerciais, pois estas áreas deveriam ser pre -

servadas como um exemplo para toda a cidade (122) .

(122) Moradores defendem a Câmara. O Estado de S.Paulo. s,ão
Paulo, 24 nov 1979.



Digníssimp e Exmo. Prefeito de são Paulo
Or. Reynaldo de Barros

Viemos ã presença de V.Excia. com a expr;essa finai~dade de
al~rtá-lo para problemas.desta cidade, tamanhos e 'tantos, que alguns,
~ parecerem_ pequenos, .·poderão ~ entregues à setores. ou pessoas ,
que, por uma ra.z.ãoou outra,' não.estão. preparadas. para ~ melhor solu
ção do referido .problema, ...trazendo à_V.Excia. uina visão distorcida'

, -dos fatos, com ~ reprovaçao da grande.massa silenciosa do povo, dos
~ munlcipes, recaindo a culpa do ato referendado, a sua pessoa,
Injustamente~

" '

são Paulo e o Brasil vivem momentos angustiantes para os
Governos e Governados e não seremos nós que iremos colaborar para de
teriorar mais este estado de coisas.

Viemos à presença de V.~xcia para somar, para ajudar, cola
borando com são Paulo e seu Govêrno, ~ solução, do bo.m senso, na so-
lução popular e franca,' apbllticaique não visa o lucro imediato, mas
somente o bem estar da maioria dos seus municioes!

Não queremos de forma alguma desprestigiá-lo ou ofendê-lo!

Apenas não podemos, nao é.de nossa indole, assistir de bra
ços cruzados, à consecucão de soluções tecnocráticas. simplistas e Lrne '

diatistas ~ problemas da cidade, que amanhã serão irreverslveis, e
. - -- -catastrófic~s oara a Ecologia ~ Bem Estar da Haioria da População! - -.---

.._----'.-----_. - - . ---
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."

E sabemos que os seus anseios sao os mesmos que os nossos,
pois, ·V.Excia. é Povo também~

vo ,
Unamo-nos, portanto, Prefeito e o Povo, Governador e o Po-

para vencermos esta tenocracia viciada e abjeta!

Para um são Paulo melhor!
Para um Brasil melhor!
Para um Brasil dos brasileiros, de fato e de direito!

Snr. Prefeito, por favor, ajude-nos!

Obrigado

~A~~~~~
Thelbas José de Vasconcelos Rolim
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EXMO.SR.VR.PAULO MALUF
V.V. GOVERNAVOR VOESTAVO VE SÃO PAULO

O~ ab a.i.xos as s cna do s e. mon adon e.s do s baútJtol.> JalLd.i.m
E-UJz.opa e Ja:.Jz.d.i..mAme,,"'-z'c.ad.i.Jz..i.ge.mz e Jte.l.>peLt.o.6amen:t.e a V.Exa. na c.e.1L.
~eza de. que compfLe.e.ndefL~ o~ mo~.i.vo~ pelol.> qua.i.1.>OI.> pJz.ocultam, dando
-.ih e s B uaf..ida •

No « últimoó xemp o s vêm 0.6 ~.i.9na.tã.'L.í...o.6e.r.6r•.e.n.trrndo
pe.Jt.i.õcUc.al.>Lnv e.st.i.d a» e. s ~uó I.>0.6.6eg o , de.c OJz.Jte.n:te. e s t:« de d.i..'Le..i.tol.>
Aã ·de.c.ên.i.o.6adqu.i.Jz..i.do.6.

Hab.i.tam um do s ú.ltimo~ neduxo s ve."..de.s de s t:o: polulda
cap.i.:tal. E e..6:ta zona ~ul da c.i.dade., c.omo oóe.nholt I.>abe. a:t~ me..6mo
poJz. de.ve.Jz.de. 06.i..c.i.o,60.i. uJz.ban.i..zada pe.la CITY, com o obje.:t..i..vo de.

Jr.e..6guaJz.daltOI.>z e us clien:te..6 do s male6.i.t.i.o.6 pltÕp"t.i.O.6 da.s mc.:t.r~Õpc.[e.~.
O de.l.>e.nho de Jtua.6 e. plta.çal.>, a.6 pecul.i.afL.i.dade.1.> .i..mpc!

~a.6 a.6 e.d.i.6.i..caç~e..6, :tudo .i.1.>.60con.6:tOu do.6 con:t.lta:to.6 de. aquil.>.i..ç~o -

do~ ~efLJz.e.nOI.>da ~Jz.e.a que. ~em I.>.i..doobe.de.c.i.do ao l~n~o do :tempo.
O~ jafLd.i.nl.>pOfL 60fLça de.l.>.6a.6c.i..fLcu~I.>:t~ncial.>, pa~.60u

4 .6e.Jtv.i.Jt.i.gualme.n:te.como pulm~o de. e.x:te.n.6ap~'Lce.la da capital 6av~
Jte.c.i.da pe.lo .6e.u ve'Lde o P'LÕPJL.i..ode..6e.nvolv.i..men.to do.6 jaJtd.i..nó, con:tu
do, pMóOU a en.La« p'Loble.mal.> paf1.a .6ua .6ob'Le.v.i..vência.

A ave.nida abeJtta no .6e.u meio, paJta e..6coamen:to do
·.tJi.~6ego que. o ·cJz.uza, começou a "a:t.ivaJL a ganãncia de. e..6pe.c.u.rad~I.'Le.6,

de ~odo o :t..i.po,an.6.i..o.6O.6e.m ap'Love.i...taJL-.6e da po:tellcia.l.i..da.dc. eCCnC-

mica do s ba.i..TJLOI.>c.cn.euvis d an r e.s,

naJz. 0.6 po de.ne s munic.ipa.i..1.> no .6en:tido de Jte.\JogafL o 40rzeame.n:tc e6.ta-
--belec.i..do, pe'Lm.i..:t.i..ndoo indi.6CfLim.i..rzado 11..60 come'Lcia.t. da afL:t.c:·..Lo: ~ tÍE.

" Jtam .6empJLe JLe.pelido.6: OI.> pJz.e.~e.i..:to.6que. .6e .6ucede.fLa~ jamai~ cap-i..:t.u-
la1Lam an:ti :tai.6 pJLel.>.6~e..6,emboJLa po s: du c.s ,ve z e.s 60.6he a jU.6:t.iç.a
chamada paJLa gaJtan:tiJt diJtei:to.6 lIquidaI.> e ce.Jt:t.OI.>.

AgoJLa al.>.6il.>:te-~ede novo a mai.6uma agJtc.6.6(tc' da. g~

nância a.ss o c.Lo.do s a me.no.6 de uma ce.n:t.e.na de prl.opJtie.:t.ã,..•.Lo s de. marz -
ó~el.> da Rua Colombia e Avenida EuJtopa e a pJtc:t.e.6:to de de6c.ndc~-lh~
O~ in:t.eJLe.6.6e..6 a:tiltam-.6e. o s e..6peculadolte.6 con.t,'La 0.6 d.i/:..e.i:.t.códt: m~

5.000 Jte.6idc.n:tel.> na Jtegi~o.

s e.g u e.
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..se. ·0 Lrd.en.t» 60IL atingido xo do: a e.x.te.n.6a· ILe9ião ILe

~ide.ncial·e.6taJti d~ vez liquidada poi.6 ~ obvio que o com~Jtcio alZ
.erdiio ·nacul.tado, de..6boJtdalLi pelah ..tJtanhveJt.6ai.6 e a·hpa.Jtalela.6.

- A.6.6im, nãoapena.6 a. -av erd.do: e e 6aJtâ coJtJtedoJt,. ma.6
·~o do o baiILJto!

.SenhoscGovennadon: Oh .6igni.tiIL.i.oh ma.n.i.neh.tam a V.Exa..~
~oda. a. eonn.i.a.nça na hUa. deci.6ão.

,/

~ão Paulo,21 de novembJto de .1979.

+.

# •

---
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=~:",,::~"'--'" :', Venno_·:à..:._es_te:-rec..into,~cujo::.::mJJ!1é:-,-=-,!JTiradentéS'II;:;-'~-ri{efEfcé..o,..""sef::::F~s•..~
-:"T:/--'''-- -pe-i-ta~o--e-Cu,i-tuad0--pel-os-nobre's-representantes denossC--'povo,-escr~~
---- -,-võ-e- sofrido, apo Lando 1 para que medi tem. profundamente par a.o câoa,
'-:-:'==~-'-:~soc-ial,sanitário e moz a L em que estão mergulhados os seus rnunlci-
------ 'pes! ---...- - -.------ -----.-------------------------.-----.- ----.-.--- o o -----

-------._-------v.Excfas, comõ-legI tim~-;-rep-~~sentantes deste povo, não Eodem
cont.inuar sucumbindo frente ª- pressões de ordem política, comercial

- e de outras ordens, favorecendo ~ especulaçao imobiliaria desenfrea-
dae o comercio, em detrimento do Povo, do Homem" de V.Excias, dos
seus filhos, dos seus netos! !---- --------

O Planejamento Urbano ~ de ser ditado em primeiro lugar ~-:-
ra melhorar ~ ambiente ao ser h~uano, ao ser vivo!

Nio nodemos ~ontinuar cultuahdo o Cifrio, p.dinheiro vll, que
i todos q~er comprar e corromper!

Destroem o Verde de nossas cidades, poluem os nossos Rios, o
nosso Ar, a nossa Agua, dizem "t:les", Comerciantes e Industriais'
(maioria alienígenas), "para melhorar o poder aquisitivo de nosso

povou• .

Vejam na realidade o aue está acontecendo!
Quem lembra da Rua Augusta, linda, arborizada, que prometeram

transformar em "Boulevard" aprazível?!
O que aconteceu i Rua Augusta e i todo Bairro que i rodeia?
Balelas ~ nromessas do Comércio sempre houveram! ~ fato! sa

bido e verificado fartamente, quo todo "Corredor Comercial" e, o
InICio do tim do bairro residencial, arborizado, que ~ rodeiaT'

Primeiro, o comércio tem que facilitar os estacionamentos p~
ra seus clientes!

Como n~o h~ e~paço "ante~iormente planejado" para tal finali-
dade, começam a invadir solertemente os poucos espaços verdes que
restam, destruindo-os aos poucos até que tudo fique cimento, luzes
ofuscantes, barulho ensurdecedor, poluição ambiental completa! .

Todas as ruas residenciais em volta do dito "Corredor", de
irnediato, se cõri'Vertem em estacionamento de C'ã'r'l?osdos "forasteirÕ5"
e depois, um ou outro "aventureiro" coloca escritório comercial ou
coisa que o valha j~ dentro da area estritamente residencial e quan
do se d~ por conta j~ é "fáto consumado" (diz a Prefeitura) .e en
tio vem a "legalizaç~o" da área para o comércio! .

Isto, Srs. Vereadores, sempre aconteceu e acontecer~ se n5s,
Povo, ~ Vs.Excias, n~o nos unirmos e daqui por diante lutarmos p~
lo interesse real da populaç~o, pelo interesse do Homem, e não p~
lo interesse dos "especuladores" que apenas nos consome!
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.----_.~--~..- No caso dos "Jerdins" qualauer Corredor comercial, e verda-
___ o --deiro Sacrilegio contra 0 povo eo bOi11 senso, pois, coW-ov.Excias .
.._;. 2oderão' notar por íotog-rafias aéreas, eles, os Jardins, constituem·
--_ ..õ-orimeiro f'il tro verde an t í.po Lu í dor , natural, mais Dróximo do Cen

___ o - --tro- da. cidade ~-------------------------_.~ _._._--_._-------_ - -_.-____________________ ~. _ .. _. . .__ ~. __ .•.. __ .. - . -_"0-"

._ ... _. Protege não só os moradores, COi.lO todos os outros municipes 'i ~:'-.~
- ..·--que=...r.esidem....no .Ce nt.r o.cda cidade ~_ __.._.__.._..__. h __ ':' _ ••••• _- •• ,._ •• • _ ••••••• ~ •••• ..:...._: .~;~

--~---~s;;.,cp---('o~C~en·t:r-c j á--es-tá pol-u ido-insuportave Lmente r-cal cu Lem se del----
---·--xa..:r:..e-,""Il,:-·::de~t1:'uir-o.~v2rde do s Jur.dins!? ::: q:.18 nsn:-:'t!mas-l::uto çO!C1ercian
... - . te· venha nos tc~t.J.r convencer pe Vé'.i .r2servar o Verde, que vai

:--.. - ... ate melhorar o bairro. (.
~ só 'promessa' para -abrir a primeira brecha!-·--·,----·---·-------· --.---........-

------- Temos certeza que V.Excias acham que a preservação do Verde em
Paulo é "Obrigação" das Autoridades:. .
Não precisaríamos vir até aqui para alertá-los!

são

Viemos agui, apenas para nos ombrear com V.Excias, que, com
poucas excessoes, pensam como nós!

Ajudem-nos ~ preservar o Verde de nossa cidade, a moral de nos :
sas Escolas e de nosso Lar,-~ combater ~ imoralidade-~ corrüpÇãO;
que campeia em tOrno de todos nos, procurando, atraves de revistas,
alguns jornais ~ outros orgaos de divulaacao de massa (T.V.),alli~
nos, desfib~ar-nos para que assim sejamos prêsas faceis de interes
alienlgenas! .

Sejamos Patriotas, sejamos Piis, .sejamos Homens de Bem, lu~
tando pela causa comum até o último de nossos esforços e com sacri
fício da própria vida, se necessário!

Sejamos DIgnos de Tiradentes!

•

Obrigado •.

