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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo dissertar em breves linhas acerca dos danos 

ocorridos ao patrimônico histórico e cultural no Estado de São Paulo em decorrência 

dos recentes movimentos de manifestações sociais. 

Procurará demonstrar, juridicamente a existência de respaldo legal a situações 

análogas às vivenciadas pela cidade a par do direito de manifestação 

constitucionalmente tutelado pela nossa Carta Magna. 

  
 
METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada consistiu na consulta à doutrina e legislação mais 

atualizadas sobre o tema e em especial, na análise de decisões jurisprudenciais. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa a seguir colacionada teve como principal objetivo ressaltar assuntos 

correlatos e que não foram tratados diretamente por ocasião da ocorrência dos 

movimentos de manifestações sociais. Pouco ou quase nada se falou a respeito dos 

danos ambientais aos prédios históricos que forma o patrimônio cultural da cidade 

de São Paulo, nem tampouco de sua tutela protegida legalmente pela Constituição 

Federal de 1988, pelo Estatuto da Cidade e outras leis esparsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CONCEITO DE DANOS AMBIENTAIS 
 

O dano ambiental está conceituado no artigo, 3º, II, a-e, Lei 6.938/81, como 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causadas por qualquer intervenção humana, que direta ou indiretamente 

prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; como também nas 

atividades econômicas; e o prejuizo na qualidade dos recursos ambientais. 

Apesar de não ter definição legal a doutrina entende que:  

 

“o dano ambiental deve ser compreendido como 

toda lesão inaceitável causada por qualquer ação 

humana (culposa ou não) ao meio ambiente, 

diretamente, como macrobem de interesse da 

coletividade, e indiretamente, a terceiros, 

visualizando interesses próprios ou individuais e 

que refletem na coletividade”.  

 

Como define Édis Milaré, dano ambiental é “a lesão aos recursos 

ambientais, com a conseqüente degradação-adversa ou – in pejus - do equilíbrio 

ecológico e da qualidade ambiental”.1 

 

1.1. Definição legal de patrimônio histórico e cultural 
 

Segundo o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que entre outras 

medidas institui tombamento, define em seu artigo 1º o conceito de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional:  

 

“Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional 

o conjunto dos bens móveis imóveis existentes no 

pais, interessando ao publico sua conservação, 

devido a fatos históricos do Brasil, quer por seu 

1 MILARÉ,  Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  
                                                           



imenso valor arqueológico, etnográfico, 

bibliográfico ou artístico”.  

 

O artigo 216 da Constituição Federal também conceitua patrimônio cultural. 

Nesta linha de raciocínio, patrimônio histórico quer dizer um bem móvel, 

imóvel ou natural, que possua valor significativo para uma sociedade, podendo ser 

estético, artístico, documental, científico, social, espiritual ou ecológico. 2 

Patrimôno histórico cultural deve ser entendido como aquele construído ou 

produzidos pelas sociedade passadas, por isso representam uma importante fonte 

de pesquisa e preservação cultural. É o conjunto de bens que contam a história de 

uma geração através de sua arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, utensílios, 

armas, ferramentas, meios de transportes, obras de arte, documentos.3  

 Já o patrimônio ambiental ou natural é a ligação que relaciona o homem e 

seus semelhantes e tudo o que os envolve, como o meio ambiente, fauna, flora, ar, 

minerais, rios, oceanos, manguezais, e tudo o que eles contêm. O meio ambiente 

faz parte interage com o homem e passa a fazer parte de seu cotidiano.  

 O patrimônio se classifica como material ou imaterial, sendo certo que o 

patrimônio material é composto de objetos ou artefatos que fornecem informações 

sobre o homem. É o conjunto de manifestações populares de um povo, expressados 

oralmente ou festejados, recriados e modificados ao longo do tempo.  

Os considerados patrimônios imateriais são compostos de locais dotados de 

expressivos valores para a história, assim como as paisagens, também são 

representações do patrimônio imaterial. A escolha desse tipo de patrimônio 

acontece de 2 em 2 anos, através de um júri internacional.  

  

1.2. Finalidade e documentaçao  
 
A finalidade do patrimônio é o interessse público e a principal característica 

de um patrimônio, é a sua conservação e, sua ligação a fatos memoráveis da 

2 Biblioteca Fundaçao Bunge. Disponível em: <http://www.fundacaobunge.org.br/biblioteca-bunge/glossario/?filter=p-q-r>. 

3 O Patrimônio Cultural de uma nação, de uma região ou de uma comunidade é composto de todas as expressões materiais 
e espirituais que lhe constituem, incluindo o meio ambiente natural".Declaração de Caracas, 1992.  

                                                           



história, do lugar e de seu povo, quer por seu excepcional valor arqueológico, 

etnológico, bibliográfico ou artístico.  

 Entende-se por documentos patrimoniais são documentos que contêm 

informações relevantes, e que ensinam os mecanismos por meio dos quais uma 

sociedade se organiza e transforma.   

 

 

2. DECISÕES JUDICIAIS EM CASOS CONCRETOS 

A segurança jurídica é base para o desenvolvimento da sociedade, nesse 

contexto, deve ser aplicada de modo absoluto para firmar a força do Direito na 

solução de conflitos, na busca  pela estabilidade, devendo imperar os princípios: da 

legalidade, da igualdade, da proteção, da confiança, da proporcionalidade, da 

moralidade, entre outros.  

Entretanto, o que vem ocorrendo é um crescente numero de decisões judiciais 

diferenciadas, no que se refere a aplicação de tema idêntico incidente sobre casos 

iguais. 

