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“Entre as brumas dissipadas pelo sol da manhã, vales, montanhas, o
casario, ladeiras centenárias, descortina-se uma cidade que a todos
encanta.
Ela é de ouro e de ferro, construída do trabalho, repleta de fascínio e
de conhecimento, o Eldorado das Minas Gerais, a terra do sonho e da
esperança.
Em cada espaço um retrato da história, lugar a forjar amizades,
verdadeira irmandade, traços de um estado que nela se descobriu.
Desperta Ouro Preto, terra dos sonhos e berço da liberdade,
patrimônio da humanidade!”.

Júlio César de Souza

RESUMO
A dissertação teve como escopo abordar o tombamento, promovendo uma releitura com base
na perspectiva constitucional inaugurada com a redemocratização brasileira em 1988,
considerando para tanto a aplicação administrativa do referido instituto, mas abordando novas
modalidades, diversas da clássica existente na doutrina administrativista. O estudo objetivou
apresentar os fundamentos e características do tombamento como mecanismo de aplicação da
função socioambiental da propriedade e meio de tutela do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, através da intervenção do Estado no âmbito da propriedade, pois tal instituto
assegura a efetivação da preservação do patrimônio culturalmente considerado, reordenando o
exercício da propriedade e, consequentemente, promovendo o meio ambiente equilibrado. Do
estudo surgiu o entendimento de que o tombamento, por ser menos gravoso, é instrumento
adequado ao exercício de um poder de polícia estatal condizente com a diretriz constitucional
de respeito ao direito de propriedade individualmente considerado, a concretização da função
social a ele atribuída e o respeito aos direitos difusos relativos à defesa e promoção de um
meio ambiente preservado, para as presentes e futuras gerações. No plano da releitura do
instituto, ficou demonstrada a possibilidade de novas formas jurídicas mais atuais de
concretização do tombamento diversas da administrativa, com a finalidade de criar
entendimentos atualizados sobre institutos clássicos do Direito Administrativo e no âmbito do
Direito Civil, adequando-os aos ditames da máxima efetividade dos direitos fundamentais.
Palavras-chave: Meio Ambiente; Propriedade; Tombamento; Patrimônio Cultural.

ABSTRACT
The dissertation had as scope to approach the Designated properties promoting a re-reading
from the constitutional perspective inaugurated with the Brazilian re-democratization in 1988,
considering for that the administrative application of the mentioned institute, but approaching
new modalities, different from the classical one existing in the administrative doctrine. The
study aimed to present the foundations and characteristics of the Designated properties as a
mechanism of application of the socio-environmental function of property and means of
protection of the ecologically balanced environment, through the intervention of the State in
the scope of property, since this institute ensures the effective preservation of the cultural
heritage considered, reordering the exercise of property and, consequently, promoting the
balanced environment. From the study emerged the understanding, having as a parameter the
intervention forms that the Designated properties for being less severe, shows itself as an
adequate instrument to the exercise of a state police power in keeping with the constitutional
guideline of respect to the property rights individually considered, the concretization of the
social function assigned to it and respect for diffuse rights relating to the defense and
promotion of a preserved environment for present and future generations. With regard to the
re-reading of the institute, it was demonstrated the possibility of new, more current legal
forms of consolidation of the Designated properties different from the administrative, with the
purpose of creating updated understandings of classic institutes of Administrative Law and in
the scope of Civil Law, adapting them to the dictates of the maximum effectiveness of
fundamental rights.
Keywords: Environment; Property; Designated properties; Cultural heritage.
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1 INTRODUÇÃO

No percurso desenvolvido ao longo da construção de uma cultura patrimonial
histórica pelo ser humano, inúmeros foram os elementos destacados como fundamentais para
a definição de valores essenciais no campo sociológico, histórico e jurídico que
paulatinamente passaram a ser reconhecidos como direitos fundamentais, inerentes à condição
humana.
A partir da materialização desses valores clássicos a referendar a observação dos
aspectos da mutualidade e participação de todos, independentemente de serem tais
composições valorativas de natureza pública ou privada, consolidou-se a ideia de que os
direitos de primeira geração necessitam receber, em sua estrutura, nova roupagem. Esta deve
ser capaz de agregar às primeiras conquistas a adequação temporal e principalmente
finalística e funcional, cujas necessidades atuais requerem tais ajustes.
Verificou-se, portanto, a transmutação do direito de propriedade à sua delimitação
mais atualizada de materialização da função socioambiental da propriedade, necessária à
compreensão do atual sistema constitucional, administrativo e civil reguladores da
propriedade, enquanto instituto jurídico e também da tutela patrimonial, entendida como
mecanismo de proteção da memória cultural e do meio ambiente historicamente considerado.
O direito de propriedade de característica essencialmente individual e de cunho
patrimonial atrelado à ideia de uso, gozo, fruição, além do atributo abuendi do proprietário,
passou nesse contexto evolutivo a ser reordenado por nova visão, se apresentando até mesmo
como extensão da própria manifestação da personalidade impressa em determinado objeto
pelo titular do domínio. Nessa nova visão, a propriedade enquanto direito potestativo deve ser
exercida em benefício da coletividade.
Para atender ao cumprimento de medidas que garantissem o pleno exercício da
propriedade, novo entendimento foi necessário, de modo a conjugar o uso da propriedade com
o atributo da função social; e, especificamente nas situações de tutela do patrimônio cultural,
promover a salvaguarda e a promoção do patrimônio cultural.
A função socioambiental e cultural da propriedade necessitou da associação com o
exercício do direito de propriedade, na busca pela materialização do interesse coletivo,
enriquecendo assim a finalidade da propriedade ao pressupor o respeito à existência do corpo
social como destinatário de modo reflexo do uso da propriedade privada.
Note-se manifesto intento dos mecanismos de intervenção na propriedade privada,
primeiramente os estabelecidos pelo Estado no tocante às restrições derivadas do poder de
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polícia estatal no campo administrativo, entendimento passível de ampliação para englobar
novas formas de atuação estatal diversas da administrativa, como a legislativa e a judicial. A
precípua finalidade dessas propostas visa projetar medidas capazes de conciliar as
prerrogativas derivadas do direito do detentor da propriedade à composição do interesse
difuso atrelado à função sociocultural da propriedade e que se relaciona com o exercício desse
direito.
O mote é materializar a adequação da propriedade considerada sob o enfoque do
Direito privado ao interesse coletivo e à preservação do meio ambiente cultural.
Fundamentado nesse entendimento, o instituto do tombamento deve ser reconhecido e
compreendido em face de nova forma de interpretação constitucional como passível de ser
forma de intervenção na propriedade privada não eminentemente administrativa, mas também
legislativa e judicial.
Somente assim o instituto virá a manifestar a concretização do mandamento
constitucional relativo à preservação do meio ambiente integral e conservação do patrimônio
histórico, cujos enunciados também representam a diretriz primeira de efetivação dos direitos
fundamentais positivados no ordenamento interno.
No