. ..~ ~ ') ,L.--/ ç:?' . ..
~~~; ..•.é~~::7~ e- ~ ~ ~-r:------'----'

. Dr. Thelbas José de Vascoricelos Rolim •.

..
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b. ~ç~o na Justiça

Os moradores contrataram um advogado, Modesto Carvalhosa ,
que conseguiu há poucos anos numa aç~o popular, evitar a
derrubada do Colégio Caetano de Campos. As medidas judi -
ciais que estavam sendo pensadas por esse advogado, também
residente nos Jardins, caso a decis~o final fosse favorá-
vel à aprovaç~o do projeto, seria de uma aç~o popular na
Justiça, declaratória da impossibilidade de mudança do uso
do imóvel, uma vez que existem as restrições de loteamen -
to, que n~o podem ser derrubadas pela'lei de zoneamento
Quando compraram seus lotes, os proprietários assumiram o
compromisso de manter o imóvel na condiç~o de estritamente
residencial. Existe jurisprudência a respeito, e a Prefe~
tura, se desejasse fazer alguma modificaç~o no local,teria
de desapropriar e reurbanizar a área para os novos fins
explicou o jurista. Fontes da Prefeitura, entretanto, in
formaram que as restrições de loteamento a que se refere o
advogado sao um compromisso entre duas partes (loteadores
e compradores), firmado no âmbito do direito privado. E a
tese, nesses casos, é que o direito público sempre prevale
ce sobre o direito privado (123).

(123) Candido Malta explica o que vai mudar nos Jardins. Jor-
nal da Tarde. ~ao Paulo, 12 jan 1980.

/
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c. Mobilização da Opinião PUblica

Os moradores reuniram-se com a imprensa e apresentaram .-se

rias ·denúncias. Afirmaram, que se fosse preciso iriam até

Brasilia conve rs ar com o presidente Figueiredo (124) •

Foi feita, por exemplo, a denúncia da existência de um es-

cri tório de advocacia funcionando em zona estritamente re-

sidencial, na rua Canadá, 733 quase em frente· ao Clube Har

monia de Tenis e pertencente a Durval Airton de Moura Araú

jo(125). Expressaram ainda o seu protesto afixando faixas

defronte das casas, como uma forma de sensibilizar a opi -

nião pública.

d. Reuniões

Os integrantes dos movimentos se reuniam periodicamente no

salão da Escola Paroquial são Norberto, anexo à Igreja de

são José na rua Dinamarca, para traçar os rumos da campa -

nha.

Por outro lado, a comissão de senhoras recolhia assinatu· -

ras às portas das casas(126).

e. Apoios

O movimento em favor da preservaçao contou com o apoio do

Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB.

(124) Jardins: novo ••. Folha da Tarde. são Paulo, 11 jan~OO.
(125) Jardins contra corredor. O Estado de S.Paulo. são Paulo

11 dez 1979 •
.(126) Jardins O Estado de S.Paulo. são Paulo, 11 dez 197~

/
I
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o Estado de S.Paul0 de 22/11/79 publicou;

"PoJt eonsi.dena»: que. O zone.ame.rU:o em Sao Paulo ê. v.d.a.óe..f.e.údo em 6u.nção
de. J.rU:e.Jteó-6 es eco nômic.0-6 -6em Jte6 pai.do -6ocial, d.JAe;toJteó do TAB marú.6eó

'taJtam--6e. c.on~O-6 ã ~an-660Jtmação da Jtu.a Co.f.ômbia e. avo E~opa em
c.oMe.doJteó c.ome.JtciCÚ-6. Pcvr.a. -6e.Jtem e.6etuadas a1..:te.Jtações de. Mo do -6or»
em baJ.Mo-6 c.omo 0-6 JaJtdJ.YL-6, ê. ne.c.e.MâJúo , na opinJ.ã.o dO-6 Mqui;te:tO-6
que. haja uma c.onc.útu.ação u.Jtba.nu..üc.a. de. -6e.u -6ignJ.óic.ado ótLtu.!r.,o derdno
do munJ.c1pio. E-6ta. po.f.ênú.c.a ê. .f.oc.alizada e. Jteó~ a ape.nM 1% da po
pu..f.açã.o de. são Pau..f.o, aóJ.Jtma o pJte6ide.rU:e. do I AS, Pedn» Tade.L MM ,
pe..f.a-6'.c.aJtacteJrlJ.JÜc.M e.-6pe.ciaJ.-6 dO-6 oainnos a..t<.ngid0-6 pela .f.ú, 'M ã-
Jte.M da ,JtUa Co.f.ômbia e. av. EMopa de.vem -6e.Jt c.ongelada-6 pcvr.a. o 6u..:t.u.Jto'.
Tadú de.Mne. 0-6 ~e.c.h0-6 em cU..-6c.U-6-6ã.oc.ompJte.e.ndJ.d0-6e.~e. zonM de. MO
c.ome.Jtcial c.omo um 'hiato' que. -6ub,!:JJ.-6tindo a uma -6 we. de. pJteó-6Õe.-6
'6J.c.ou anac.JtônJ.c.o c.om Jtelaçã.o ã atualização do zone.ame.rU:o J.mpO-6ta. pela
cU.nâm.i.c.ada ei.dade ; .mM danos a e.m mlÚ-t0-6 M pectos '. Ape.-6M cU..-6-6o, Ta-
dú de.6e.nde. a irU:e.JtpJte;taçã.o cui.dadosà desses Jtemane.-6c.e.n;teó do zone.ame.!!;.
t», jMtame.rU:e. de.vido ã -6ua óunção e. J.mpoJd.â.n~i.a óu..:t.u.Jta-6. Sem uma de-

6J.nJ.ção do que. -6e. pJte..te.nde. das Me.M dO-6 JMdJ.Yl.-6~ '-6Vnp''l.e.te.Jtem0-6 mOJtE:.
doJte.-6 pJÚvile.giad0-6 -6 e. opo ndo a in.te.Jteó-6 es e. te.ndê.nciM es po ntâ.n.e.M de.
modJ.óic.açõe.-6 de. MO'

E-6ta. eóponta.núdade. não exis t«, -6e.gu.ndo Tadú. 'são c.ome.JtciarU:e.-6 que.
que.Jtem be.ne.6J.c.,[M--6e. daquela popu..f.ação de. a1..:to pad.Jtão': Toda a qUe6 -
.tão, pOJtem, -6e.gu.ndo e.xpt,[c.a o pJte.-6ide.rU:e.do IAB ê. um Jte.ó.f.e.xo da aMê.n-
cio: da base. -6ocia1 da adnU.n.i.-6~ação pú.blic.a, ao irU:e.JtpJte..tM o óu..:t.u.Jto
da cidade. - 'SUa-6 Jte.açõe6 -6ão M-6u.mJ.dM de. acendo com' M PJteó-6Õe.-6'. V~

6e.nde.ndo a manute.nção do MO Jte.-6ide.ncia1 nO-6 JMdJ.YL-6 - -6em aberduna. de.
ne.nhuma 'bnecha' maJ.-6 - Be.ne.dito Unia., de. To.f.e.do, difte.tOJt do I AB, co nd~
na a po.e.z.tic.a de. p.f.ane.jame.rU:o da cidade.. 'A PJte.óú.tu.Jta óic.a a Jte.bo -
que. de. irU:e.Jte.-6-6es e.c.onômic.o.6, Jte.óaze.ndo .f.Ú-6 ã me.dedo: que. e.-6te6 -6e. mo-
dJ.6J.c.am. 0-6 dJ.JtU.t0-6 do cidadão não -6ão Jte6pútad0-6. 0-6 PJtopJtie..tâJt{.O-6
d0-6 JaJtdJ.Yl.-6quando c.oYl.-6.:tJw.1Jr.am-6UM Jte6idê.nciM, c.o~ Be.ne.dUo, Jte.-
c.e.be.Jtamum .f.ote.ame.n.to p.f.ane.j ado de. acendo c.om pJr.i.nc1pi0-6 de. -6 a.úde.: a
6Mta. aJÚJoJtização tinha poJt objetivo diminui): o Jr.Lt1doe. a poe.bta. e. dan:
.6ombJta cU JtUM.

MM o dJ.JtU.to adquiJÚdo ê. de.Mubado, quando mudam 0-6 gove.JtYl.ame.n;te.-6,dJ.z
o dJ.Jte.toJt do TAB. A c.J.dade. também -6 ai peruiendo , poJ.-6 "decxa. de. te.Jt um
.tJta.çado dJ.óe.Jte.nciado'. O .f.o.te.ame.n;to da Cia. CJ....:t1jnO-6 JaJtCÜYl.-6.f.embJUt
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um mO,6aic.o c.om Juut6 pJtoPQ.6Ua.dame.nte. .6-<.nuQ.6M e. desencoranada», v-<..6an-
do c.om JA.6o a .6e.pMaJt o :tM.l1.6do io c.ai. do de. pM,6 ag e.m • Mudando o u
/)0, todo e..6te. e..6que.ma ê. eLi.mtnado em 6unç.ã.o de. um nWneJz.O c.ada vez

maloJt de. U.6uâJúO.6, a;tJc.a1do,6 pU0.6 e..6.tabue.úme.nto.6 c.omeJz.úM..6, e.ntão
-<-11.6.tai.ad0.6• A.6 o.f..uç.ã.o .6empJte. .6 vW.. o p.ta.n.e.j ame.nto ' que. e.m sã.o Pa.ui.o
não dá. cenro' pOJtque. a PJte.6e.duJta ' ao -<.nvê..6 de. o pJte.c.e.deJz., ê. .6ub.6eJz. -
v-<.e.nte. li6 ptte..6.6 Õe..6 '. A e..6c.ai.a da cidade. jã. 60-<.uliltapaMada - sã.o Pau
lo .6e. metJz.opolizou - e. i...6.60 e.xige. uma aç.ã.o e.xtJz.emame.nte. v-<.g-<.funte. do
Pode): públic.o, poiA ' toda ve.z que. houven. PJte..6.6Õe..6paJta 'mudaJt o zone.a -
me.nta, oC.OMeJz.ã.o gMnde..6 des e.qu,U.1bJÚo.6 na cidade", O eMO c.ome.ç.a qua~
do .6 e. peJl.JrlJ...te.o ade.11.6ame.nto de. bMNLO.6 Jte..6 -<'de.nuM..6, 9 enando , M.6-<-m
um -<.nteJz.e..6.6e. c.omeJr.Ua.e." •

Outro aliado era um deputado federal:

o deputado federal Israel Dias Novaes veio de Brasília pa
ra apoiar seus vizinhos. e amigos. Ele também foi testerrn.mhada

decisão do Pref. Ieynaldo de Barros. Disse que iria reunir a ban

cada paulista da Câmara Federal para "abrir fogo contra es

ta atitude do prefeito". Israel Dias Novaes via "diferen-

ças fundamentais entre o atual prefeito e seu antecessor ,

Olavo Setubal, tanto de pessoa como de situação". Olavo

Setubal, segundo ele, "desfrutava de plena autonomia polí-

tica e administrativa, por força de sua personalidade e a

do governador da época. 'Já o Senhor Reynaldo, escolhido

por motivos menores e dependente de uma conduta absorven -

te, instituída pelo senhor Maluf, tem sua desenvoltura de

prefei to totalmente condicionada e tolhida' "'.Segundo o de

putado, "Setubal trocava idéias e o senhor Reynaldo, a meu

ver, não disp6e de condiç6es para isso". "Dias Novaes i

dentificou a existência de dois grupos de interesses nos

Jardins que exercem as pressoes mencionadas pelo prefeito

em sua conversa com os moradores. De um lado estão aque-
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~es que vêem na transformaçã? das ruas em corredores comer

ciais um meio de valorizar seus imóveis; de outro, existe

um grupo constituído de 'mercadores e negocistas conspiran-

do para aproveitar a ootencialidade financeira dos morado-

res circundantes '", O deputado. ~isse que "se o prefeito não

resistir a estas pressões 'ele estará demonstrando a sua in

capacidade para gerir o drama que representa ~ cidade de

são Paulo!. O deputado federal condenou, também a referên-

cia feita pelo prefeito ao uso do AI.s como instrumento de

veto ás decisões do Legislativo Municipal. '~um instrumen

to catastrófico que entra no arrozoado do prefeito como Pi

latos no Credo. Pela primeira vez, ele não pÓde ser res -

ponsabilizado'. Israel defendeu Olavo Setubal com relação

a este item: 'Setubal, embora admí.n í.s t.rasse ã sinistra som-

bra do AI.s, jamais recorreria a este, por força de sua for

maçao democrática'''. Israel Dias Novaes sugere medidas a

serem tomadas como o mandado de segurança "ante a ameaça

de l~são a direito adquirido". O advogado Paulo Macedo·

"prometeu estudar a matéria com calma mas, em princípio

pensa na possibilidade de acionar o Condephaat (Conselho

·de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico),

para conseguir o tombamento dos Jardins. Antes de ingre~

sar com alguma ação na Justiça, ele pretendia fazer um le-

vantamento nos cartórios das cláusulas contr.atuais do lo -

teamento do Jardim Europa 'possivelmente, os moradores, ao

passar as ruas do bairro para a administração pÚblica, te

nham condicionado ·a medida à manutenção de seu uso residen

cial ••• ·" (127) ~

.~127) Prefeito revê decisão e ameaça os Jardins. O Estado de
S.Paulo. são Paulo, 24 nov 1979.
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Há ainda comerciantes legqlmente instalados na área, favo-

ráveis à preservação corno nos atesta a declaraçao de um de

les à imprensa:

"Carlos Brac.ante, proprietário. da Jotageó Imóveis, instala

do na rua Colômbia há 8 anos, e portanto imune aos efeitos

da nova Lei de Zoneamento, também critiou vários aspectos

do projeto desenvolvido pela Cogep, com a proibição para

instalação de escritórios imobiliários e permissão para a

tividades liberais, nas quais se enquadra a de corredor i-

mobiliário. 'Será facílimo camuflar a verdadeira natureza

de um escritório que pretenda se instalar na região. Basta

rá suprimir a identificação e anunciar, por exemplo, o no-

me do proprietário e não a natureza do escritório'''. Res -

saltou que lóqualquer atividade comercial permitida demand~

rá tráfego para a região. 'A verdade é que cada grupo

favorável ou contrário - está defendendo interesses parti-

culares. Mas, se o poder público pretendesse atender os

interesses da comunidade, poderia fazê-lo com urna simples

determinação administrativa: desviaria o trânsito dessas

duas vias. Com isso, não seria necessária a criação dos

corredores. Contudo, mantendo-se a avo Europa e a rua Co-

lômbia corno canal de ligação com a'rua Augusta e a avo Ci-

dade Jardim, o corredor se torna imperativo.' .•, Reynaldo

de Barros e os técnicos da Cogep 'cometerão um ato de lou-

cura' se permitirem essa 'desfiguração dos Jardins. 'As IX=!s

soas que defendem a regulamentação dos corredores esperam



142.

da administração municipal mui to bom seriao na apreciaçãoda

matéria'"(128) •

Pro-corredor
a. Abaixo assinado e entrevistas:

o prefeito Reynaldo'de Barros recebeu, em 13/12/79, uma

comissão de proprietários de imóveis localizados na av.Eu-

ropa. Na oportunidade foi entregue ao prefeito documento

assinado por 98% dos proprietários de imóveis localizados

naquela via e na rua Colômbia, no qual registravam sua to-

tal concordância com a transformação da avo E~ropa em cor-

redor de serviço, através da reformulação de seu zoneamen-
to (129) .

Da mesma forma, a comissão reuniu-se com o então coordena-
-'

dor da Cogep, Candido Malta Campos, a fim de reiterar o

seu apoio à Prefeitura, e solicitar "uma definição rápida

do problema, pois as ruas estão se deteriorando" disseram,
(130) •

Foram à câmara Municipal para pedir o apoio dos vereadores

quanto ao projeto, possibilitando, assim, a implantação de

alguns tipos de casas comerciais que "não desfigurariam a

área mas a tornariam melhor aproveitável". A Comissão en-

tregou a cada vereador um documento no qual relatava os ar

(128) Moradores ... O Estado de S.Paulo. são Paulo, 12 jan
1980.

(129) Proprietários querem corredor de serviços na avenida Eu
ropa. A Gazeta Esportiva. são Paulo, 14 dez 1979.

(130) Comissão "Pro-corredor ••." Folha da Tarde. são Paulo, 9
, jan 1980.
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gumentos e razões para que a avo Europa e a rua Colômbia

fossem transformaàas em "corredor de serviço"(13l).

b. Ação na Justiça

Ao longo da dªcada, v~rios escrit6rios instalados na av.Eu

pa e rua Colômbia recorreram ~ justiça'ao receberem da Pre

,feitura a ordem de fechamento administrativo, a fim de prQ

telar a conclusão dos processos de encerramento das ativi-

dades. A intenção dos responsáveis por essas firmas era

ganhar tempo, pois o que todos pretendiam era modificar a

Lei de Zoneamento, com a criação de corredore_s (132) .

c. Mobilizacãoda Opinião PÚblica

Algumas propriedades da avo Europa e rua Colômbia ostenta-

vam em seus muros faixas favor~veis à instalação do corre-

dor, com f rase s como "senhor prefeito, somos favoráveis ~a

flor, amor e corredor".

"Corredor já somos de fato, queremos o.ato". E muitas ou -
tras(133) .

d. Apoios

Os pr6-corredor tiveram um apoio mais efetivo, em virtude

dos interesses econômicos de empresas de porte, instaladas

(131) "Corredor .••" Folha da Tarde. são Paulo, 24 jan 1980.
(132) são Paulo 5 anos depois. Jornal da Tarde. Sao Paulo,

17 nov 1977.
(133) Guerra nos Jardins. Jornal da Tarde. são Paulo, 9 jan

1980.
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na irea, ou interessadas nessa localização. Contou com o

apoio de quase todas as associações de classe. Por exem

plo"o presidente do Setor de Assuntos Imobiliirios e Pro-

blemas Urbanísticos da Federação do Comércio do Estado de

são Paulo (FIESP), Paulo Afonso Garcia Costa, defendeu a

implantação dos corredores: "A cidade tem que ser preserva

da para evitar a deterioração das habitações que poderiam

ser transfor~adas em pensoes se não pudessem ser alugadas

para prestação de serviços".

"Não adianta fazer lei que não é cumprida, se' a Prefeitura

nao tem poder de coação para colocar tudo em ordem". Decla

rou ainda que os profissionais que vao se instalar nesses

corredores cumprirão a lei por iniciativa própria, pois a

Prefeitura dari condições para a instalação correta. Se

gundo ele "o que esti havendo por parte dos moradores dos

Jardins é falta de esclarecimento sobre o que é corredor

de serviço. Serão corredores de prestação de serviços, og

de a densidade demogrifica é baixíssima". Não haveri qual

quer tipo de venda e sim o estabelecimento de firmas do se

tor terciirio, como agências bancirias, imobiliirias, es -

critórios administrativos. Escoia não será permitido, mas

clínica médica, sim.

Paulo Afonso disse que "tem que se dar credibilidade a um

projeto que foi, durante um ano e meio, estudado por técni

cos que visam, antes de màis nada, decisões integradas com

o bem da comunidade. Disse que as casas comerciais jáins-

taladas na avo Europa e rua Colômbia poderão permanecer li

porque foram instaladas muito antes de ser feita a Lei de

i

/
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Zoneamento e têm sobretudo direito adquirido". Entretan

to, daqui para frente, qualquer mudança que haja naquela á

rea tem que ser compatível com a le~ que irá preservar as

casas de moradia(134). Disse ainda que a proibição de

estacionamento de veículos na via pUblica e as restrições

ao uso dos imóveis não permitirão que os bairros dos Jar -

dins sejam prejudicados pela alteração do zoneamento naque
la região(135).

Os 11 Pró-corredor 11 contaram com apoio de quase todos os ve-

readores: O vereador Samir Achoa, por exemplo, achava que

a Prefeitura precisaria restituir os "corredores" que ex -

tinguiu e ainda instituir outros. Celso Hatsuda dizia que,

antes de tudo, é preciso definir corretamente- o que é "cor

redor comercial" (136) .

Os vereadores da extinta Arena ãemonstraram ser favorá

veis à instituição dos corredores. Naylor de Oliveira e

Antonio Sampaio acharam até desnecessária a presença ali

daquela comissão. Sampaio chegou a sugerir que os morado-

res e proprietários a favor da alteração do zoneamento dos

Jardins não deveriam IIperder tempo com o nosso pessoal,que

é todo favorável. Seria preciso falar só com aquela meia

dGziall
- referindo-se aos seis integrantes do chamado "gr~

po dos autênticosll do extinto MDB(137).

(134) Comércio apoia a nova Lei de Zoneamento. Folha da Tarda
são Paulo, 27 nov 1979.

(135) Jardins teria apenas corredor de serviço. O Estado de
S.Paulo. são Paulo, 27 nov 1979.

(136) são Paulo 5 anos depois. Jornal da Tarde. são Paulo 17
nov 1977.

(137) Comissão dos Jardins pede que Câmara aprove os "corred~
res". Folha de S.Paulo. são Paulo, 24 jan 1980.
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A Comissao Pró-corredor teve também o apoio do prefeito e

do entao coordenador da Cogep; O prefeito Reynaldo de Bar-

ros recebe~ a comissão de propr~etários de imóveis locali-

zados na avo Europa. Diante do que foi colocado, Reynaldo

de Barros falou de sua satisfação ao ver quea'população es

tá ajudando a Prefeitura a resolver os problemas da cidade

"sempre disse que o prefeito não pode fazer nada sozinho •

Deve sempre ouvir a vontade da população que habita o Muni

cIpio, corno está ocorrendo agora" (138) .

O então coordenador da Cogep considerava a avo Europa e a

rua Colômbia corno deterioradas pelo tráfego intenso de veI

culos, o que não justifica a obrigatoriedade de que as

construções dessas duas vias devam ser us ada's unicamente

com fim residencial. " - --liA avo Europa e rua Colombia nao sao

mais vias de uso local, pois se transformaram em vias me -

tropolitanas. Com a poluição a que estão sujeitas, não se

pode obrigar que as pessoas morem nelas. A prevalecer a

tese de que esses bairros devessem se manter estritamente

residenciais, .tambêrn as vias principais que os cortam (Re-

bouças, 9 de Julho, Brigadeiro Luiz Antonio, Estados Uni -

dos e Faria Lima) deveriam voltar a ser apenas de uso lo -

cal. Para isso teríamos de eliminar os 'corredores de ser

viço' já instituídos pela Lei de Zoneamento nas outras'

vias, além de bloquear o tráfego de passagem, de interesse

metropolitano, que hoje utiliza essas vias. Com isso, se

(13'8)Av. Europa: corredor de serviço. Folha da Tarde. são Pau
lo, 14 dez 1979.

I
/

/
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~iam'prejudicadOs milhões de moradores da cidade" (139) .

Para "Malta Campos, "os moradores que protestam contra a

mudança na lei 'querem voltar a história para 1920', quan-

do a av.Europa e rua Colômbia eram utilizadas apenas pe -

los moradores dos Jardins. Segundo ele, o crescimento da

cidade estipula normas que alimentam a constante mutabili-

dade.da lei. Em outras palavras, quanto mais'a cidadecres

cer e mais vias forem deterioradas, mais mudança a lei do

zoneamento sofrerá. Afirmou que a instalação dos corredo-

res nos Jardins nao trará qualquer maleficio aos moradores

e não destruirá o verde da área, principalmente porque a

nova lei tornará obrigatória_a arborização" (140) .

(139) Com Reynaldo projeto que muda zoneamento. folha de s.
Paulo. são Paulo, 12 jan 1980.

(140) Com Reynaldo •••'Folha de S .PaUlo. são Paulo, 12 jan 1980.

I
(

/
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3. Movimentos Reivindicativos e políticas do Estado

Os movimentos dos moradores l~gados à SAJEP, que se de