A seguir encontram-se colacionadas jurisprudenciais acerca do mesmo 

assunto mas com decisões contraditórias:  

 

“Liminar deferida. Requerente: Shopping JK 

Iguatemi. Requerido: Movimento Rolezinho. Ação: 

Liminar. Processo:100 1097.90.2014.8.26.0100. 

Juiz: Alberto Gibim Villela. Comarca: 14º Vara 

Cível de São Paulo. Decisão: Deferimento de 

liminar alegando que o local é impróprio, 

fundamenta sua decisão no artigo 1º IV da CR/88 e 

do artigo 5º da Constituição Federal.” 

 

“Liminar não deferida: Requerente: Shopping P.D. 

Pedro. Requerido: Movimento Rolezinho. Ação: 



Liminar. Processo: 1000219.57.2014.8.26.0114. 

Juiz: Renato Siqueira Prelto. Comarca: 1º Vara 

Cível de Campinas. Decisão: foi negado o 

deferimento de liminar, o juiz entendeu ser licito o 

direito dos manifestantes, nos moldes que estava 

previsto e marcado para acontecer o rolezinho, 

fundamentou sua decisão na Constituição Federal”. 

 

“Liminar não deferida. Requerente: Fundos de 

investimentos Imobiliário. Requerido: Movimento 

Rolezinho. Ação: Liminar. 

Processo:4009786.64.2013.8.26.0577. Juiz: Luiz 

Mauricio Sodré de Oliveira. Comarca: 3º Vara Cível 

do Foro de São Jose dos Campos. Não houve 

deferimento de liminar, juiz defende que é dever do 

Estado acompanhar e garantir, a pacificação, a 

integridade das pessoas e zelar pelos bens de 

patrimônios publicos. Sendo assim, se faz 

necessário a presença de policiais militares, corpo 

de bombeiro e oficiais de justiça, afim de garantir 

direitos e deveres de ambos os pólos, aderentes 

ao movimento ou não. Fundamenta sua decisão no 

artigo 5º XXXV da Constituição Federal, artigo 143 

II CPC e artigo 144 V Constituição Federal. Sendo 

assim, autoriza o rolezinho, e intima o comandante 

da policia militar local, á acompanhar toda 

movimentação, afim de assegurar que o tal não 

ocorra transtornos”. 

 

“Liminar não deferida com ressalva: Requerente: 

Shopping Campo Limpo. Requerido: Movimento 

Rolezinho. Ação: Liminar. Processo: 1000 



656.46.2014.8.0002. Juiz: Antonio Carlos Santoro 

Filho. Comarca: 5º Vara Cível do Foro de Santo 

Amaro. Decisão: O magistrado não concede 

liminar, porém adverte, que se houver algum 

acontecimento ilegal e que fere o direito de outros, 

os tais responsáveis arcarão com uma multa no 

valor de R$10.000.00, fundamenta sua decisão no 

artigo 5º da Constituição Federal”. 

 

Sem dúvida alguma, a fundamentação detalhada nas decisões, é de suma 

importância, para se buscar uma resposta mais correta, adequada à Constituição 

Federal, para o caso concreto, que mesmo sendo da mesma matéria ou idênticos, 

de diferem com alguma particularidade, cabendo ao magistrado, entender e ser o 

mais justo possível. 

 

2.1. Divergência de opiniões, da sociedade e jurisprudencial em manifestações 
 

Verificaram-se inúmeras manifestações  ocorridas no pais nos últimos meses, 

as opiniões se dividiram de acordo com cada caso concreto, onde em alguns casos 

ocorreram de fato, a depredação de bens públicos e privados, caracterizando assim 

implicações contidas em nosso nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, houve 

manifestações pacificas, onde pudemos constatar jovens reunidos pacificamente. 

Esses acontecimentos agudos, movimentaram o poder judiciário, ocasionado 

por uma grande demanda de processos que ambos os pólos entraram com 

mandados de segurança afim de terem seus direitos preservados; em alguns casos 

a justiça se manifestou em favor de um dos pólos, avaliando o caso concreto, não 

sendo influenciado por jurisprudência anterior.  

Sendo assim, representantes dos pólos não puderam usar a jurisprudência, 

para garantir a satisfação plena de seus clientes, uma vez que as decisões judiciais 

não apresentaram uma linearidade especifica, variando de acordo com os casos 

concretos.  

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   
  

Em suma, verificamos neste trabalho que as manifestações ocorridas em 

todo o Brasil por grupos diversos de pessoas e que causaram muitos prejuízos  ao 

país, revelaram  muitos pontos a melhorar, por parte do Estado e suas autoridades 

policiais, por parte do sistema de proteção  á segurança pública  bem como seu 

patrimônio.  

Acima de tudo a vida deve ser preservada, conforme previsto em nossa 

Carta Magna de 88. No entanto,  a conservação ambiental deve ser observada com  

mais rigor, sendo resguardada  contra  toda ação de depredação e vandalismo.  

A monitoramento dos principais  pontos patrimoniais, pelas autoridades 

policiais,  bem como das redes sociais  para prevenção  de atos de vandalismo seria 

uma forma de prevenir  os delitos decorrentes desta manifestações,  evitando a 

forma segregatória e racista  utilizada para o combate dessas ações.  

A preservação do meio ambiente é uma ação muito mais ampla do que se 

pensam, e que o monitoramento , ou seja, a prevenção a quaisquer danos é muito 

mais importante que quaisquer ações de combate , que podem ser irreversíveis. E 

em segundo plano, as campanhas educativas, que devem ser aplicadas no dia a dia 

da sociedade, em favor da paz e da preservação do meio ambiente. 
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