,senvolveram nos Jardins, sendo o primeiro em 1973 e outro em

1979, tiveram os mesmos objetivos de impedir que o Poder Pú -

blico institucionalizasse, através de uma lei, os corredores,

junto a avo Europa e rua Colômbia. Vimos que, nos dois movi-

mentos, os proprietários residentes nas ruas lindeiras usaram

os mesmos argumentos, desenvolveram as mesmas práticas, conta

ram com aliados, mas tiveram resultados diferentes. O que ex

plica essa mudança é a nova correlação de forças que foi se

formando ao longo da década. Essa mudança só poderá ser com-

preendida no processo histórico-em que ela se insere.

O movimento de 1973, que teve seu início após a notícia

da construção de um shopping e de um, supermercado no bairro,
-·e ainda com uma derrubada de arvores nos locais previstos pa-

ra tais obras, contou com a adesão de vários vereadores como

Carlos Ergas, Celso Matsuda e outros, como ficou demonstrado

no caso do "shopping" e do supermercado no capítulo anterior

Por outro lado, o assunto do zoneamento era relativamente no-

vo, sendo que muitos vereadores não tinham ainda estruturado

a sua opinião sobre esse assunto, considerado eminentemente

técnico, e, portanto, matéria da alçada do Executivo.

o grupo de moradores enquanto movimento organizado, li-

gado à SAJEP que luta contra a instituição dos corredores da

avo Europa e rua Colômbia; nao contava com um inimigo organi-

zado em iguais condições. Os grupos de oposição que atuavam

/,
/
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na irea, limitavam-se a solicitar mudança de zona, valendo

-se dos mecanismos institucionalizados, ou seja, via, requeri -

mento à-Prefeitura. Esse caminho era longo e tortuoso, pois

-esses requerimentos constituíam-se em processos administrati-

vos que ficavam em tramitação durante virios anos. A ausên -

cia de organização desses grupos contribuía para reforçar a

posição de superioridade_da SAJEP na correlação ?as forças so
ciais.

Devido à sua grande mobilização, esses moradores prese~

vacionistas puderam contar com a simpatia da opinião pÚblica,

com o apoio de vereadores os quais chamavam a imprensa e fa -

ziam denúncias contra grupos econômicos que estariam pressio-

nando o prefeito para que fossem liberadas ~s duas vias para

o comércio:

I
"O prefeito Miguel Colasuonno esti sofrendo fortes pres

ssoes de grupos econômicos para transformar a rua Colômbia e

avo Europa em corredor comercial. 'Os indícios revelam que

a decisão, que deveri ser tornada até domingo, seguiri a mesma

direção das pressões e não enquadrar i essas vias como residen

ciais: a Prefeitura não está fiscalizando a instalação de no-

vos escritórios na irea, nao tornou providências em relação ao

corte de 20 árvores e de duas construções clandestinas na avo

Europa'. A denúncia do vereador arenista Carlos Ergas foifei

ta ontem, durante encontro com o representante da Comissão de

Defesa dos Jardins Europa e Paulistano, 1·1ariusR.athsam. O ve

.reador afirmou que ele mesmo ouviu um telefonema na ante-sala

/
I

/
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do prefeito, na terça feira, inquirindo da destinação da rua

Colômbia e Av. Europa 11 (141) •

Podemos dizer que a açao de alguns vereadores foi deci-

siva para que o movimento de 1973 saísse vitorioso: Carlos Er

gas e Celso Matsuda levaram o caso do"shopping"aos jornais de

nunciando o ex-governador Abreu Sodré, o qual escreveu cartas

se defendendo das acusações e desistindo da obra (vide carta

no capítulo 11 item 3). Igualmente, Pedro Piva havia desisti

do da obra do supermercado por solicitação dos 'moradores(142) .

Esses fatos fortaleceram a posição dos proprietários residen-

tes ligados a SAJEP, pois, a ausência de empresàs "poderosas"

instaladas na área que pudessem pressionar os políticos a

criar os dois corredores, pode ser considerada um dos fatos -

chave que vem consolidar a vitória dos 'moradores no movimento

de 1973.

o movimento de 1979 é muito mais abrangente, pois se re

laciona com a trama social que teve lugar durante vários anos.

Esse movimento foi o climax de uma série de conflitos que o

prepararam. ~ inserido no processo histórico que ele se tor-

na mais compreensível. Podemos, dizer que ele constitui um

prolongamento do movimento de 1973, na medida em que a aplica

ção da lei 8.001/73, no que diz respeito à preservaçao do uso

residencial, de uma maneira geral, não foi efetivada. Na pra

(141) Vereador denuncia ... 0 Estado de S.Paulo. são Pau Loi i L
nov 1973.

(142) Vereadores criticam a lei que o prefeito quer debater .
O Estado de S.Paulo. são Paulo, 17 abr 1973.



152.

tica, empresas, escritórios, clínicas e outros estabelecimen-

tos continuaram sendo instalados naquela área. Assim será ne

cessário analisar o movimento de 1979 relacionando-o com os

principáis fatos e circunstâncias que dizem respeito ao zo -

neamento 'dos Jardins, desde as primeiras leis (7.805/72 e

8.001/73) •

"

Em primeiro lugar devemos ressaltar que as dificuldades

da aplicação das leis de zoneamento começaram com a sua pro -

pria regulamentação que somente ocorreu 6, rneses após a aprova

ção da lei 8.001/73, e um ano e meio após a primeira lei de

zoneamento, ou seja, com o Decreto 11.106 que data de 28/06 /

74. Isto sí.qn.í.f í.ca que, após as duas leis aprovadas, os ór -

gaos encarregados da sua aplicação não puderam fazê-lo de ime

diato, mas tiveram que aguardar a sua regulamentação. Enquan

to isto, empresas e escritórios continuaram invadindo os bair

ros residenciais, em consequência do êxodo dos moradores dos

Jardins, que fugindo do trânsito, preferiam alugar seus imó-

veis para aqueles que podiam pagar aluguéis mais compensado -

res,_ ou seja, os proprietários de escritórios e empresas.

Em junho de 1975, os jornais noticiavam que a "Prefeitu

'ra não conseguia controlar firmas ilegais" nos Jardins. Até

esta época a Prefeitura já havia fechado 200 empresas comer -

ciais irregularmente instaladas, mas ainda havia outros 175

processos do mesmo tipo em tramitação e, mesmo assim, em qua-

se um ano de vigência da Lei de Zoneamento, os fiscais munici

pais ainda não tinham controle sobre o estabelecimento de es-

critórios, agências de publicidade e clinicas que continuavam
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se instalando ilegalmente em áreas não permitidas. A Regio -

nal de Pinheiros encontrou dificuldades para solucionar o im-

passe com os' comerciantes. Fiscais da Prefeitura, mesmo per-

correndo· diariamente um grande número de estabelecimentos, ex

plicavam que haviam se esgotado tbdas as possibilidades de en

tendimento com os infratores. Nem as multas sucessivas, sen-

do que a maior era de 50 salários mínimos, ou a àmeaça de fe-

chamento com uso de força policial foram suficientes para ser

vir como ameaça. José Carlos da Conceição Morato, que ocupa-

va o cargo de chefe de gabinete da SAR explicou ã imprensague

existiam casos de mais de um processo para um mesmo imóvel

"Nós fazemos a diligência, verificamos se a licença foi dada

antes ou depois das leis de zoneamento e aplicru~os a pena ad~

quada que pode ser uma multa, a mudança para outra zona, a a-

"
daptação do prédio para o gabarito exigido e mesmo a demoli -

ção ldo imóvel. Algum tempo depois uma nova empresa se insta-

la no mesmo local e tudo começa outra vez"(143).

A abertura de um processo por uso irregular de imóveis

obedece a urna sistemática única, geralmente longa e burocrática,

sendo que em 1977 os processos iniciados em 1974 ainda não tinham

sido solucionados. De forma geral, o processo tem a seguinte

tramitação: o ficaI autua e recolhe toda a documentação possi

vel para determinar quando foi concedida a licença de funcio-

namento ou o alvará de construção, dependendo do caso, e enca

minha esse processo ã Secretaria das Administrações Regionais

(143) Comércio domina área dos Jardins. O Estado de S.Paulo •
são Paulo, 24 mar 1977.
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que se encarrega de analisar o caso e pedir auxilio, se nece~

sário aos técnicos da Coordenadoria Geral de Planejamento

Cogep ou da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento - SEHAB

para o esclarecimento de alguma dúvida. Em seguida, o proce~

so seguirá para a Assessoria Jurídica que se incumbe de dar

a sentença de acordo com o decreto 11.106/74 que regulamenta

a aplicação da lei de zoneamento. José Morato, àfirmara, na-

quela ocasião (1977), que "esse trabalho não é fácil tendo em

vista que a cidade dispõe de três leis de zoneamento (7.805de

01/11/72; 8.001 de 24/12/73 e 8.328 de 02/12/75) que devemser

consideradas na análise de cada caso, em função das atenuan -

tes existentes em cada uma delas" (144) •

A partir da sentença dada pela Assessoria Jurídica, os

infratores dispõem sempre de prazos para realizarem as modifi

caçõessolicitadas, a mudança para outro imóvel, o acerto das

documentações irregulares ou a demolição do prédio, se for o

caso. Esses prazos variam de acordo com o tipo de estabelec~

mento comercial e principalmente com o tipo de irregularidade

cometida. Mas o seu não cumprimento implica na aplicação de

multas que vão de 5 a 50 UFM (Unidade Fiscal Monetária que

corresponde a aproximadamente ao salário mínimo menos 20%) . e

que são renovadas e duplicadas a cada 30 dias(145).

Na opinião do engenheiro Fernando José Horais Barros ,
então supervisor de Uso e Ocupação do Solo da AdministraçãoRe

(144) Comércio domina O Estado de S.Paulo. são Paulo, 24
mar 1977.

(145) Comércio domina O Estado de S.Paulo. são Paulo, 24
mar 1977.
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gional.de Pinheiros - AR-PI, as pessoas buscam "status" ao

montar sua firma na zona sul, mesmo infringindo a Lei de Zo -

neamento. E acrescentou que estaria disposto a colocar um

.fim nesse comércio ilegal na área dos Jardins. Paulista, Améri

ca e Europa. Para isto ele estaria dividindo a abertura de

processos contra os infratores em duas fases: a primeira, de

1972 a 1975, que esteve a cargo de seu antecessor, Carlos San

tos; e a segunda, de 1975 em diante (1977) sob seu comando.

Na primeira fase de fiscalização à aplicação da lei

7.805/72, posteriormente englobada pela lei 8.001/73, na admi

nistração de !-liguelColasuonno, a AR-PI abriu 17-4 processos ,

dos quais 1.09 já haviam sido arquivados, por improcedência

legalização da situação fiscal ou fechamento do estabelecimen

to. Na segunda fase - a do eng. Moraes Barros - desde o iní-

cio de 1976 até 1977, tinham sido catalogados 123 processos,
I

sendo que outros 60 casos, que estavam em pendência desde 197~

somente em 1977 começaram a ser movimentados. Nesses 60 ca -
.

sos estavam incluídos aqueles que já estavam com prazo para
fechamento definido. Isto representou um total de 357 tenta-

tivas registradas de infringir o zoneamento, em cinco anos

Ainda existiam centenas de casos que não tinham sido denuncia

dos ou que passaram desapercebidos aos fiscais. Moraes Bar -

ros afirmou que a Prefeitura não podia ser acusada de omissa:

os processos contra a Casa da Manchete e o Colonial Cabe lerei

ros haviam sido abertos por ordem do próprio gabinete do pre-

feito. Mas a solução que deveria ser dada pela Coordenadoria

·das Administrações Regionais (atualmente Secretaria) depoisdo

parecer da Secretaria dos Negócios internos e Jurídicos, con-

I



156.

tinuava perdí.da nos caminhos da burocra,cia municipal (146) •

Na avo Europa permaneciam instaladas várias imobiliá

rias e escritórios de advocacia, um laboratório de hematolo ~

gia, o Instituto de Idiomas Yagizi, os escritórios da Vivenda

e do Diners Club, duas galerias de arte, diversas placas de

naluga-se para fins comerciais". ·"Vendido: este imóvel foi

adquirido pela Juris Assessoria Empresarial para ampliaç~o de

seus departamentos". Para aquele servidor da AR-PI a solução

seria transformar essa avenida e uma série de outras vias na

mesma situação, em corredores comerciais. Para ele essa se -

ria também a melhor solução para os proprietários dos imóvei&

que poderiam alugá-los livremente para escritórios.

Em julho de 1977, o problema dos Jardins ocupava as pri

meiras páginas dos jornais. 180 processos se encontravam acu

mulados sobre as mesas da Secretaria das Administrações RegiQ

nais aguardando pelo despacho final que iria determinar o fe-
-chamento de firmas instaladas ilegalmente naquela area'

o Museu da Imagem e do Som estava sendo forçado a se

transferir, assim como a Casa da Manchete e o Colonial Cabe -

leireiros. Dezenas de casas continuavam ostentando placas de

naluga-se para fins comerciais"(147). Dentre os éstabeleci -

mentos irregulares que deveriam ser fechados administrativa -

(146) Um bairro contra esta invasão. Jornal da Tarde. São Pau
lo, 30 mar 1977.

(147) A cidade teme o fim dos Jardins. Folha de S.Paulo. são
Paulo, 10 jul 1977.
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mente de stacam=se os seguintes;

Clínica Médica Unidade do Fígado S/A - Av. Europa 68

Escri tório de".Advocac í a Londoge Car'neve.Ll.e Possella - AV. Eu-

ropa 703

Galeria de Arte R. e R. Camargo e Comércio de ARtes Ltda -Av.

Europa 408. Henry Aidar. Av. Europa, 715(148).

Em suma, a aplicação da lei pela AR-PI foi bastante pro

blemática, pois havendo muitas empresas instaladas em zonas

residenciais nem todos os casos eram idênticos. Muitos esta-

belecimentos tinham direito adquirido por terem se instalado

no local legalmente durante a vigência da lei 7.805/72, quan-

do a avo Europa era considerada urna Z-2. C~da ~aso de desres

peito à lei, apresentava especificidades que deveriam ser es-

tudadas particularmente.

Â medida que esses estabelecimentos iam sendo instala -

dos no bairro, seus proprietários passavam a fazer fortespre~

sões sobre o Poder Público para a mudança do uso. O casomais

polêmico foi o da Editora Bloch. Como foi visto no capítulo

anterior, a notícia do estabelecimento dessa "empresa podero-

sa", abalou os moradores que certamente pressentiram o perigo

que poderia representar para os destinos dos Jardins. Mobili

zaram-se mais uma vez indo aos jornais, enviando telegrama ao

Presidente da República e não bastando interpelaram o prefei-
. t . .~ .

to Olavo Setubal e a Editora. Diante desses fatos, Setubal

(148) Moradores, os prós e contra. Folha de S.Paulo. são Pau-
lo, 12 jul 1977.

i
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comprou a briga e decidiu agir ~om severidade, tentando levar

avante a difícil tarefa de fazer cumprir a lei, dando o~dens

de fechamento administrativo a essa Editora e a vários outros

estabelecimentos que se encontravam em situação ilegal.

No entanto, as enêrg:tcasmedidas tornadas pelo ex-prefei-

to em 1977 para fechar' os estabelecimentos instalados ilegal-

mente na avo Europa e rua Colômbia surtiram poucos efeitos e

fracassaram na maioria dos casos, pois esse trecho de cerca
de 1,5 km de extensão entre a rua Estados Unidos e a praça do

Vaticano,continuou se caracterizando corno um verdadeiro corre

dor comercial, com escritórios de advocacia, consultórios mé-

dicos, imobiliárias, laboratórios de análises clínicas e esco

las(149).

" Alguns estabelecimentos nao possuem placas e poderiam

passar por simples residências, não fosse o grande número de

'veículos estacionados em seus quintais e garagens abertas, en
-quanto outros nao se preocupam em ostentar grandes letreiros

nas fachadas. No entanto, a decisão da administração passada

dê preservar os Jardins se limitou apenas ao fechamento da re

dação da revista Manchete, do Colonial Cabeleireiros, do es -

cri tório de Vendas Guaratã, do Comércio de Artes R. e R. Ca -

margo, do Dinnerse da Vivenda Papéis de Parede. Outros esta

(149) Comércio espalha-se em zona residencial. Folha de S.Paulo
são Paulo, 19 set 1979.
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belecimentóscontinuaram a funcionar através de ações abert.as

na Justiça destinadas a protelar a conclus~o dos processos de

encerramento de atividades, uma forma, segundo os técnicos da

Prefeitura. "de ganhar tempo à espera da alteração na Lei "de

Zoneamento que permitiria a ocupaçao para o comércio e prest~

ção de s~rviços". A Prefeitura não pôde fazer nada contra

três imobiliárias e o Instituto de Idiomas Yazigi, que possuíam

alvará antes da vigência da lei. Ao longo dos anos, a . rua

Colômbia e a avo Europa continuaram sendo invadidas pelo co -

mércio, ao mesmo tempo que os estabelecimentos que eram alvo

de críticas continuaram funcionando, na opinião de alguns mo-

radores "como se a lei de zoneamento não existisse, pois eles

contam com a omissão das autoridaçles". Advogados e médicos

passaram a alugar casas para fins residenciais, onde atendem

clandestina~ente seus clientes (150) .

Apesar de algumas vitórias, a aplicação da lei 8.001/73

nos Jardins foi muito desgastante, contribuindo para que téc-

nicos ligados a diferentes órgãos da administração municipal

reformulassem a sua opinião sobre o zoneamento naquela área .

o Secretário das Administrações Regionais, Francisco Nieto

Martins, declarou à imprensa que "os diversos estabelecimentos

comerciais instalados irregularmente na avo Europa, assim co-

mo em outros corredores considerados como de ocupação estrit~

mente residencial, são consequências da lei de zoneamento que

se mostra inaplicável diante da realidade da cidade ... " disse

(150) Comércio espalha-se •.. Folha de S.Paulo. são Paulo, 19
set 1979.
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q~e -"se a Secretaria tivesse que obedecer todas as exigências

da lei tierí.a que fechar 60% dos estabelecimentos comerciais e

industriais e~ são Paulo, criando~se um grave problema so-

cial". Informou também que a SAR estaria fazendo"um levanta-

mento da cidade, através da Supervisão de Uso e''Ocupação do

Solo, para demonstrar a dificuldade de se aplicar a "Lei de Zo

neamento em várias áreas de são Paulo e a incompatibilidade

de suas determinações em relação à realidade atual" (151) •

~ Quando ocupava o cargo de Secretário da Secretaria ,da

Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEHAB, Luiz Gomes Cardin

Sangirardi, declarou à imprensa a sua opinião: "as mudanças

no zoneamento são irreversiveis" (152) . Estas c~tações nos a

testam que na opinião de técnicos e administradores a lei"

no que se refere aos Jardins, deveria sofrer alterações.

Por outro lado, vereadores pressionados por empresários

e profissionais liberais estabelecidos na área, passaram a de

fender também a mudança do uso. Igualmente, proprietários de

imóveis naquelas duas vias passaram a reivindicar com mais in

sistência a instituição do corredor, dada a perspectiva de aI

tas rendas oriundas dos aluguéis para fins comerciais. Parte

da, Câmara Municipal; a partir dos insucessos da aplicação da

lei, começou a repensar o zoneamento quanto aos corredoresnos

Jardins. Iniciou-se o debate ainda na Administração Setubal,

(151) Secretaria das ARs quer mudar a lei de zoneamento. Fo -
lha de S.Paulo. são Paulo, 29 set 1979.

(152) Corredores ••• Jornal da Tarde. são Paulo, 11 jan 1980 .

.I
/
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o qual nao· permitiu que alei fosse mudada em benefício

dos escritórios e empresas. A abertura desse precedente, se-

gundo aquele prefeito, poderia contribuir para a deterioração

rápida de vias dos Jardins como a avo Europa. Mas muitos po-

líticos já possuíam opinião contrária ao do então prefeito(153~·

Samir Achoa por exemplo, - afirmava que iria tentar mudar a

lei de zoneamento e transformar os'bairros dos Jardins em co-

merciais: "Ninguém há de negar que a rua Colômbia e a avo Eu

ropa representam um hiato em um grande corredor viário. Dei-

xar como está, como zona estritamente residencial, é fugir de

uma realidade e praticar uma injustiça. O que pleiteamos ~e

a transformação do zoneamento de acordo com a situação exis -

tente, permitindo não a construção de indústria, mas a manu -

tenção dos estabelecimentos que já estão lá". O vereador a -

firmou também que o Prefeito Olavo Setubal "está premido pela
"

lei existente em nossa cidade, ele está sendo uma espécie de

algoz", e disse que "o prefeito tem que fazer cumprir leis que

são irreais" (l54) •

Houve frequentes tentativas, por parte dos vereadores

de transformar a avo Europa em corredor. Em 1978, por exem -

pIo, 14 vereadores, destacando-se dentre eles Geraldo Blota e

Eurípedes Sales, apresentaram um Projeto de Lei (PL 77/78) ~a

câmara Municipal, mas tal proposta não foi aprovada.

(153) Cogep prepara projeto, mas Setubal não muda zoneamento.
O Estado de S.Paulo. são Paulo, 12 abr 1977.

(154) Chegam os fiscais com uma ordem: fechar a Casa da 1vlan -
chete. Jornal da Tarde. são Paulo, 23 jun 1977.
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Não obstante as pressbes, Setubal foi grande defensor

·da preservação como nos testam as suas declarações em debate

na Folha ·.desão Paulo sobre esse tema: "Como homem prático a

cho que a imagem que está sendo levantada pelos senhores nao

é realista e sim idealista de um Jardim América transformado

em comércio, com belas casas e árvores. Eu não conheço em

nenhuma cidade do mundo com sete milhões de habitantes um cen

tro comercial que não tenha características áridas. Vamos en

frentar o problema com realismo ••." (155) •

Esse prefeito conseguiu levar avante a sua intenção de

não abrir mais nenhum precedente nos Jardins quanto à àefini-

çao de áreas, decisão que foi facilitada pelo regime político

vigente naquela conjuntura, quando a rigidez. partidária impe-

·dia uma ação mais efetiva da Cámara Municipal, ou de vereado-

res individualmente.

As dificuldades de aplicaçãoda Ieã por parte dos .órgãosencar

regados, vieram se juntar às fortes pressões por parte dos

grupos com interesses lucrativos na área. As empresas insta-

ladas irregularmente e que recebiam ordem de fechamento admi-

nistrativo, recorriam à Justiça, usando este expediente para

poderem permanecer no local exercendo suas atividades. Enquan

to aguardavam o julgamento iam ganhando tempo, objetivando a

mudança da lei. Todos esses fatos contribuíram para que, no

final da década de 70, os vereadores reformulassem a sua opi-

.(ISS) Quando os interesses se chocam. Folha de S.Paulo. são
Paulo, 10 jul 1977.

/
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nião a respeito do zoneamento de algumas ruas dos Jardins.

Esse fato levou a um enfraquecimento dos ~poios com que

os moradores ligados à SAJEP podiam contar. Os adeptos do

corredor tornaram-se cada vez mais numerosos e politicamente

mais fortes, à medida que empresqs importantes foram se insta

lando no bairro como a Manchete, o Museu da Imagem e do Som -

MIS, o Colonial Cabeleireiros, vários escritórios e clínicas.

Findo o governoSetubal e com a extinção dos antigos

partidos e a reestruturação partidária, surgiu ormomerrt.o opo~

tuno para que os vereadores consolidassem as suas aliançasoom

diferentes facções da sociedade. No caso dos J-ardins, a pre-

servação das áreas verdes que era uma medida simpática a toda

a população continou sendo defendida como um argumento-chave,

mas sob o enfoque da mudança para recuperar o verde em dete -

rioração. As antigas teorias que defendiam uma lei dinâmica

que acompanha a evolução da cidade, reacenderam com maior for

ça. Os próprios vereadores, passando por cima dos órgãos téc

nicos da Prefeitura encarregados do zoneamento, elaborarampr2

jeto de lei criando vários corredores (PL 132/79 e seu Substi

tutivo) inclusive nos Jardins. Este fato provocou um intenso

debate e os jornais publicaram:

"O ARENÃOagiu de. novo: Mtút0.6 vã.o WClUVL c.om e...6.6amanoblUt. O Me.nM que.

6unciona. na. câmaJUt Muniúpal de...6c.obJt..i..uum gJtande. ne.gócio: ctUe.JtaJt a Lei.

de. Zoneamento, pcvr.a. atende»: a inte.Jte...6.6e...6 de. algUYl..6glUtnde...6p!topJt..i..e)ÂJú0.6.

E a. pJtimÚlta gJtande. manoblUt ne...6.6e.senxcdo deu eenro - pdo me.no.6 até.. ago-

1Ut. Na qtúnta óÚJta passada, do me...6mojwo que. vo.tam moçoe...6 de. c.ongJtctt~
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laçõu e. jubilo ou a. muda.nça. de. um nome. da. Jr.ua., 17 veneadones a.pI{.OVMa.m

um ps»j e;to de. lei que. a..Ue.lr.a.a. -6-U:.u.a.ç.ãode. Z Z Me.M da. calad«, pe.tcJnÜ:Á.ndo

em a.lgu.m eM 0-6, uma. va.loflÁ..za.ção que. -6UpeJr.a.a. C.Ma. dos 60 mU.hõu de. c.Jr.u-

zeÁJr..O-6" ( 156 J •

Essesfatos foram o pivot dos movimentos que ocorreram

em 1979. O movimento pela preservação, encabeçado pela SAJEP,
ressurge com maior intensidade. Mas desta vez com o poder t~

talmente abalado, pela nova correlação de forças que se forma

ra através dos anos. Além disso, os proprietários de casas

de empresas e escritórios adeptos do corredor,desiludidos de

se valer dos meios institucionais (requerimento à Prefeitura),

resolveram entrar na"briga do zoneamento"; forma-se o movimen-

to Pró-corredor de oposição à SAJEP.

Em entrevista concedida aos adeptos da preservaçao, "O
Prefeito Reynaldo de Barros afirmou que 0, problema se origi-

nou quando recebeu outra comissão de proprietários de imóveis

da avo Europa e rua Colômbia, que lhe entregou abaixo-assina-

do pedindo a transformação daquelas vias em corredores"(157).

"Aí vieram as senhores solicitando exatamente o contrário" .,

disse o prefeito - "Estou examinando as propostas apresenta -

das para tornar urna decisão que atenda aos interes?es de ambas

as partes, e principalmente da cidade que é dinâmica(158) .

(156) O Arenão agiu de novo. Diário do Comércio e Indústria
são Paulo, 12 out 1979.

(157) Zoneamento nos Jardins continua sem definição. DiáriO
Popular. são Paulo, 21 dez 1979.

(158) Zoneamento: moradores dos Jardins com o prefeito. Diário
da Noite. são Paulo, 21 dez 1979.
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Pela exposição feita até aqui, já podemos advinhar qual

foi o grupo que saiu vitorioso. Vamos verific~r, portanto ,

quais os fatos e circunstâncias proximas que apressaram a vi-

tória dos pró-corredor. O discurso utilizado foi um dado im-

portante porque ele consegue desmitificar os argumentos dos

adeptos da preservação. com o contra-argumento de que a insta-

lação de uma empresa de prestação de serviço em orna casa aba~

donada e em processo de deterioração., 'pode ser considerada co

mo uma recuperação da área. Esse argumento .esteve presente

em várias circunstâncias e até mesmo através de faixas exibi-

das diante das fachadas das casas: "Somos a favor da flor, do

amor e do corredor", "casas abandonadas, casas depredadas,com

o corredor serão cuidadas". E mui tas outras.

Sem dúvida, o fato mais significativo para a vitóriados

Pro-Corredor foi a adesão da Câmara Municipal. No que dizres

peito a esse fato, o Prefeito Reynaldo de Barros afirmou ter

"herdado alguns casos corno esse dos Jardins do seu amigo e an

tecessor Olavo Setubal, corno ele já os tinha recebido do pre-

feito anterior. O prefeito afirmou que Setubal pôde impedir

a transformação da rua Colômbia e Av. Europa em corredorespor

que ele tinha o AI-5 nas mãos. Disse que hoje tudo mudou: a

maioria da Câmara é composta por emedebistas, contra ele. A

crescentou que podiam vetar qualquer ato dele ... e muitps de

Les, por interesses diversos querem a aprovação não só desse

corredor corno de muitos outros. Na gestão Setubal aquele pre

feito poderia cassar um vereador desses, mas hoje, o Prefeito

teria que aceitar suas decisões" (159) •

(159) Governador interfere - e o novo zoneamento é alterado .
O Estado de S.Paulo. são Paulo, 21 nov 1979.
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A mudança de opinião por parte dos vereadores no correr

da década pode ser verificada facilmente, comparando as duas

votações: uma ocorrida em 1973, quando se deu a aprovação do

projeto 186/73 que resultou na lei 8.001/73, e a que teve lu-

gar em 1980, quando foi aprovado o projeto 03/80 que resultou

na lei 9.•049/80. Esta comparação nos leva à seguinte conclu-

são: os vereadores Alfredo Martins, Antonio Sampaio, Aureli -

no de Andrade, Brasil Vita, Celso Matsuda, David Roysen e Nay

lor de Oliveira que estiveram presentes nas duas votações ,

reformularam a sua opinião a respeito do zoneamento dos Jar -

dins. Em 1973 quando votaram SIM ao Projeto 186/73, estavam

concordando com que a avo Europa e rua Colômbia ficassem in

cluídas na Zl (zona estritamente .residencial). No entanto

esses mesmos vereadores, agora em 1980, votaram favoravelmen-

te ao projeto 03/80, concordando, portanto,com que aquelasduas

vías fossem transformadas em corredores de serviço. Estes fa

tos vêm confirmar o que dissemos anteriormente, com relação à

mudança na correlação das forças sociais, ou seja, os morado-

res ligados à SAJEP perderam parte significativa dos apoios

com que contaram em 1973, possibilitando a vitória do adversá

rio.

Essas mudanças nos indicam a presença de urna nova con -

juntura, que constitui um conjunto de fatos, de ~ircunstãn

cias, de forças em um momento historicamente definido que pro

piciam a emergência de idéias, argumentos e criações novas' ,

levando a alterações importantes nas pol{ticas ~Úblicas. As-

'sim, existiam todas as condições favoráveis à mudança do uso

nos corredores dos Jardins: grupos economicamente fortes ins-
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. '.talados na área; proprietários de imóveis naquelas vias inte-

ressados' nos aLtos aluguéis; uma máquina administrativa des -

gastada pela política anterior, na qual a aplicação da lei

mostrou-se ineficaz; a conquista, por parte daqueles grupos ~

conômicos, de uma progressiva adesão dos vereadores. E final

mente a adesão do Executivo, que, apesar de ter vetado a pro -

posta dos vereadores, procurou uma solucção conciliatória.

"O Prefeito Reynaldo de Barros acreditava que uma solu-

çao cornoade proibir prédios comerciais que tivessem consumi-

dores (escolas, butiques, armazéns, etc.), exigir um mínimo de

vaga por 40 metros quadrados de_construção para escritórios e

urna vaga para cada 15 metros quadrados de um museu, galeria

ou outra construção cultural, atenderia aos desejos preserva-

cionistas dos moradores" (160) •

Para isto a Lei 9.049/80 instituiu um tino de corredor

mais restritivo que os anteriores, sendo que o corredor z8~

foi subdividido em dois: Z8-CRI.I e Z8-CRl.II (vide capítulo

11). O segundo tipo, o mais restritivo de todos, foi implan-

tado em apenas três ruas, sendo que duas delas são a avo Euro

pa e rua Colômbia. Isto nos indica que o Poder Público Muni-

cipa 1 tentou encontrar urna solução que contentasse às duas fac

çoes, ao criar um tipo especialíssimo de corredor para as ruas

em questão.

(160) Governador ..• O Estado de S~Paulo. Sao Paulo, 21 nov
1979.

I
I
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As restrições do corredor .Z8-CRl.II nao comoveram os

moradores·da ala preservacionista, que continuaram lutando

contra todo e qualquer t~po de corredor. Eles queriam a manu

tenção do uso estritamente residencial "sem a abertura de ne-

nhuma brecha".

Apesar dos protestos, o PL 03/80 veio confirmar a deci-

são do Poder PUblico. O movimento Pró-corredor saiu vitorio-

so quando era sancionado o projeto que resultou na lei 9 .049de

24/4/80 que alterava o zoneamento de várias ruas da Capital .

Nos Jardins, além da rua Colômbia e avo Europa, foram criados

mais dois corredores (Z8-CRl): Rua Manoel da Nóbrega e Pauli-

no Casmamie, nas imediações da Av. Brigadeiro Luiz Antonio.-
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CONCLUSÃO

No período em estudo, a pOlítica pública do Uso do Solq

nos Jardins, sofreu reformulação em três momentos. ~ 9 que

nos indicam as leis de zoneamento 7.805/72; 8.001/73 e 9.049/

80. Essas mudanças nao ocorreram expontaneamente ou apenas

em consequência de decisões racionais ou de um projeto técni-

co. Pelo que vimos durante todo o capítulo, desenvolveram-se

fortes pressões a favor e contra a definição oficial de vias

como corredores comerciais ou de serviços. VáriOs fatos con-

tribuíram para o crescimento das pressoes, objetivando a mu -

dança do uso, principalmente no que se refere às avenidas que

cortam ou limitam as áreas estritamente residenciais dos Jar-

dins: a intensificação do transito, decorrente da dinâmica da

cidade em expansão e a consequente valorização dos imóveis pa

ra fins comerciais ao longo das vias mais movimentadas. Como

consequência, intensificou-se a saída de parte dos moradores

tradicionais para locais mais tranquilos e a entrada das em -

presas comerciais e escritórios nessa área. As fortes pres -

sões que foram ocorrendo sobre o poder pUblico levaram a que

a política pUblica do uso do solo, consubstanciada na lei

7.805/72, se orientasse no sentido de atender essas pressõese

com isso, algumas vias dos Jardins, antes estritamente resi -

denciais, passaram a corredores comerciais (Z2).

~Outra ordem de pressoes opostas a essas surgiram por

parte de moradores locais. Na luta ~ela preservaç~o do bair-

ro residencial foram desenvolvidos movimentos reivindicativo~
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contando com a adesão de parte significativa da C~mara, e a

lei 8.001/73 restituiu ã avo Europa a condição legal de estri

tamente residencial. As pressoes para a mudança em corredor

comercial continuaram persistindo durante toda a década, sen-

do que essas eram de várias naturezas, desde a simples utili-

zação comercial de prédios residenciais, contrariando as nor-

mas, até as reivindicações via processos administrativos e

contatos com pessoas ligadas ao poder pUblico, além de outras.

Essas pressões foram se avolumando no tempo e assumiram formas

mais intensas a partir do estabelecimento de"empresas podero-

sas"no bairro corno a Hanchete, o MIS, o Colonial Cabeleirei -

ros.

Esses fatos, ligados às dificuldades que a administra -

çao pUblica encontrou na aplicação das leis, que mantinham o

uso estritamente residencial daquelas vias, contribuíram para

que, no final da década, o poder pUblico reformulasse a sua

política do uso do solo e criasse novos corredores de serviço

nas áreas residenciais.

Os fatos mais imediatos e certamente decisivos para que

as mudanças fossem consumadas foram: a organização do movimeg

to pró-corredor que contou com a adesão de parte significati-

va da Câmara Municipal, enfraquecendo o movimento.ligado -a
SAJEP que lutava pela preservaçaoi a iniciativa dos vereado -

res, que apresentaram projeto de lei (PL 132/79. e:.seu Substi-

tutivo) criando novos corredores comerciais ou de serviçosie,

finalmente, a adesão do Executivo, enquanto autor do PL 03/80

que dentre muitas outras reformulações, confirmava a criação



do corredor de serviço na avo Europa e rua Colômbia e que
'sendo aprovado pela C~ara deu origem ã lei 9.049/80.

Esses fatos parecem nos indicar que a reformulação
poli ticas do uso do solo. nos Jardins, expressas. através
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,

das
das

leis de zoneamento, foram influenciadas pelas pressões e que
as decisões do poder público nesse sentido estiveram ligadas
à correlação das forças sociais •

.'
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Verificamos no capitulo anterior que as lut~s entre fr~

ções do' capi tal se dirigem ao Estado CO;IT\O ~ontQ de '~cto (161).

l-iasquem é esse Estado? Como as várias par t.es que o consti -

tuem se relacionam entre si e com a sociedade? O presente ca

pítulo será dedicado a responder estas indagações, partindo

da seguinte hipótese: As políticas pÚblicas do Estado vêmmar

cadas pelo modo como se articulam internamente os diversos ór

gãos estatais, na sua relação com os grupos de interesses que

se estruturam no nível da sociedade e do 9róprio Estado.

Para a compreensao daquela dinâmica é necessário recor-

dar que o Estado Capitalista não é uma entidade homogêneaipe

lo contrári~, apresenta grande diversidade:.' seus órgãos têm

diferentes graus de poder, autonomia em decorrência da própria
.: formação social(162) que se caracteriza por níveis ou instân-

cias (econômica, política, jurídica, etc.) defasadas entre si.

Em consequência, o significado da articulação entre os diver-

sos órgãos estatais é de uma relação contraditória, à . medida

que se diversificam os seus objetivos e funções.

'I

Podemos verificar uma tríplice relação no interior do

Estado: uma relação entre os órgãos dentro de cada nível de

governo i uma relação entre os poderes (Executivo, Legislati -

vo, Judiciário) i e finalmente uma relação entre os níveis de

governo (municipal, estadual e federal).

(161) POULANTZAS, N. - P.P.C.S.E.C. p. 37.
(162) ABRANCHES" S. H. - G.E •E •P. S •B. p. 7.

/
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Cada um desses órgãos, poderes e níve~s está afeto a

blocos de interesses com def~n~ção de objet~vos especrficos e

nem sempre concil~áveis. Em consequência forma-se um leque

expressivo de atribuições, funções, que vai dar or~gem a uma

forma-peculiar de articulação do conjunto(163). Transportan-

do-nos para o estudo do caso, vamos nos deter em cada urna da-

quelas relações, separadamente.

1. Relação entre os 6rgãos no Nível Municipal

A política do solo envolve diretamente seis secretarias

municipais: Coordenadoria Geral de Planejamento - Cogepi Se -

cretaria Municipal de Transportes - Departamento de Operação

do Sistema Viário - SMT-DSVi Secretaria das Administrações R~

gionais - SARi Secretaria dos Negócios Jurídicos - SNJi Secr~

taria da Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHABi Secreta-

ria das Finanças - SF.

Cada urna tem sobre si atribuições específicas que se re

lacionam com o uso e ocupação do solo(164} .

(163) CINTRA, A. & HADDAD, P.R. - (organizadores) - Planejan-
do as C~dades: política ou não-Política. In: Dilemas
do Planejamento Urbano e Regional no Bras~l. Rio de
Janeiro, Zahar, 1978, p. 9.

(164) Com referência às atribui2ões das Secretarias da Prefei
tura do Município de Sao Paulo vide: SÃO PAULO(CIDA-
DE) SECRETARIA DAS FINANÇAS. Proposta Orçamentária
1981. São Paulo, 1981.
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• COGEP - estudo.se propostas para elaboração da Lei de Zonea-

mento e sua reformulação;

- aplicação da Lei de Zoneamento, mediante a fiscali-• SAR

.• SNJ

zação e expedição de ordens administrativas quanto

ao uso e ocupação do SOlOi

parecer sobre a legalidade ou não da presença de es

tabelecimentos instalados nas zonas de 'USOi

• SEHAB - supervisão central do uso e ocupação do solo, atra-

vés de orientação técnica, interpretação da lei, a

provaçao de plantas de edificações e parcelamento

do SOlOi

• SMT/nSV - responsável pela operação do trânsitoi

SF - cobrança de taxas de licença e impostos.

Visto as atribuições da Sehab quanto ao assunto serem

mais abrangentes, fugindo do escopo deste trabalho, achamos ~

portuno excluí-la da relação das Secretarias implicadas no Zo

neamento, nos Jardins. As atribuições das referidas Secreta-

rias (Cogep, SMT, SAR, SNJ, SF) podem ser exemolificadas da

seguinte maneira:

A Cogep, no que se refere ao planejamento global, tem

no zoneamento um instrumento que permite controle das densida

des, e consequentemente, dos custos da urbanização. Para is-

to sao desenvolvidos estudos, os quais dão origem a um conjun

to de formulações técnicas. Os objetivos descritos estão ex-

pressos nos textos das políticas normativas do uso do solo:

Os dois objetivos básicos que se busca alcançar através
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da pOlítica de uso e ocupaçao do solo, i "tornar coerente a

_densidade de ocupação com a capacidade da infraestrutura de

serviços urbanos e eliminar os usos cuja localização contígua

seja considerada indesejável. O instrumento para atingir es-

ses objetivos é a Lei de Zoneamento •.• Um objetivo adicional

buscado pela política de Controle do Uso e Ocupação do Solo

foi o de direcionar o desenvolvimento urbano para áreas consi

deradas mais adequadas a receber maior contingente populacio-

nal e de atividades urbanas ... No caso do Município de são

Paulo, de acordo com diretriz fixada no PMDI - Plano Metropo-

litano de Desenvolvimento I~tegrado, aprovado em 1970, pelo

Governo Estadual e atualizado na Administração Paulo Egidio

Martins através do SPAM - Sistema de Planejamento e Adminis -

tração Metropolitana, busca-se dirigir o crescimento da cida-

de para a região Leste, evitando o vetor de crescimento sul ,

-que tem sido o mais forte desde que vse implantou a grande área

industrial de Santo Amaro e o acesso a ela pela via expressa

e pela ferrovia da FEPASA, marginais ao Rio Pinheiros. .."(165).

Do ângulo desta política, os Jardins tendem a ser pre -

servados, como área de baixa densidade. porim, do ángulo da

política do trânsito, a tendência parece ser oposta, pois o

objetivo principal é o desenvolvimento_ do tráfego, evitando

que fique congestionado. Para isto induz uma distribuição,de

forma mais ou menos equilibrada, dos veiculos, pelas diversas

(165) SÃO PAULO (CIDADE) - PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAU
LO - COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO. política
de Controle do U~o e Ocupação do Solo. In; Sirie Po-
líticas Setoriais, Controle Normativo. são Paulo
1979, V. 1, p. 7.

/

/
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ruas que apresentam maiores condições de dar escoamento a ele.

Ji que o objetivo da polItica do tr§fego ~ fazer com que ele

flua facilmente, nao existe, por conseguinte, preocupação ex-

pressa quanto à zona de uso por onde deve passar: as áreas re

sidenciais, quando necessário, tamb~m sao enquadradas na rota

'do fluxo do tráfego. ~ devido a isto que o DSV tem desviado

parte do trânsito da 9 de Julho para os Jardins,.indicandoseg

tldo obrigatório, como nos atesta a imprensa;

"A transformação dos Jardins em bairros-corredores, com

suas ruas invadidas pelos carros que transitam pela zona sul

foi nao só autorizada mas recomendada pelo DSV, em uma campa-

nha que conta at~ com folhetos explicativos sobre os caminhos

a seguir. Os resultados foram imediatos e ruas' antes tranqui

las e estritamente residenciais como a Costa Rica, por exem -

pIo, começaram a ter tráfego intenso. Este fato intensificou

a saída de moradores tradicionais para bairros mais calmos e

contribuiu para a maior invasão da área pelo com~rcio... Na

esquina da rua Holanda com a Marina Cintr~ uma placa indica

sentido obrigatório de direção para duas entradas proibidas .

,E no cruzamento da avo 9 de Julho com a rua Alemanha foram
instalados perto de 16 semáforos"(166).

Em decorrência, as ruas que foram definidas 'como resi -

denciais pela Lei de Zoneamento passam a oferecer menos condi

çOes de abrigar residências para pessoas de alto nível de vi-

(166) Trânsito, comércio, ~ o fim das areas nobres. O Estado
de S.Paulo. são Paulo, 6 abr 1977.~~;...;;..:.~-
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da. O trânsito funciona, po~s, como um mecan~smo de expulsão

dos antigos moradores, sendo que em lugar de res~dênc~as ins-

talam-se empresas e escritór~os, ou, simplesmente, as casas

pe.rmanecem vazias.

Ao ser transformado em bairro comercial, embora manten-

do as mesmas características espaciais, os Jardins tendem a

se adensar pelo volume do fluxo de tr~fego que demanda, con -

trariando a política normativa do uso do solo. Assim, a polí

tica do trânsito e o zoneamento residencial nos Jardins apre-

sentam tendências contraditórias. Esse defasamento é visto e

explicado sob diferentes ângulos por parte dos técnicos. Den

tro de urna visão mais de longo prazo, esses problemas de trân

sito versus zoneamento representam questões pertinentes à uma

estrutura urbana defasada corno nos mostra o estudo denominado

"Projeto Corredores de Uso Especial" elaborado pelo Departa -

mento Normativo do Uso do Solo - DENUSO/COGEP. Nesse traba -

lho é desenvolvida urna an~lise mostrando a distorção entre a

legislação de zoneamento e o sistema vi~rio. O' referido estu

do diz que "verifica-se um hiato entre a estrutura urbana pr2.

posta no Plano Urbanístico Básico - PUB, reafirmada no Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI e a legislação de

Uso do Solo que a regulamentaria. Ou seja, a cidade foi zo -

neada de acordo com o conceito proposto de urna estrutura plu-

rinuclear, mas o sistema vi~rio que era a trama básica sobre

a qual se apoiava esta estrutura não foi regulamentado por lei,

e suas diretrizes foram abandonadas •.._". Isto, porque 11 a lei

de d~retrizes de vias arteriais foi enviada ~ C~mara em 1972

e não foi aprovada". Nesse conjunto, o corredor aparece corno
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um instrumento que permite corrigir aquela distorçã.o, ao com-

patibilizar as "zonas de uso estritamente residenciais e as

vias de tr~fego intenso, que as atravessam ••."(167).

Sob outro enfoque, a mesma ?ontradição pode indicar a

ausência de elemento de articulação entre os órgãos respons~-

veis pelo desenvolvimento das duas políticas, em, decorrência

de formulação de objetivos isolados e distantes entre si, da

especialização de funções e tarefas fora de um conjunto inte-

grado(168). Esse distanciamento é detectado por outro conju~

to de técnicos:

"Roberto Scaringella, diretor do DSV, concorda que são

Paulo não tem condições de, ao mesmo tempo, receber 200 milno

vos veículos por ano e manter com as mesmas características

suas ~reas tradicionais. 'Como é possível permitir - pergun-

ta - que esses veículos entrem em circulação se não cresce o

número de ruas existentes? O Departamento de Operação do Sis

terna Viário não constrói nenhum metro quadrado de rua, que

possa ampliar a malha viária, nem determina qual deve ser a

frota de veículos em circulação na cidade. Antes da Lei de

Zoneamento aprovada nenhum técnico ou político solicitou ao

órgão municipal que cuidava do trânsito informações sobre o

sistema de transportes da Capital e seus reflexos no desenvol

vimento da cidade. Mesmo assim, a lei foi sancionada'. Rober

(167) SÃQ PAULO (CIDADE) COORDENADORIA GERAL DE PLANEJ~lliNTO-
DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - projeto "Cor
redores de Uso Especial". são Paulo, 1979, mimeo -
pp. 1-5.

(168) CINTRA, A. & HADDAD, P. - D.P.U.R.B. pp. 7 - 11.
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to Scaringella notou nesses últimos anos que enquanto o DSV

concentra suas atenções na 'operação do si.stema vi.á;r;-io'aumen

ta a distancia com outros setore~ municipais •••" (169) •

Representantes de outros órgãos da Prefeitura "culpam o

DSVpelo problema, alegando que ele criou o corredor". Por e

xemplo, Celso Hahne, quando Secretário das Administrações Re-

gionais, afirmou: "O que forma os corredores ~ a polItica de

tráfego; se ela for mudada pode mudar toda á situação ..."(170).

A persistência do desenvolvimento concomit~nte das polI

ticas do trânsito pelos Jardins, versus zoneamento estritamen

te residencial nesta mesma área, vai permitir um grande núme-

ro de casos-de desobediências às leis, e os órgãos encarrega-

-' dos de sua aplicação terão que dispender um esforço considerá

vel e, na maioria dos casos, sem êxito. A SAR, encarregada

de fazer cumprir a lei atrav~s das Administrações Regionais ,

devido às consequências das contradições entre aquelas duas

polIticas, fica obrigada a recorrer aos processos administra-

tivos de fechamento de empresas e escritórios instalados em

locais estritamente residenciais.

O quadro n9 2 nos dá uma visão da -realidade tios Jardins.

Este quadro foi obtido a partir de levantamentos realizadosna

(169) ZAN, Pedro - Zoneamento, causa da degradaçâo, O Estado
de S.Paulo. Sao Paulo, 21 jul 1977. -

(170) Nos Jardins, um novo ataque da Prefeitura. Jornal da
Tarde. são Paulo, 12 jul 1977.
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Administração Regional de ~inheiros - AR/PI. Alguns proces -
sos, nO,entanto, escaparam da jurisdição da Regional, pois fo
ram encaminhados diretamente ao Gabinete do Prefeito ou à Se-
cretariadas Administrações Regionais - SAR, sendo estudados
por esses e outros órgãos da Prefeitura. Mas são poucos os
processos que se enquadram nesta situação. Assim, embora o
quadro 2 retrate com certo realismo a situação dos Jardins no
período enfocado, é possível que o cômputo dos processos te -
nha uma margem de erro.

I

I



QUADRO N9 2 (Zl-012)
Processos de Fechamento Administrativo, por uno de abertura e
por rua (exc1usive corredores) 1970-1978
(Lei 7.805/72 e Lei 8.001/73)

RUA ANO DA AnERTURA Total por
70 71 72 73 74 75 76 77 78 Rua

1. Alemanha 4 4
2. Amaur i 1 1
3. Antonio Bento 1 1 2 4
4. Antonio C. Assunção 1 1
5. Atlântica 2 2

6. Áustria 2 1 3
7. Bélgica 2 2
8. Bolívia 1 1 1 3
9. Canadá 11 1 12

10. Chile 1 1 2
11. Colômbia 3 4 2 9
12. Cons. Zacarias 1 1 3 5
13. David Campista 1 1 4 6
14. Des. Hamede 1 1
15. Escócia 1 1
16. Espanha 1 1

17. Esperia 1 1
18. Europa 1 13 7 7 3 31
19. Gal. Fonseca Telles 1 1
20. Gen. Mena Barreto 1 1
21. Gironda 1 1

22. Grécia 1 1 1 3
23. Groelândia 1 6 5 4 2 18
24. Guatemala 1 1

25. Guianas 1 1
26. Haiti 2 2 1 1 6
27. Henrique Martins 1 1
28. Honduras 1 2 1 4
29. Ibsen C. Manso 1 1
30. Itália 2 2
31. João Pinheiro 1 2 3
32. Jose Clemente 1 1

33. Laerte Assunção 1 1

34. Lib. Simon Bolivar 1 1
35. Maet. Chiafarelli 1 2 3
36. M. Elias Lobo 1 2 2 2 1 1 9
37. Mad re Teodor a 5 1 6
38. Mar. Bitencourt 1 I 1
39. Maria Carolina 1 1

40. Mariana Correa 1 1 2

41. Noruega 1 1
42. 9 de 'julho 1 2 1 4
43. OtenieI Meta 2 2

44. Peru 1 1

45. Port~a1 1 1
46. Primavera 1 1
47. Russ ia 1 2 3 --
48. Sampaio Vidal 1 7 8
49. Suécia 1 1
50. Suissa 2 2 '.51. Taufic Camasmie 1 1

52. Turquia 1 1-
53. Veneza 1 1 2

54. Vcnczuc la 1 1 2

Total por uno 1 2 13 51 84 9 9 15 3 187 Total Gera1J-
Fou te: AR-l'I
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Em primeiro lugar o quadro nos indica que dos 187 pro

cessas de fechamento administrativos abertos pela, A:R-PI, o

maior núrnero-(3l)-foi contra empresas e escritórios que se

instalaram na avo Europa. Indica também que a grande maioria

dos processos foi aberta em 1974-{84~, quando a lei de zonea-

mento foi regulamentada pelo Decreto n9 11.106/74.

Outro dado é com relação à abertura de processos refe -

rente ao mesmo imóvel. Por exemplo, os três da rua Bolívia ,

constantes no quadro, foram abertos para empresas instalaàas

sucessivamente no mesmo imóvel n9 128. As três empresas fo

ram: a Cia. Eletroquímica Rui-Cotia que sofreu um processo a

partir de 1972; a Prisma Universal S/A Sinal Rodoviário con-

tra a qual foi aberto outro processo em 1974; e por fim um es

cri tório de advocacia, cujo processo de fechamento data de

1977.

A maior parte dos processos, referidos no quadro, já

está encerrada, pois muitos estabelecimentos conseguiram regu

larizar a situação e permanecem funcionando. Outros foram fe

chados por decisão judicial ou por iniciativa própria. Mas

ainda há alguns cujas açoes continuam tramitando na justiça ,

pois recorreram a ela por ocasião do fechamento administrati-

vo, e o órgão encarregado da fiscalização - SAR!AR-PI -

pode fazer nada a não ser aguardar a decisão judicial.

-nao

Corno
esses processos são lentos, muitos continuam tramitando até
o momento.

Em suma, o quadro nos revela que, sem contar os corredores
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(Estados Unidos, Brasil, Gabriel Monteiro da Silva e outros)

pelo menos, 54 ruas estritamente residenciais dos Jardins fo-

ram alvo das empresas e escritórios, e que portanto, poucas

ficaram incólumes.

Outra Secretaria envolvida no caso do zoneamento é a

Secretaria das Finanças - SF. Para compreendermos a sua im -

plicação é necessário um conhecimento dos fatos que se sucede

ram desde 1971, quando se intensificaram os estudos para a e-

laboração da Lei de Zoneamento. Figueiredo Ferraz, que era

Prefeito naquela ocasião, objetivava a elaboração de uma lei

realista, que considerasse as alterações "de fató" realizadas

na cidade; por isto assinou um decreto (n9 9.585 de 02/08/71)

suspendendo as intimações, multas e fechamentos de estabeleci

mentos instalados nas zonas residenciais, desde que fosse com

provado o recolhimento da Taxa de Licença ou do Imposto de

Serviços de qualquer natureza, com expressi indicação do lo -

cal, até 30 de julho de 1971.

O Decreto também diz, no seu art. 39, que deveria haver

"intensa e severa.fiscalização para impedir a abertura de

novas atividades em desacordo com a legislação urbanística vi

gente ... ficando terminantemente proibidos recolhimentos de

Taxa de Licença sem prévia e cuidadosa ve rí.f Lcaç áo de que a

atividade é permitida para o 10cal .•."(17l)

(171) SÃO PAULO (CIDADE) DECRETO 9.585 de 2/8/71. Diário Ofi-
cial do Município. são Paulo, 3 ago 1971.
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Ocorre que esse decreto nao foi cumprido, por parte d~s

Secretarias envolvidas. A SF nao reformulou ~ sua sistemâti-

ca para recolhimento das Taxas de Licença e. dos Im:r;:>ostos.so

bre Serviços, não efetuando a verificaçao do local, onde se

riam instalados os estabelecimentos. ~A :r;:>rovadisto e o gran-

de número de imóveis que se instalaram durante o período em

referência, contrariando as leis vigentes.

Devido a isto, os interessados em se estabelecer nos

Jardins recolhiam a Taxa de Licença ou Imposto sobre Serviços,

instalavam-se em locais residenciais e declaravam ter os di -

reitos garantidos. Quando o fiscal chegava e constatava a

irregularidade, os proprietários alegavam q\le: "se a Prefeitu

ra recebeu a Taxa de Licença e cobrou regularmente o Imposto

sobre Serviços, não pode agora alegar que a firma está insta-

lada ilegalmente" (172). Outros proprietários acrescentavam

" o decreto 9.585/71 nos deu garantias para investirmos

ao afirmar que a futura legislação respeitaria as alterações

'de fato' verificadas na cidade" (173) ..

Os jornais confirmam: "••• quase todas essas pessoas

que invadiram ou se instalaram nas chamadas Zl, acabam apela~

do contra o ato de fechamento que elas consideram arbitrário.

E nesses recursos anexam a licença de funcionamento que é ob-

tida com uma certa facilidade (é só adquirir o pape~ preench~

(172) Falta de fiscalização é a principal queixa de todos. O
Estado de S.Paulo. são Paulo, 12 jun 1973.

(173) Falta de ... O Estado de S.Paulo. são Paulo, 12 jun1973.
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~lo e pàgar a taxa no banco), mas s5 tem validad~ se for au -

tenticada pela fiscalização. Por isso, para a grande maioria

desses recursos, a Justiça tem dado ganho de causa à Prefeitu

ra"(174).

Dessas declarações pode-se chegar a duas deduções alter

nativas: :- .

1. a sociedade civil vê o Estado como um bloco, onde as açoes

de um 5rgão se articulam perfeitamente com as dos demais ,

não conseguindo compreender como a ação de uma Secretaria

nao é a ação do conjunto articulado; ou

2. grupos de pessoas, constatando a desarticulação entre os

5rgãos estatais, tiram vantagem dessa situação para fazer

valer os seus interesses, e assim poderem se instalar em

locais proibidos.

Esta exposição tentou demonstrar que o exercício isola-

do de funções e a desconexão tácita entre 5rgãos, fruto de u

ma setorização e excessiva especialização, dificulta a aplic~

ção de normas governamentais, pondo ·em risco o desenvolvimen-

to das políticas .

I
I

.(174) E vai-se acabando o.comércio nas zonas de moradia. Jor-
nal da Tarde. são Paulo, 19 jul 1978.

/
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2. Zoneamento e Relação entre os Poderes

2.l~'Executivo e Judici~rio

As dificuldades da aplicação da Lei aumentam ·quando a

açao do Executivo é embargada pelo Judici~rio, quanto a fecha

mento administrativo de empresas instaladas em desacordo com

a Lei de Zoneamento. A consequência dos limites da ação do

Executivo, pelo concurso de outro Poder, é o aumento da diver

sificação interna do aparato estatal ligado ao Poder Executi-

vo: por exemplo, os órgãos encarregados da fiscalização da a

plicação da lei - SAR/AR-PI - vão definindo novos objetivos ,

chegando a considerar a lei inaplic~vel: (vide .capítulo ante-

rior p. 159). E assim acionam mecanismos de pressão para a

mudança da Lei de Zoneamento. Esses novos objetivos entram

em contradição com as políticas definidas globalmente.

Serão apresentados dois casos, nos quais os fecha
. "'"mentos não se concretizrom ou foram retardados pela ação do Ju

dici~rio:

Juris - Assessoria Empresarial

Localizado no n9 703 da Av. Europa, em 13/07/77 a Prefeitura·

decretou o fechamento administrativo ao escritório de advoca-

cia Londoge Carnevalle Posela. No entanto a empresa Carneval

le j~ não estava no local h~ mais de um ano e o imóvel vinha

sendo ocupado por outro advogado, Adernar Gomes, da Juris ~Bses

soria Empresarial.

A Juris estava estabelecida h~ mais de um ano no local, com
!
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alvará de funcionamento concedido pela Prefeitura. O proces-

so de fechamento, entretanto, ainda estava em nome da Londoge

Carnevalle, o antigo proprietário, e até mesmo a multa de 31

mil e 900 cruzeiros foi aplicada em nome de Carnevalle.

O advogado Adernar Gomes aproveitou-se do fato para negar que

houvesse processo administrativo para fechamento da Juris e

para afirmar que o estabelecimento que a Administração Regio-

nal fechou foi outro, que não mais existia no local, desde

março de 1976. Disse que a Juris nunca havia sido notificada

para sair da área e se soubessem que a Carnevalle estava sen-

do processada eles nao teriam comprado o prédio •.

O Juiz da 3a. Vara da Fazenda Municipal, Persio Martins Mace-

do, considerando todos os fatos, concedeu uma Iiminar à -açao

impetrada pela firma, sustando o fechamento logo após a sua

decretação. Com a liminar, a Juris teria 30 dias de prazo pa

ra apresentar a sua defesa. Enquanto isso, o advogado da Ju-

ris ia coletando assinaturas de proprietários da Rua Colômbia

e avo EuroDa para tentar mudar a Lei de Zoneamento naquela -a
rea(175) .

Adernar Gomes afirmou à imprensa que a avo Europa é um corre -

dor de tráfego por servir de ligação entre a rua Augusta e

avo Cidade Jardim e pode ser classificada como corredor comer

cial, por isto tentaria enviar um abaixo-assinado ao prefeit~

solicitando a alteração. O escritório da. Juris encaminharia

ao forum uma "ação popular contra o Prefeito Olavo Setubal ,

(175) Prefeitura fecha firmas e concede prazo para Aidar. O
Estado de S.Paulo. são Paulo, 14 jul 1977.
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responsabilizando-o pessoalmente" pelo desembolso que a Pre -

fei tura faria com uma "everrt ua L indenização dos fundos de co -

mércio e investimentos em dã.nhe í ro "; O advogado da Juris di

zia que eles não queriam a indenizaçao, mas sim o reconheci -

mento de que a via era corredor de fato, principalmente agora

que exis~e um projeto para o alargamento da avo Cidade Jar-

dim(176), afirmando, também que 80% das casas da rua Colônbia e

av.Europa estariam ocupadas por finnas correrciais.Estar.doem tramita -
-çao as açoes na Justiça, a firma permaneceu tranquilamente no

local, mesmo tendo sido esgotado o prazo de 30 dias.

Em março de 1978, a Juris foi atingida pela decisão judicial,

sendo a Prefeitura a ganhadora da causa. O escritório de Ade
mar Gomes teve que pagar urna multa de 43 mil e 800 cruzeiros,

por ter se instalado no local após a Lei de Zoneamento de

1973. Se a firma não encerrasse as suas atividades, a AR PQ

deria solicitar auxílio de força policial e pedir abertura de

inquérito (177) •

Apesar de ter perdido na Justiça, a firma permaneceu no local

e recorreu mais uma vez, enviando, em novembro de 1978, um re

querimento ao prefeito Olavo SetÚbal solicitando a prorroga -

ção de um ano para o cumprimento da medida judicial. O pre -

feito concordou com a solicitação. A intenção do advogado A-

demar Gomes era prorrogar o prazo esperando "que ~osse oficia
lizado o corredor comercial que, na prática, segundo suas a

firmações, já existia.

(176) Proprietários movem ação pessoal contra o prefeito. Fo-
lha de S.Paulo. São Paulo, 12 jul 1977.

(177) Prefeitura· ganha ação contra comerciantes. O Estado
de S.Pa~lo. são Paulo, 1 mar 1978.
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No início da Administração Reynaldo de Barros f em meados de

1979, o ,advogado comentou que "ao que tudo i,ndica" até o fi, -

nal de 1979 os proprietários de estabelecimentos comerciais

da av.Europa e rua Colômbia teriam surpresas agradáveis. Me~

'mo negando que tivesse mantido contato direto com o Prefeito

Reynaldo de Barros, ele declarou, com ,muita segurança, que o

Prefeito estava consciente de que a avenida já se transforma-

ra em corredor comercial e solucionaria o problema(178) •

A Juris continuou no local e sua permanência foi legalizadape

la lei 9.049/80, quando foi instituído o corredor de serviço

na avo Europa.

Colonial Cabeleireiros

" No dia 10 de junho de 1977, a Prefeitura expediu Ordem Admi -

nistrativa de Fechamento do Colonial Cabeleireiros, que ocup~

va uma imensa casa, desde 1971 na rua Colômbia n9 704. Vilma

Franchini Santili, urna das proprietárias do Colonial ao co10-

car seu 11 ciente 11 na Ordem afirmava que o Colonial estava ins-

talado na rua Colômbia havia seis anos e que achava que já ti

nha direito adquirido. Não pensava em se mudar e não estava

tornando medida neste sentido, mas cons,ultaria advogados(l79).

O Secretário das Administrações Regionais, que havia autoriza

do o fechamento do Colonial explicou:

(178) Comércio espalha-se ,em zona residencial. Folha de S.Pau-
lo. são Paulo, 19 set 1979.

(179) O Jardim América começa a ser devolvido a,seus morado -
res. Jornal da Tarde. são Paulo, 11 jun 1977.

/
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".Uma ordem deste tipo nao é dada ao acaso. Nós já, fizemosurn

longo processo, há mais de um ano os proprietárj,os estSo sa -

bendo, e a Secretaria dos Negôcios Jurídicos da rrefeitura já

deu seu parecér, afirmando que eles não têm direito nenhum ,
que nós podemos fechar" (180) •

A ordem de fechamento entregue ao Colonial observava que, em

caso de desobediência, poderia ser utilizada força policial ,

no prazo de dois ou três dias. Mas o Colonial continuou fun-

cionando.· Eles impetraram uma "medida cautelar" na Justiça ,

visando a produção antecipada de provas e vedação de prática

de ato administrativo. A medida cautelar foi aceita pelo

Juiz da 4a. Vara da Fazenda Municipal. Segundo a advogada da

Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, "a medida foi

apenas protelatória: eles utilizaram uma estratégia meramente

judicial. Como o processo seria decidido pela Justiça Ordin~

ria, deveria demorar três ou quatro ànos. O Judiciário sus -

tou a execução da ordem sem consultar a Prefeitura. Se a

coisa se generaliza, não se fecha mais nada na cidade. Já ~e

o terceiro caso assim, que nós temos; a "Justiça está dando

chance para que particulares burlem a Lei de Zoneamento" (181)•

Os advogados da Prefeitura, no entanto, entraram com um mand~

do de segurança explicando as intenções do cabeleireiro, que

seriam "permanecer em funcionamento, não apenas durante a rea

lização do exame antecipado de prova pericial destinada a apu

rar o valor de seu fundo de comércio e os prejuizos decorren-

(180) O Jardim América ... Jornal da Tarde. São raulo, 11 jun
1977.

(181) Chegam os fiscais ... Jornal da Tarde. São Paulo, 23
jun 1977.

/
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tes do fechamento do seu estabelecimento, ou seja, as verb~s

'que iriam compor a indenização a ser pleiteada, mas até o ju!

gamento final da ação a ser ajuizada". O Juiz Adriano Marrey

concordou e limitou a eficácia da medida liminar impetrada pe

10 Colonial. Isto signficou que assim que os peritos legais

terminassem seu levantamento para possível "processo de inde-

nização por perdas e danos" movidos pelo Colonial, a Prefeitu

ra poderia novamente agir(182) .

Em 28 de fevereiro de 1978, a Prefeitura ganhou na Justiça a

açaoque impetrou, havia quase um ano, contra aquele estabele

cimento. Os proprietários do Colonial deveriam encerrar as

atividades no local e pagar uma multa de Cr$ 29.900,00(183).

Tendo sido decretada a Ordem de Fechamento, o estabelecimento

mudou-se para um local bem próximo, por causa da. clientela re

sidente nos próprios Jardins. A proprietária afirmava que i

ria continuar lutando na Justiça, e que não iria demitir ne-

nhum dos seus 100 funcionários. O fechamento administrativo

deu-se no dia 02/03/78(184)

2.2- Executivo e Legislativo

o Executivo tem uma dupla função, ou seja, adrninistrati

va e política. Para o exercício da administração ele se apa-

(182) Nos Jardins .•• Jornal da Tarde. são Paulo, 12 ju1 1977.
(183) Prefeitura ganha .•• O Estado de S.Paulo. são Paulo, 1

mar 1978.
(184) A Prefeitura ganha caso de Zoneamento. O Estado de S.

Paulo. ~ão Paulo, 3 mar 1978.
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relha através de órgãos de assessoria (técnica e 'jurídica) e

de órgãos executivos (burocráticos-administrativos). Mas es-

ses órgãos são também aparatos políticos, sendo que as duas

funções mencionadas não são isoladas entre si, pois as formu-

lações que ocorrem no nível técnico e administrativo pressu -

põem sempre uma decisão política prévia. Isto significa que,

entre as diversas formulações técnicas possíveis,são selecio-

nadas aquelas que se enquadram nos objetivos definidos politi

camente(185). Para essa definição, em dadas conjunturas, con

correm os dois poderes (legislativo e executivo) pondendo se

estabelecer uma relação conflitiva, quando eles representam

blocos de interesses diferentes, os quais são estruturados no

nível da sociedade e do próprio Estado.

Os interesses econômicos sao os determinantes, mas nao

há apenas um interesse econômico, e sim vários, podendo guar-

dar entre si uma relação contraditória. No caso em estudo ve

mos, por exemplo, interesses ligados à preservação do bairro

estri tamente residencial e Lrrt.e reaae s ligados à sua transfor-

maçao. Mas ocorre que o Estado, ao se ligar a esses grupos de

interesses, nao perde a sua função mais geral (função de coe-

são, que lhe dá uma certa autonomia) e que busca objetivos de

longo prazo definidos a partir de ,uma 'visão mais afeta ao

nível técnico e administrativo. Estabelece-se, portanto, uma

relação contraditória entre os dois níveis: o técnico e o po-

lítico.

(185) ABRANCHES, S.H. - G.E.E.P.S.B. p.4.

i

/
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o Legislativo Municipal, tende a ficar do lado dos inte

resses econômicos de curto prazo, porque esses dizem respeito

a uma clientela eleitoral, a qual espera ser atendida em sua

reivindiçação. As dificuldades de conciliação entre os inte-

resses em jogo, agravadas pela função mais geral.do Executi -

vo, ligada aos interesses coletivos numa visão de longo praz~

mmentarãoas divergências entre as determinações técnicas e os

interesses políticos imediatos, como poderemos constatar atra

vés das declarações de dois vereadores:

Eurípedes Sales declarou à imprensa: "SoU pela revogaçãode

toda a Lei de Zoneamento em vigor, porque, obra da tecnocra -

cia dominante, ela cria privilégios e provoca focos de corruE

çao que hoje assolam a sociedade, lançando desconfiança nas

instituições democráticas de nossa terra. Por ser altamente

discriminatória, essa lei cria, também, toda sorte de dificul

dades .•." liMais um absurdo da tecnocracia dominante, obra

de gabinete e desvinculada da realidade, a Lei de Zoneamento

impôs alterações absurdas, ao criar, por exemplo, zonas resi-

denciais em locais predominantemente comerciais e vice-versa"

.,~."Discordo da situação criada para os moradores dos locais

que vêm sendo enfocados, nos últimos dias, pela imprensa (rua

Colômbia e avo Europa, nos Jardins), porque nao pactuo com

privilégios, ainda que legais. Esse ponto do projeto se apre

sentaria, no meu modo de ver, 'como verdadeiro bOi-de-piranha

na forma como está sendo pretendida a modificação da Lei de
Zoneamento" (186) •

(186) Lei de Zoneamento sera o primeiro teste para a nova com
posição da CM. Diário Poriu La r , são Paulo, 12 J"l.n1980.
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Outro exemplo é com relação à discussão do Projeto de

Lei n9 03/80, na Cfunara, quando nesta ocasiã.o o vereador Bra-

sil Vita afirmou: "••• Estou plenamente de acordo com alguns

oradores desta Casa de que o projeto (referindo-se ao PL 132/

79 e seu substitutivo) chega a ser até casuístico, mas sabe

V.Excia. que aqueles homens que tinham interesse na modifica-

ção, acertada ou erradamente do zoneamento da cidade, procura

ram a Cogep, não foram atendidos, então vieram a nós, nos pr2
curaram. E V.Excia se lembra bem que pedimos a todos os inte

grantes do então MDB ....que se tivessem alguns problemas tra

zidos pelos munícipes que os trouxessem para nós e nós os en-

tregaríamos ao engenheiro que trabalha conosco, oDre Gilber-

to Junqueira Caldas. Ele faria um estudo, uma triagem, den

tro, evidentemente, dessa filosofia do zoneamento de são Pau-

lo .•. A realidade é que fomos procurados por munícipes e tr~

duzimos seus interesses, acertada ou erradamente em um proje-

to de lei que foi inclusive triado, analisado, coado, qualifi

cado por homens que têm também qualificação profissional para

fazê-lo ..• "(187)

Estas declarações nos indicam uma oposição entre os. in-

teresses. que se formam no nível técnico e aqueles vinculados

ao nível político. Devido à gama enorme de funções e atribui

ções afetas ao Executivo, amplia-se.o leque de objetivos a se

rem perseguidos, e que d í f.í.c í.Lmerrt.e , são conciliáveis entre

si. Assim, o Executivo tem que se voltar para tarefas e fun-

·(187) SÃO PAULO (ESTADO) DIÁRIO DOS MUNICípIOS - Câmara Muni-
cipal de são Paulo. Diário Oficial. são Paulo, 9 abr
1980, p. 103.

/
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çoes de longo alcance e outras de curto prazo que constituem

funções políticas de atendimento as reivindicações de grupos

especIficos. Devido à sistemática eleitoral vigente em nos -

sos dias) pela qual apenas o Legislativo recebe votos diretos

dos munícipes, o Legislativo fica mais sensível às reivindica -

ções, pressionando para que as decisões se adequem aos inte -

resses dos grupos que representa.

Sem negar que o Estado no seu conjunto possui uma rela-

tiva autonomia na condução do processo decisório e na formula

ção'das políticas, há, no entanto, uma tendência das decisões

serem'tomadas no nível político, dando as principais premissas

que devem orientar o projeto técnico. Os dois exemplos, a se

guir tentarão demonstrar essas afirmações.

"

"Quando os corredores foram criados, O arquiteto Benja-

°min Adiron Ribeiro, então coordenador da Cogep, situou a

questão da seguinte forma: IA Prefeitura está encarando uma

situação de fato. O sistema viário deficiente, da cidade, o

brigou a criação de corredores de tráfego intenso, passando no

meio de áreas estritamente residenciais. ~ impossível dar as

avo Brasil e Rebouças, por exemplo, suas características de

vias residenciais" (188). Mas" a cidade não pertence ao poder

pUblico, nem aos seus técnicos, mas à sua população, e por is

sonós achamos por bem atender ao pedido dos moradores da Zl,

na medida do possível, pois há casos impossíveis: não podemos

(188) A Prefeitura encaminha à Camara a ccmplementação para o
Zoneamento. Folha de S.Paulo. são Paulo, 12 jun ~73.
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obrigar a avo Brasil se transformar numa rua residencial de

.classe A, novamenteH• No entanto, os técnicos não ;mudaram de

opinião: limais dia, menos dia, os moradores desses bairros vão

reconhec~r que nós estávamos com a razão. Nossa razão não e

empírica, mas baseada em pesquisas urbanísticas feitas no

mundo inteiro e aqui mesmo em são Paulo. Quando a fumaça e

o ruído que acompanham o tráfego chegam a uma rua, a única so

·lução é vender as casas para escritórios e até para alguns ti

pos de comércio" (189) .

Outro caso em que prevaleceu a decisão política foi com

relação à avo Europa e rua Colômbia.

Em 1979 a Cogep realizou estudos, culminando no Projeto

Corredores (190) . Esse estudo levou em conta as solicitações

dos moradores; pois a Lei 8.001/73, no seu art. 35, preve a

proposta, por parte de interessados (proprietários) de "alte-

ração nos perímetros de zona de uso, ou caracterização de no-

vos perímetros" a serem submetidos a aprovação da Câmara Muni

cipal. Mas para isto as propostas devem abranger uma áreade,

no mínimo, uma quadra ou uma área igualou superior alO.000ro2.

Além disso, "deverá contar com a anuência expressa de 2/3 do

número de proprietários dos lotes atingidos pelo projeto de

alteração e que esses proprietários representem~ no mínimo

2/3 da área total atingida pelo referido projetoi o projeto de

(189) Prefeitura encaminha .•. Folha de S.Paulo. são Paulo,12
jun 1973.

(190) SÃO PAULO (CIDADE) PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO - COGEP-DENUSO .
Corredores de Uso Especial:Trabalho de Aplica~ão Ime
diata. Sao Paulo, 1979.
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alt~ração deverá receber parecer favorável da Coordenadoria

Geral de Planejamento - COGEP, ouví.da obrigatoriamente a

sua Comissao de Zoneamento •••"

A Resolução 14/75 da Comissão de Zoneamento explicita o

art. 35 da Lei 8.001 nos seguintes termos: "0 projeto de que

trata o artigo 35 da Lei 8.001 deverá ser obrigatoriamente ~

truído pelo interessado com os seguintes elementos informati-

vos, entre outros:

a. derronstraçãodocumental da anuência de 2/3 do numero de

proprietários dos lotes atingidos pelo projeto de altera -

çãoe que esses proprietários representem, no mínimo 2/3 da

área. total atingida pelo referido projetoi

b. levantamento dos usos existentes na área em questão e nas

quadras a ela lindeirasi

c. características técnicas do sistema viário existente na á-

rea abrangida pelo projetoi

d. características cadastrais das edificações existentes na

área em questão;

e. a representação gráfica dos elementos físicos sera apresen

tada em mapas na escala 1:2.000, acompanhada de uma planta

de localização na escala 1:10.000.

Estas informações poderão ser exigidas para um perímetro maior

do que o citado na. letra "ali, quando isso for necessário para

sua melhor apreciação, bem assim como a apresentação de ou

tros dados complementares,' a critério da COGEP".

/

I
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Preenchendo os pré-requisitos acima, a solicitação

derâ passar a constituir-se em processo, o qual é enviado
PQ

Coordenaporia Geral de Planejamento onde serao realizados es-

tudos técnicos que levarão à conclusão sobre a viabilidade ou

não do projeto de mudança de zona. Os critérios mais gerais

adotados enquadram-se na política de Uso e Ocupação do Solo

concebida já a partir de estudos realizados anteriormente co

mo o Relatório Lebret, o Plano Urbanístico Básico (PUB) e po~

teriormente do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado- PDDI.

Esses planos encerram uma determinada concepção de estrutura

urbana que distribui de forma heterogênea pessoas e ativida -

des no espaço urbano, resultando em áreas de grande densida -

de, de densidade média e de baixa densidade. Os objetivosque

norteiam essa distribuição estão ligados, em alguns casos, a

preservação de áreas, de mananciais, etc.

Em 1977, alguns setores da Prefeitura afirmavam existir

em são Paulo 300 quilômetros de ruas e ave n í das em condições

de serem transformadas em corredores, perdendo assim suas ca

racterísticas residenciais. No entanto, conforme informações

da imprensa, o então prefeito, Olavo Setúbal, não pretendia

mudar a Lei de Zoneamento, para permitir, ao longo dos corre-

dores comerciais, a instalação de novos escritórios no lugar

de antigas casas. A abertura de um precedente desse tipo po-

deria c~iar mais injustiças e irregularidades e contribuir p~

ra a deterioração rápida de vias dos Jardins corno as avenidas

Europa •.. Rua Rússia(l9l).

(191) Cogep prepara ••. O Estado de S.Pau10. são Paulo, li
abr 1977.
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Em vista deste fato, o deputado Ricardo lzar, da Arena,

mostrou ao prefeito que não era coerente deixar de modificar

a legislação dos corredores comerciais, enquanto um órg~o

a Cogep - elaborava um projeto de lei com objetivos opostos

aos de Setúbal. Na verdade o prefeito relutava em transfor -

mar a Lei de Zoneamento em benefício de lojas e escritórios ,

por isto estaria inclinado a entregar o problema ao Departa -

mento de Certificado de Uso, da Secretaria da Habitação e De-

senvolvimento Urbano. Só após um cadastramento dos corredo -

res, com base em programas de computação, e nao mais em infor

mações pessoais, é que o prefeito tomaria uma decisão. Assim,

segundo o ex-prefeito, seria possível definir uma política de

urbanização ma í.s correta e justa que a em vigor, levando em

conta qual o uso predominante numa determinada avenida(192) .

Foi nesse contexto história que, a Cogep relizou estu -

dos reunindo os vários processos contendo solicitação de mora

dores, resultando no estudo denominado "Corredores de Uso Es-

pecial". Foram classificados os pedidos "para mudança de zo-

na no que se refere a corredor de uso especial e selecionados

sete critérios, sendo estabelecida uma metodologia para o tr~

tamento dos mesmos, visando subsidiar a tomada de decisão. O
cruzamento desses critérios permitiu a formulação de "propos-

tagenêrica para cada caso" que fora objeto de an~lise.

No que se refere aos Jardins, sete ruas foram estudadas

'(192) Cogep prepara' ••• O Estado de S.Paulo. são Paulo,12 abr
1977 .

. IBLIOTECA KARL A. BOEllECKEf1
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avo Europa, rua Co18mbia, rua Groelândia, alameda Gabriel Mon

teiro da Silva, av 9 de Julho, rua Esp~ria, rua RGssia, rua

Sampaio Vidal. Os proprietários que tinham' imóveis nessas ruas,

consideradas Zl pela lei 8.001/73, solicitaram a mudança para

um uso mais permissivo. A partir do estudo técnico, foi pro-

posto que fossem indeferidos os pedidos.

Na gestão seguinte, Reyna1do de Barros, em ju1hode 1979,

a partir da proposta aprovada pela Câmara (Substitutivo ao

Projeto de Lei 132/79), a Comissão Especial de Zoneamento en-

.tão constituída, deu ênfase às alterações na Lei de Zoneamen-

to criando novos corredores. Nesse· projeto apr-ovado pela Co-

missão a avo Eu~opa e rua Colômbia foram mantidas como corre-

dores, em conformidade com o projeto apresentado pelos verea-

dores (vide capo 111 item 1) •

Esta exposição nos mostra o s~guinte: Em 1973, no go -

verno Figueiredo Ferraz, as opçoes políticas eram no sentido

de criação dos corredores, levando a que os e~tudos técnicos

privilegiassem a legalização de uma situação de fato, já que

fora constatado "in loco" que na rua Colômbia e na avo Europa

predominavam as atividades de serviço em lugar das residên

cias. Por outro lado, surgiram pressões mais fortes e imped~

ram a aplicação dos corredores àquelas duas vias. Esta segug

da orientação prevaleceu durante os governos Colasuonno e Se-

túbal.

Na adm~nistração Olavo Setúbal as pressoes para a mudan

ça tornaram-se muito intensas, mas as orientações desse pre -
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feito continuaram sendo de apoio à preservaçao da área.

.estudos técnicos tiveram como premissa básica a proteção

Zl, propondo a não-instituição dos corredores.

Os

Terminada a administração Setúbal, intensificaram-se as

pressões para a transformação da rua Colômbia e avo Europa em

corredores. A orientação por parte do poder pUblico, no g~

verno Reynaldo de Barros voltou a ser a de instituir os chama

dos corredores de serviço, e os estudos técnicos, novamente

privilegiaram a legalização de uma situação de fato em que se

encontravam aquelas vias, levando-se em conta o dinamismo da

cidade.

O significado desses fatos é que, em algumas circunstâg

cias as decisões, em política pÚblica, são envolvidas porpr€~

sões de dentro e de fora do Estado. Essas· pressões incidem

sobre o poder pÚblico o qual fornece as premissas básicas oa

ra que sejam formuladas tecnicamente as o~ções definidas poli

ticamente. Isso nos permite afirmar que não existe um único

critério técnico, nem esse é absoluto. Dentre uma gama varia

da de opçõ~s são selecionadas aquelas que correspondem às de-

cisões tomadas a nível poli tico, em determinadas conjunturas(193).
o

(193) ABRANCHES, S.H. - G.E.E.P.S.B. pp ..1-6.
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3. O Zoneamento e os Três Níveis de Governo

o Ministério das Minas e Energia instalou seu escritó -

rio na rua Canadá n9 156 e sofreu um processo de fech~to ad

ministrativo que data de 1974, movido pela Administração Mun~

cipal, sendo que em 12 de novembro deste mesmo ano, o prefei

to de são Paulo enviou urna carta ao Ministro com referência a

essa instalação irregular do escritório na area residencial

dos Jardins. O Museu da Imagem e do Som e do Esporte Nacio

nal construiu um prédio na avo Europa n9 156, quando esta era

considerada estritamente residencial e por isto foi motivo de

ação na Justiça, interposta por morador~s do bairro. O Conse

lho de Defesa. do Patrimônio ArtístiCoe Turístico do Estado

CONDEPHAAT, na pessoa de seu Secretário Executivo, articulou-

se com políticos objetivando mudar a Lei de Zoneamento, para

que órgãos do governo pudessem ser instalados na área resiàen

cial dos Jardins. O primeiro trata-se de um órgão federal e

os dois últimos são ligados a Secretarias do Governo do Esta-

do de são Paulo.

O que o comportamento desses órgãos nos sugerem? A ad~ni~

traçã9 Municipal tem que enfrentaroposf.toresque surgem não só no interior

da sociedadecivil, mas dentro do próprio Estado. No interior da sociedade,

03 proprietários,constatarrlJquea locação de seu irrÓvelpara fins corrercí.aí.s

é mais rendosa,procuram alugá-lospara repartições pÚblicas, e com

isto pensam ter suas rendas garantidas. Os órgãos pÚblicos

gostam da oferta, pois vêm nas casas residenciais localização

ideal, aluguéis mais baratos, e outras ~antagens de ordem eco

nômica e locacional. Esses fatos denotam um Estado dividido,
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onde seus níveis apresentam defasados, com objetivos e fun

ções contraditórias. Estas hipóteses serao demonstradas atr~

vês de dois casos: o MIS e o CONDEPHAAT.

o O Museu da Imagem e do Som e do Esporte Nacional - MIS

No n9 156 da avo Europa e correspondente ao n9 143 da rua Bu-

carest, estava sendo construído o prédio do Museu da Imagem e

do Som, por volta do mês de junho de 1974. Como o edifício

em construção não possuía a placa obrigatória com a indicação

dos números do processo administrativo de licenciamento e do

respectivo alvará, os moradores formularam a hipótese de que

a obra não teria sido regularmente licenciada. Destacaramain

da o fato. de não terem encontrado em publicações oficiais qual

quer informação sobre uma eventual concorrência para a sua

realização. Por isto um grupo de moradores do Jardim Europa

entraram na justiça com uma ação de embargo da construção e a

demolição das obras já iniciadas, sob a responsabilidade da

Secretaria de .Cultura, Esportes e Turismo do Estado de são

Paulo.

Em açao interposta junto a uma das Varas da Fazenda Estadual,

os requerentes argumentaram que o bairro era exclusivamentere

sidencial e a edificação não obedecia às normas vigentes para

aquele bairro, concluindo pela sua ilegalidade e pediam a

condenação do Estado. A petição foi assinada. por seis pro

prietários residentes na área dos Jardins. A Secretaria de

Cultura, Esporte e Turismo não quis responder às acusações

apesar de sua gravidade. O Secretário Pedro de Magalhães Pa-
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dilha informou que tudo vinha $endo feito regulqrmente. De

acordo com a ação, as obras não respeitaram $equer os recuos

laterais obrigatórios. A falha só foi corrigida depois de

intenso trabalho dos moradores e da atuação enérgica da So

ciedade dos Amigos dos Jardins Europa e Paulistano, junto ,as
autoridades municipais. "Os autores diziam ainda que nunca

conseguiram informações sobre o prédio. Foi preciso juntar

recortes de jornais e visitar o local das obras ·para descobri

rem que ali seria o Museu da Imagem e do Som e do Esporte Na-
ciona"(194) .

Por outro lado, a empresa que ganhou a concorrência e executa

va a obra - Mello de Azevedo S/A - na pessoa de seus direto -

res, afirmava que os autores da ação exageraram em suas infor

mações. Em primeiro lugar (dizia o técnico) o prédio estava

sendo construído obedecendo a todas as normas legais. Depois,

o que eles diziam que seria restaurante não passava de uma s~

la de café; o grande auditório (segundo os moradores) não se-

ria mais que um salão com capacidade para 50 ou 60 pessoas p~

ra exibição de audio-visuais.

Em março de 1977, o Juiz de Direito,. Newton Martins Costa

condenou o governo do Estado de são Paulo a demolir o prédio

do MIS. Na mesma decisão, porém, o juiz permitia que, ao in-

vés da demolição o Estado poderia adaptar o prédio às eXigên-

cias da lei municipal de zoneamento. Em sua decisão o Juiz
afirmava que o imóvel "construído sem a necessária licença m~

nicipal, violava, na sua estrutura e na sua destinação, a le-

(194) Prédio do museu de $om poderá sofrer embargo. O Estado
de S.Paulo. são Paulo, 26 jun 1974.
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gislação edílica vigente. No local não são permitidos p~os

de mais de dois pavimentos, incluindo-se térreo. O prédio do

Museu excede esse limite. Além de desvalorizar os imóveis vi

zinhos por descaracterizar o local como zona estritamente re-

sidencial, o que bastaria para legitimar a presente açao, ain

da causa os inconvenientes decorrentes do afluxo de elevado

número de pessoas, entre funcionários e usuários do prédio

do tráfego e estacionamento de veículos, do natural aumento

de ruído •••". O Juiz concedeu ao Estado prazo de 90 dias na~-
raque se iniciassem os trabalhos de demolição ou de adapta -

ção do prédio às eXigências da Lei de Zoneamento e mais seis

meses para a sua conclusão(195) •

No dia seguinte à sentença do Juiz, representantes da Secreta

ria da Cultura, Ciência e Tecnologia. afirmavam à imprensa que

mantinham uma posição de expectativa, "pois a Procuradoria Ge

ral do Estado estaria estudando o assunto e vendo se seria ca

bível um recurso". Em caso positivo, o recurso seria inter -

posto. Disseram ter sido informados da ação e do julgamento

por meio da imprensa, de forma que não tinham tido tempo sufi

ciente para reunir toda a documentação necessária a um melhor

esclarecimento do caso. Acrescentaram que· a construção do

prédio do MIS "foi autorizada por óutra administração" e que

só naqueles próximos dias a Secretaria poderia manifestar- se

oficialmente.

(195) Juiz ordena demolição de museus no .Jardim Europa. O Es-
tado de S.Paulo. sâo Paulo, 22 mar 1977.
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Consultado pela imprensa, o Coordenador. de Planejamento, Can-

dido Malta Campos Filho, comentou que mesmo que fosSem feitas

as adaptações aos gabaritos exigidos pela Lei de Zoneamento

para aquela área, a finalidade do MI'S era proibida no local ,

de acordo com a legislação em vigor a partir de 1973(196).

Na luta contra a invasão do bairro residencial, os moradores

afirmavam que eles não queriam ver as mansões de seus bairros

ocupadas por escritórios e escolas. Não queriam ter corno vi-

zinho o "elefante branco" - referindo-se ao prédio do Museu .

Queriam ver cumprida a Lei do Zoneamento, que classificava tQ

das as ruas do bairro corno Zl. Temiam a transformação das

ruas dos bairros Jardins em "corredores comerciais" (197) .

"Não fugir da lei, mas interpretá-la com bom senso" era a po-

siçao da Procuradoria do Estado, onde tramitava em nível judi

cial a situação do Museu. O MIS e a Manchete cujas ações tr~

mitavam na justiça, são entidades que desenvolvem programaçces

culturais e exibem acervos de artes plásticas, fato que, se -

gundo seus advogados, "transformam-nas em equLpamentos so

ciais, como os templos e escolas, e portanto são legais". O

representante do grupo Bloch, afirmava que "todos os recursos

judiciários estariam esgotados se esse argumento não conven -

cesse à Prefeitura". O r-ns, junto do Paço das Artes, e a Ca-

sa da Manchete sofriam dois processos simultâneos. O primei-

ro iniciado por um grupo de moradores que alegavam ser o bair

(196) Depois do museu, novas aç5es na área dos Jardins. O Es-
tado de S,Paulo. pão Paulo 23 mar 1977.

(197) Um bairro contra esta invasão. Jornal da Tarde. São Pau
lo, 30 mar 1977.
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ro destinado a residências unifamiliares. O outro, pela Mun~

cipalidade, também baseada na Lei de Zoneamento. O Secretá -

rio das Administrações Regionais avisara que as duas decisões

deveriam se apoiar exclusivamente no texto da lei, "e antes

disso seremos irredutíveis, agindo conforme as fases burocrá-

ti cas" (198) .

O Diretor do Museu, Rudá de Andrade, acreditava em soluções a

curto prazo e acrescentou: "Não modificamos o ambiente em na-

da. Pelo contrário, favorecemos culturalmente toda a área" .

"As reclamações de que nossa fachada é mais alta que o máximo

permitido são infundadas, uma vez que o MIS foi construído so

bre bases de uma casa residencial de obras paralisadas. Quan

to· ao espaço fronteiro· usado como estacionamento, não atrapa-

lhamos em nada a calçada e o trânsito" (199) •

o governo do Estado perdeu a causa na primeira instância, mas

recorreu e saiu vitorioso na segunda, tendo, portanto, a sua

permanência garantida naquele local, mesmo antes da lei9.049/80,

que transformou a avo Europa e rua Colômbia em corredores. Os

argumentos principais, constantes no Acórdão, são os de que

o direito qepropriedade reclamado pelos moradores está subor-

dinado à preponderância do interesse social e da utilidade p~

blica, que motivou o Estado a desapropriar o imóvel da avo Eu

ropa onde foi posteriormente constrúído o MIS.

(198) De Um lado o museu ... Jornal da Tarde. são Paulo, 22
jun 1977.

(199) De um lado.o museu ... Jornal da Tarde. são Paulo, 22
jun 1977.
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Outro argumento aventado fo~ que a desapropriaç~o, tendo em

vista a construção do MIS, se deu quando a av, Euro~a n~o era

considerada estritamente residencial, ou seja, na vigência da

Lei 7.805/72, quando aquela via era uma Z2. Vide cópia do a

córdão na p. 213.

• CONDEPHAAT

O Secretário Executivo do Conselho de Defesa do PatrimônioHis

tórico Artístico e Turístico do Estado - Condephaat - Rui de

Azevedo Marques queria que fosse mudada a Lei de Zoneamento ,

para que o Condephaat pudesse ocupar um imóvel na área estri-

tamente residencial do Jardim América. Ele estava sendo des-

pejado de um imóvel situado na alameda Joaquim Eugênio de Lima

286, por isto propôs ao vereador Roberto Cardoso Alves, pres~

dente da Câmara a alteração, alegando que iria favorecer n~~

só ao Condephaat mas também ao órgão federal IPHAN e ao muni-

cipal Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura, que

são considerados de proteção ao patrimônio cultural.

O presidente da Câmara, no entanto, disse a Rui de Azevedo~

ques "que o poder pÚblico só poderia abrir uma exceção na le-

gislação se esta fosse beneficiar exclusivamente órgãos pÚbl~

cos do património cultural ou de pesquisa". Assim, Cardoso

Alves indicou o presidente da Comissão de Finanças,. Almir Gui

marães para apresentar um projeto de lei que seria votado

propondo a abertura de um precedente no zoneamento. O do cu -

mento fazia referência ao "uso de imóvel por órgão da adminis

tração pÚblica de proteção ao património cultural" regulamen-
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tado por lei federal, estadual e municipal. Os que estivessem

nesse caso teriam seu uso. garantido "em qualquer das zonas des

ta Capital" (200) •

o presidente introduziu, ainda, um item no projeto de Almir

Guimaries que daria ao "chefe do poder executivo" condiç6es

especiais para autorizar a mudança da legi~lação "nos casos

não previstos nos artigos", Com isso, Cardoso Alves tinha a

intenção de oferecer ao prefeito Olavo Setubal condiç6es de

solucionar o impasse criado com a decisão judicial de demoli-

ção do Museu da Imagem e do Som - MIS - na avo Europa. O pr~

feito Olavo Setúbal, no entanto, disse ao vereador Almir Gui-

marães (do MDB) que "a lei podia significar uma abertura para

pa~sar uma andorinha e. amanhã um elefante". Setúbal estaria

preocupado com esse ,tipo de "abertura" legal e usou um exem -

pIo para demonstrar como o projeto poderia prejudiciar a cida

de: "E se amanhã aparecer alguém dizendo que a Casa da Manche

te na avo Europa é uma entidade cultural?" A essa altura o

vereador já tinha apresentado ao líder do prefeito Antonio

Sampaio, um substitutivo ao projeto original que não estava

de acordo com a proposta de Rui de Azevedo Marques. Isto po~

que ampliava o precedente permitindo que "todo imóvel da adm!.

nistração pÚblica, que tenha por objetivo a proteção do patr!.

mônio cultural ou pesquisa, se instalasse em qualquer local

da cidade 11 (201) .

(200) Novo zoneamento é idêia do Condephaat. O Estado de S.
Paulo. sfio Paulo, 3 maio 1977.

(201) Novo zoneamento .•• O Estado de S.Paulo. são Paulo, 3
maio 1977.
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Imediatamente, os assessores diretos de Setúbal se mobiliza -

raro para impedir a aprovaçao desse substitutivo baseado no

argumento de que "ele cria privilégios a repartições públicas

que até hoje nao foram concedidos a instituições como as For-

ças Armadas, Igreja e os poderes Executivo, Legislativo e Ju-

diciário". Após esses debates, o vereador Almir Guimarães ,de

cidiu abandonar a idéia do substitutivo e defender o .projeto

original, depois de conversar com o secretário executivo do

Condephaat .

.0 presidente 'da Câmara defendia o projeto original, alegando

que nos Jardins, apesar de a Lei de· Zoneamento continuar em

vigor, os clubes Pinheiros e Harmonia permanecem funcionando

em pontos residenciais. "..• são Paulo não tem condições de

ser a cidade que se deseja e, por isso, tem que manter algu -

mas imperfeições", disse o presidente da Câmara e aponta o ca

so das escolas que foram obrigadas a deixar os bairros resi -

denciais para que a lei fosse preservada. O ideal, no entan-

to, segundo ele, seria reservar terrenos para ·as escolas pen-

sando em evitar os deslocamentos dos estudantes ... (202).

No dia 5 de maio o projeto 30/77 foi votado e rejeitado pelos

19 vereadores que participaram da sessão plenária. Para o

prefeito Olavo Setúbal que tomou posição contrária ao projeto

do emedebista Almir Guimarães - "a sua aprovação criaria um

precedente que levaria todas as Z.l a se transformar em escri

(202) Novo zoneamento ••• O Estado de S.PaUlo. são Paulo, 3
maio 1977.
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tórios de repartições públicas". O presidente do Condephaat,
Nestor Goulart Reis Filho enviou carta ao "Estado" desautori-
zando declarações do secretario executivo da entidade, Rui A-
zevedo Marques, que havia falado ao jornal a.respeito deste
projeto. Goulart Reis disse também que o projeto não havia
sido apreciado pelo Conhephaat(203) .

(203) C8mara rejeita projeto que altera Lei de Zoneamerito. O
Estado de S.Pau10. são paulo, 5 maio 1977,
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAçÃOcívEL nº 262.652, da comarca de SÃOP~ULO, en
que é recorrente o JUízo "EX OE?ICIO", senão apelantes

e reciprocamente apelados BEATRIZ.AHARALe OUTROS,FAZEN

DA DOESTAD((e; rruNICIPALIDADEDE SÃOPAULO:

A'C O R D A M, em Sexta Câmara Civil do TribU:

nal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, negar

provimento à apelação da Municipalidade de São Paulo ,ã.ar

provimento ao recurso de ofício e à apelação da Fazenda
do Estado, prejudicado o apelo dos autores. O agravo r~

tido de fls. 353 está renunciado por não ter a agravante

apelado ou respondido aos apelos interpostos.

Trata-se de ação de nunciação de obra nova,que

tem por objeto o embargo da construção do prédio desti

, nado' a abrigar o "Museu da Imagem e do Som" e o "11useu
'do Esporte Nacd.ona'L'", na Avenida Europa, nesta Cc::.pital.

, .
Os autores, alegam que se trata de obra levantada em z.2,
na' estritamente residencial" assim def~ida pela legi.,ê.
lação municipal. Além diss~, naquele bairro, os próprios
títulos aquisitivos dos lotes estão vinculados a umacláu
sula que restringe o uso dos terrenos à .finalidede exclu"

sivamente residencial. A obra em questão, no entanto, i!
lém de não ter sido licenciada, está em desacordo com o
plano urbanístico do bairro e com aS leis municipais.

O MM.Juiz de primeira instância julgou proce
dente a ação, considerando irregular a corrs'tzruçjio , e co.!!,
denou a Fazenda do Estado a cemolir a obra ou a adaptã:.-Ia

às exigênciM da legislação I!lUllicipal. Na mesma senten
ça , o Magistrado excluiu do feito a Municipalidade de são
Paulo, além de ratificar a exclusão da Sociedade 'l~igos

dos Jardins Europa e Paulistano.

Ao recurso de ofício, seguem-se as apelaçõe



J. apelação da Municipalidade de são Paulo nao
merece acolhida. Na petição inicial, os autores nada~i
tearam contra a Prefeitura. Apenespediram que a ela se
desse'ciência da ação, emface do disposto no art. 934,

,nº ':r.II, do Código de Processo Civil. Ora, de acor-do com
o citado dispositivo processual, o Município tem legiti
ms.ção'ativa para impedir a construção irregular,através
de nunciação de obra nova. A Prefeitura, portanto, pode
ria, se quisesse, integrar a lide comolitisconsorte ~
tiva, 'desde que manifestesse 'pretensão coincidente com
a dos autores. Não tendo, porém, manifestado tel prete!!,
'são, não haveria razão para que continuasse integrando
a relação processual. De outro lado, se nenhumaação'foi
prop?sta contra a Municipalidade, mas apenas lhe foi da
da a oportunidade de aderir à ação proposta contra o Es
tado, não há razão para que os autores lhes paguem de~
pesas yrocessuais e honorários de advogado.

Masa sentença não pode subsistir, "data ver:ria",

II ' na parte emque julgou procedente' a ação contra 'l<?I~~~~ m: rUSTlçA
do. ' DO ESTAOO nr SÃO PAULO

~if' AUTENTI AÇ o
~ Observe-se,de iníci,o, que o primeiro"fundamen;»et .• O.'l'~· ••

" ~ "'1.1" •••.•••. ,,,--I
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voluntárias dos demandantes. Os autores pleiteiam a e1~
vação da verba honorária'e da multa diária cominada pa
ra o caso de inobservância do preceito. A, HunicipaJ.ida
de de são Paulo, que foi excluída da lide, reclama a co,!!
denação dos autores emhonorários de advogado. Por sua
vez, a Fazenda do Estado sustenta queos autores não têm
legitimidade nad causam", visto que não são proprietá
rios de ilaóveis lindeiros; acrescenta que a Prefeitura
Municipal não poderia ter sido excluída doprocesso ,pois
aprovou tacitamente o projeto da construção, nos termos
do art. 67 do Código de Obras emvigor na época do pr..Q.
tocolamento do pedido; finalmente, procura demonstrar a
reg-.uaridade da obra e a conformidadedouso, nos termos
da l.egislação vigente ao tempo emque foi requer:Ldo.o al
,vará, razão pela qual deve ser a ação julgada improcede,g
te:. "::'..- .

t o =elatório.
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to da ação foi repelido pelo' magistrado com inegável -ª.
certo. Se o Estado desapropriou o imóve1~ por utilidade
púb1ica~ para ali construir o museu, não estava sujeito
às l.imitações convencion.ais, de ordem privada, consta:!!,
tes do titulo da primitiva aquisição doa lotes e- in~ti
tuldas em favor dos moradores da localidade. O ato expr.Q.
prietório, fundado na utilidade pública da construção do
museu, atingiu não apenas a propriedade do terrenoe~~
priado, mas também, indiretamente, o direito dos vizi-
nhos à exclusividade residencial do bairro. Como bem oh
servou o magistrado, "se o próprio direito de proprieda-

ode, em seu núcleo e em toda a sua inteireza, está subo~'
dinado à preponderância do interesse social e da utili-
dade pública, com maior razão os sil:lploesacessórios de.§.
se direito de propriedade, entre os quais se alinham os
direitos de vizinha.ri.çae, mais especificamente, no caso,
as restrições convencioneis de construção" (fls. 404).'

.Restar~a aos autores, portanto, a possibilidade de recla
mar, pela via própria, a indenização porprejulzos que
eventualmente poss~ ser provados.

Não foi tão feliz a sentença, contudo, na p~
te em que considerou procedente o pedido, em face das
restrições estabelecidas pelas posturas municipais.

De acordo com o ~uadro 8, anexo à Lei Munici
pa1 nº 7.805, de 12 de novembro de 1972, o bairro do Ja:E.
dim Europa estava. incluído no perímetro zl/Ol2, classi-
ficado como zona estritamente residencial. No entanto,
na parte final do referido Quadro 8, foram relacionados
os logradouros excluídos da Zl e enquadrados na Z2. Ne.§.
sa relação se encontra a'Avenida Europa, entre ~ Rua G~
mercindo Saraiva e a Avenida Brasil. Em outras palavras,
de acordo com a Lei Municipal nQ 7.805/72, o local em
questão era classificado como Z2.

Ora, de acordo com o Quadro 2, anexo à referi
da Lei nº 7.805/72, a Z2 permite, entre outras, a cat~
goria de uso especial. representada pela sigla E2. De a
cordo com o inciso XIV do art. 15 da mencionada Lei n2

?f!05/72. a categoria E2 abrange os estabeleci~entos dI§. ~

\~
n

.•..
'.
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>1 tina.dos a lazer e cultura. Mais especüicamente, o Decr!:.,
, ,to Municipal nº 11.106, de 28 de junho de 1974, que r~

gulemehtou o dis:Positivo, em seu Quadro anexo 7, letra
E (uso ilistitucional), incluiu expressamente os museus
na categoria E2.2 (lazer e cultura).

De outro lado, a construção tem a área de 'f5,J,f1j

~(r1s. 125) e,capacidade para aproximadamente duzentas
pessoas (fls. 284), situando-se, por conseguinte,dentro
dos limites máximos estabelecidos no inciso XIV,alfneas
"a" e"b~, do art. 15 da Lei nº 7.805/72.,

I,,
,I'

Es'tá demonstrado, portanto, que, de conformi
dade com a Lei MunicipaJ. nº 7.805/72, nada impedia a ins
talação de um museu estadual no local em questão.

t verdade que, posteriormente, roi pro~ulgada
aLei rrunicipaJ.nº 8.001, de 24 de dezembro de 1973,que
introduziu modificações na Lei nº 7.805/72• Com isso, o
10ca1 em questão foi enquad:rado na cll3.ssificaçãoZl,p:ds, ,

de acordo com 'a relàção constante da parte final do Qu-ª
OroS-A, anexo à Lei nº 8.001/73, somente o trecho da A
venida Europa entre a Praça do Vatic?no e a Avenida No

've de Julho é que foi considerado corredor de uso espe
cial Z8-CRl.,

A nova regulementação, contudo" não se aplica
ao caso em questão, em face da disposição transitóriado
art. 48 da Lei nº 8.001/73, que diz: - "os expedientes
a.dministrativos, ainda sem despacho decisório,protocola
dos anteriormente à data de publicação desta lei,qe não
se ~nquadrem nas disposições ora estatuídas, serao deci
didos de acordo com a legislação anterior".

Ora, no caSO em questão, o pedido de aprova-
ção da pls.nta foi protocolado em 20 de dezembro de 1973.
conforme se vê a fls. 124, 125 e 126, antes,portanto,da
promulgação da Lei nº 8.001/73. Sendo assim, de acordo

I
I

'\

I:
com o dispositivo expresso do art. 48, a questão deve
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ser apreciada de conformidade com a lei anterior·i~:.r:Ul~Ai.02 JUSTIÇA.
"O 8STAOO »r SÃO pA.ULO

];:certo que alguns julgados têm dado ínter;I?J'~~lTICAÇ/\O
taçéo restrita ao mencionado art. 48 da

l,
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errbendendo que tal dispesitive teve apenas a finalidade
de dar selução aes expedientes em andamento, na fase de
transição. entre e antigo. e e neve regime. Não. há direi
to .adquirido pele simple:s pretecelamente de pedido de aI
vará •.A dispesiçãe transitória não contempla ca numerQ
ses e previsíveis protecelamentes de última hera, cem e
objetivo de ~raudar a aplicação. de neve diploma.

Mas, ainda que o dispesitive l~gál seja inte~
pretado restritivamente, ainda que 'se use da maier ca:!!
tela na aplicação. da nerma excepcf.onal , não. se pede ~u .
gir da incidência da regra no. caso em questão.. Na verda
de, este é um des rares casos que justific~ plena=ente
a exceção. ali prevista., Os elementos des autes são. su~i
cientes para'demenstrar que não. heuve'pretecolamente de
última hera para fru s'trar ,a aplicação. da lei futura. P,!t
ia centrário, tudo. fei feito. cem a maior publicidade e
com fundamente na utilidade pública da censtrução de ~
seu. ,Quatro meses antes'do advento da neva lei, já est~
va julgada a cencerrência pública para a reforma e êJD.-

pliação do prédio. (~ls. 140/146 e 147/149)~ Desde março
de 1972, ou seja, quase dois anos antes da promulgação da
Lei nº 8.001/73, a Fazenda de Estado já estava imitid.a
na pesse do imóvel, per força da desaprepriaçãeCns. 113).
Isso. Significa que a declaração. de utilidade púb1ica,pa
ra o. fim da expropriação, fei emitida cem antecedência
ainda maior.

. I
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I
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Tudo. isso. evidencia que e Geverno do Estado
~ei surpreendido cem a neva lei, poâ s a obra já havia si
do iniciada na vigência da lei anterior, que a peroitia
(centrate de ~ls. 150/155, cláusula terceira). Hada mais
justo, portanto., que se aplique ao. case a regra de exc,!t
ção de art. 48 da Lei n~ 8.001/73.

Os autores alegam que a ré nao exibiu a pl2:!!.
tacerrespendente ao pretoce1e de fls. 124. Tal exibi
çãe, centude, era dispensável, pois ~ documento de fls.
125 se re~ere ao prédio. da Avenida Europa, nº 158, que
se identifiça cem e imóvel em questão (fls.128,130,1~O e
150). O document o de ~ls. 126, que também se refere a
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prédio da Avenida Europa, menciona o mesmo número do pr.Q.
tocolo de rIs. 124. Note-se que, no presente caso, DdO
se discute pr-opr-Laaerrbe a reguJ.aridade da planta ou da.
construção. Trata-se, aliás, de construçãóde luxo, 'fei
ta de acordo com a melhor técnica. O que se controverte
é apenas a conformidade do uso e, para'isso t não há n~
. e- .--cessidade da apresentação da planta, .bastando a prova de
que o protocolo de rIs. 124 e 125, anterior à Lei nÚm~
ro 8.001/73, se identifica com a obra em questão.

t certo que a licença não chegou. a ser. conc~
dida. A obra foi levantada sem que tenha sido expedido
o alvará •.No entanto, uma vez demonstrado que se trata
de estabeled.Iilentode ~ conforme (art. 21, nº l,Ga Lei
nº. 7.805/72), de acordo com as normas vigentes à época
'do protocolamento do pedido (a...-t.48 da Lei n2 8.001/73),
a inexistência de licenciamento não constitui motivo pa
ra a demolição do prédio, pois a ré poderá obter o a1v~
ráde conservaçao.

Por tais motivos, a ação é ju1gadaimProceden-
te, pagando os autores as custas do processo e honorá-

. .

'Tios de advogado de 2<YtG (vinte por centro) sobre o valor
da causa •.

Em face disso, rica prejudicada a apelação dos

i
I,

autores •.
são Paulo, 15 de setembro de 1977.
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C E R T I F I C O havereo, ainda, participado do ju1ga- .
T41.i3U~'i:.L DE JUSTiÇAmento, coa votos vencedores, os Srs. Desembar....&?-<t~~.~30CARsÃOPAULO

LOS A. ANTONINI e TITO EESKETH. O referido é veràâ2íêHlCe\ÇAO

~6V~@'/.~
w.m:. D). c::.G:-::.\ c. V),1l1:.1 SCIULlO

eira!c.1&~o [·H,~ào. Su~sl'
[H"nO 3-

Apelaçco Cí7e1 nº 262.652 São Paulo

dou ~é.
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CONCLUSÃO

A política do uso do solo, nos Jardins, é influenciada

pela tríplice articulação interna ao Estado: entre os ~ -orgaos

no nível municipal; entre os poderes; entre os níveis de go

verno.

1. Dentre os órgãos da administração municipal encontramos va

rios que se ocupam do problema do uso do solo. Há, por e

xemplo; a questão da ordenação das atividades no espaço, a

partir de uma certa concepção de 'estrutura 'ur.bana. Esse

aspecto é traduzido pelas leis de zoneamento, no que se r~

fere à sua elaboração pelos órgãos técnicos de planejamen-

to (Cogep) e à sua aplicação pelos órgãos admini'strativos

(SAR-ARs) .

Há outro aspecto, o qual diz respeito ao uso do solo para

,transporte, que envolve a circulação, resultando na polít~

ca do tráfego, sendo desenvolvida por outra Secretaria Mu-

nicipal (SMT-DSV). Â medida que essas políticas vão sendo

desenvolvidas pelos órgãos da administração municipal os

quais possuem diferentes graus de autonomia e poder, cres-

cem as atribuições e funções e diversificam-se os objeti -

vos, tornando sumamente difícil a existência de um elemen-

to de articulação. No que diz respeito aos Jardins, a au-

sência desse elemento integrador parece visivel na compar~

ção da politica do uso do solo expressa no zoneamento, veE

sus política do tráfego, sendo que o resultado é o cresci-

mento das dificuldades da aplicação das leis e o surgimen-
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to de concepções d~vergentes com referência àquele zonea -

mento.

2. Outro t~po de articulação é com relação aos poderes (Exec~

tivo, Legislativo e Judic~ário) os quais não são absolutos,

mas limitam-se reciprocamente. Esta limitação reflete no

desenvolvimento das políticas. A ação do Executivo é, mui

tas vezes, embargada pelo Judiciário, quanto ao fechamento

administrativo de empresas em locais não permitidos pelas

leis. Graças à ação do JudiCiário, muitos estabelecimen -

tos conseguiram permanecer instalados nas áreas estritamen

te residenciais dos Jardins, enquanto os processos tramita

varo na justiça, ao longo dos anos. Com. isto, a aplicação

da Lei de Zoneamento pela Administração Municipal ficou di

ficultada. Esse fato contribuiu para que a própria Adroi -

nistração Pública começasse a repensar o zoneamento naque-

le local, exercendo pressões sob~e os centros de decisão ,

a fim de que fossem efetuadas mudanças no uso do solo na -

quela área.

O Legislativo é outro poder que interfere no desenvolvimen

to das políticas, pois recebe a maior carga de pressoes o

riundas de grupos locais. Sendo mais sensível a elas

pressiona fortemente o Executivo, através de várias práti-

cas e até mesmo elaborando projetos de lei. \

3.A relação entre os níveis de governo apresenta certo defa-

sarnento, decorrente de funçoes e objetivos distantes entre

s~. e por ~sto que, enquanto o governo municipal procura

o desenvolvimento das pollticas no sentido de controlar e
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disciplinar o uso do solo, os outros níveis a parti,r de
objetivos que contrariam esses interesses, utilizam imó ~
veis para fins não previstos nas leis de zoneamento para a

quele local.

Em suma, é válido dizer que as políticas públicas do uso
do solo nos Jardins não se desvinculam dessa trama que
se desenvolve internamente ao Estado. Por isto sofrem as
consequências daquela desigualdade.
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Partimos de uma perspectiva histórica e de concepção do

urbano como "locus" das condições gerai~ da produçSo. Segundo

esse enfoque, os Jardins surgiram em decorrência. da expansão

dos processos de produção e consumo. Originalmente, essebair

ro foi estruturado para o consumo individual de luxo, import~

do da Inglaterra, a partir da ação das lot~adoras e posterior

mente sendo amparado pelas políticas protecionistas do E~ta -

do, expressas nas leis, principalmente, no Código Arthur Sa

boya.

Com o correr do tempo, e com o crescimento da cidade no

bojo do desenvolvimento econômico capitalista,desencadearam-

se.processos de transformação desbairros originais. A expan-

são da. cidade para o sul e a saturação da zona central contri

buíram para a emergência de processos .de socialização do uso

do solo nos Jardins: o estabelecimento de novos polos comer -

ciais e a intensificação do trânsito propici~~agrande valo-

rização come rc í aL dos imóveis, ao longo das vias mais mov'imen

tadas como avo Brasil, rua Estados Unidos, avo Europa e ou-
c:>N>l'>\..tras, ao mesmo tempo que torneti essas mesmas ruas impróprias

para abrigar residências de luxo, devido aos incômodos gera -

dos pelo fluxo intenso do tráfego. A consequência tem sido a

evasão de moradores tradicionais p~ra outros locais mais tran

quilos e a grande invasão de empresas e escritórios. Com a

intensificação do uso do solo, o bairro dos Jardins tende a

ser reestruturado, em função da produção - basicamente produ-

ção de serviços, e o solo vai sendo, cada vez mai~, destinado

para. o uso coletivo. Esse fenômeno da transformaçao socio-e~

pacial induz o Estado a reformular sua política, sendo· que
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ruas que eram definidas pela antiga legislação como estrita

mente residenciais; ao longo do tempo, vao sendo transforma -

das em corredores de serviço. Mas essas transformações e a

reformulação das políticas do uso do solo ocorrem em meio as

contradições do desenvolvimento urbano capitalista, refletin-

do tendências, objetivos e interesses divergentes, gerando os

conflitos entre frações do capital e entre essas e o Estado •

Nessa situaçao de conflito, os grupos com objetivos contrá

rios se debatem para fazer valer seus interesses: o grupo a

favor do "corredor" luta para a mudança do uso através de

determinações legais, enquanto a outra facção com interesses

preservacionistas se organiza para impedir tal mudança.

As tendências do desenvolvimento urbano capitalista ,

que estão na base das mudanças nas pólíticas do solo, nos Jar

dins, têm a sua expressão nas práticas sociais que por sua

vez se articulam com os interesses econômicos. Esses intercs

ses se expressam sob forma de pressões ao poder público, no

sentido de que as políticas assumam determinadas orientações.

Como esses interesses são muitas vezes contraditórios, as po-

líticas tendem a ser orientadas pelos interesses e pressões

que conseguem se impôr sobre os demais na relação entre as

forças sociais, em dado momento histórico.

Isto significa que a decisao por parte do poder pÚblico

sofre as repercussões da trama que se desenvolve no nível da

sociedade e do Estado. A corr~laçao de forças que se estabe-

lece é sen sI've L às flutuaç8es conjunturais, e as po Lfticas ta!!}

bêm são afetadas por essas flutuações, resultando nas reformu

lações periódicas das políticas do uso do solo.
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No perIodo enfoc~do detectamos três momentos importan -

tes que diz~espeito à reformulaçlio das políticas, expressas

nas leis de zoneamento: em 1972, em 1973 e em 1979; em 1972 ,

quando pressões sucessivas levaram o poder público a criar vá

rios corredores comerciais nos Jardins tais corno a avo Brasi~

rua Estados Unidos e avo Europa, definidos pela lei 7.805/72;

em 1973 surgiram movimentos de oposição por parte dos morado-

res ligados à SAJEP, conseguindo que, um ano após, pela lei

8.001/73 a avo Europa voltasse à condição de estritamente re-

sidenciali e, finalmente em 1979 o grupo Pro-Corredor, total-

mente mobilizado, consegue a vitória, levando à nova reformu-

lação na política do uso do solo nos Jardins, quanto à avo Eu

ropa e rua Colômbia, que passaram a "corredor de serviço".

o estudo nos indica que a tendência dominante é no sen-

tido da mudança do uso, com o objetivo de extrair ao máximo a

potencialidade econômica da área. No entanto, no que se ref~

re às vias citadas acima, o movimento dirigido pelos morado -

res preservacionistas conseguiu se impôr, levando o poder pú-

blico a manter a lei que definia essas ruas como estritamente

residenciais, durante vários anos, ou seja, até o final do g2

verno Olavo Setúbal, em 1979.

No decorrer da década, ~urante o período 1973-1980, em

que vigorou a lei 8.001/73, quando as citadas vias eram estri

tamente residenciais, vários fatos vieram conturbar a aplica-

çao da lei e permitir o enfraquecimento do grupo preservacio-

nistGt como a conquista de novos ade~tos por parte daqueles

que apoiavam a instituiçao de corredores; a intensificação do
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trânsito que acabou expulsando muitos morad~)l:·estradicionais,

os quais passaram a admitir mudanças no uso do. ~OIOi a f~

te instalação de novas empresas - contrariando as normas vi -

gentes - cujos proprietários passaram a pressionar o poder pú

blico no sentido da mudança legal do zoneamento; as dificulda

des que a administração pÚblica encontrou, quanto à aplicação

da lei, em virtude de vários fatores como a política do tráf~

go desvinculada dos objetivos propostos pelo zoneamento i as a

çôes de embargo por parte do Judiciário,fatos que levaram

com que os órgãos administrativos reformulassem a opinião~- -
to ao zoneamento nos Jardins. Vêm juntar-se a esses as pres-

sões do Legislativo Municipal em favor da criação de corre do-

res, com a apresentação, inclusive,.de projetos de lei, fren-

te às pressões de munícipes e às transformações sócio-espaciais

consumadas, em razão da desobediência generalizada de empre-

sas e escritórios instalados nas áreas residenciais. Esses

fatos nos dão indicações sobre o modo de articulação do apar~

to estatal, cuja diversificação interna~eflete no desenvolvi

mento das políticas. As mudanças que foram ocorrendo na rela

ção de forças sociais, nos Jardins, levaram a que, no finalda

década, houvesse uma reformulação na política do solo expressa

nas leisde zoneamento; dando origem. à criação de corredoresde

serviço" através da lei 9.049/80.

Em suma, este estudo nos fornece algumas indicações so

bre as políticas do uso do solo nos Jardins. Indica, por e

xemplo, que ela foi orientada, €m grandes linhas, pelas ten -

dências do. desenvolvimento urbano capitalista, sendo conturba

da por suas contradições. Mas foi em decorrência das pre~
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sões, em conjunturas específicas, que certos objetivos econô-

micos sobressaíram sobre os demais. Dentre os interesses, os

predominantes são os que objetivam a utilização dos imóveis~

ra fins comerciais ou de serviços. Através da década, os

grupos com esses interesses vêm conquistando adeptos, princi-

palmente a partir do estabelecimento de empresas importantes

no bairro. O crescimento dessas adesões nos fazem acreditar"

que, se as tendências persistirem, mudanças mais profundasnas

políticas do uso do solo, nos Jardins, serão irreversíveis.
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