contexto de máxima efetividade da proteção do meio ambiente

ecologicamente equilibrado, direito reconhecido como de natureza difusa, coexistem no caso
do bem de relevante valor cultural o direito de propriedade do titular da coisa e o direito da
coletividade em ter determinado bem juridicamente protegido, de modo que seja preservada a
memória ínsita daquela coletividade de pessoas.
O objetivo do estudo inicialmente foi apresentar o instituto do tombamento como
método adequado de intervenção na propriedade eficiente e menos gravoso, considerando, a
partir do exame dos conceitos de ambos, o enfoque de preservação do meio ambiente e do
patrimônio cultural nacional. Seria preciso demonstrar, para tanto, sua interdependência
decorrente da orientação constitucional, propiciada por uma nova interpretação da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).
Visou ainda explanar o significado de micro e macrobem ambiental a partir de
uma perspectiva que considera de fundamental importância a correlação entre o direito de
uso, gozo e fruição individual e a irrenunciabilidade do direito difuso de conservação,
memória e deleite, garantido à coletividade pela via constitucional.
Foi preciso analisar o tombamento enquanto eixo operacional assegurador da
manutenção do patrimônio ambiental cultural destinado a um uso de todos, inclusive com o
compromisso de salvaguardar as presentes e as futuras gerações. Isso sem, contudo,
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inviabilizar o exercício do direito de propriedade, cuja força normativa também encontra
amparo em sua definição enquanto garantia fundamental positivada.
Por derradeiro, pesquisaram-se as novas possibilidades de aplicação do
tombamento e a possibilidade de ser materializado esse instituto por modalidade diversa da
clássica aplicação levada a efeito pelo Poder Executivo. Isso com o intuito de promover, no
panorama constitucional garantista, a máxima proteção do bem ambiental cultural.
Sobre as proposições que concedem diretriz ao presente trabalho, frise-se o anseio
de perquirir qual fundamento dá ao tombamento a possibilidade de imprimir novo exercício
do direito de propriedade, atuando no âmbito do domínio privado, para assim responder sobre
os efeitos do instituto administrativo a refletir no direito de propriedade. Concomitantemente,
abordar a plausibilidade da convergência de preceitos fundadores do ordenamento jurídico
pátrio, a fim de aprimorar os conceitos de direitos históricos, cuja necessária adequação
decorre do incremento de valores essenciais à sadia qualidade de vida coletiva, presente e
futura.
Além do já explanado, importante destacar que o ordenamento jurídico foi
provido de vários instrumentos de tutela patrimonial a gradativamente ampliar as
possibilidades de preservação do patrimônio histórico. Sem, contudo, prever novas formas de
aplicação do instituto do tombamento, além da clássica utilização já exaustivamente debatida
pela doutrina e materializada em decisões administrativas.
Desse modo, a pesquisa buscou apresentar uma abordagem reflexiva sobre a
temática tombamento e a possível instituição de novos procedimentos desenvolvidos no
contexto jurídico nacional, ampliando o já clássico modelo administrativo, previsto no
Decreto-Lei n.º 25, de 1937.
Esboçadas essas considerações, necessário se fez a problematização por meio do
seguinte questionamento: é possível a existência de novos procedimentos de tombamento na
ordem constitucional vigente de 1988? Se possível, quais as implicações desse instituto sobre
o direito de propriedade?
Foi necessário analisar a legislação, julgados e doutrina pertinentes aos institutos
da posse, propriedade e do tombamento e compreender o tombamento enquanto eixo
operacional assegurador da manutenção do patrimônio ambiental cultural, destinado ao
usufruto de todos, inclusive com o compromisso de salvaguardar as presentes e futuras
gerações. Isso sem inviabilizar o exercício do direito de propriedade, cuja força normativa
também encontra amparo em sua definição como garantia fundamental positivada.
Denotou-se a possibilidade da existência de novas formas de tutela patrimonial
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através do instituto do tombamento, ampliativas e diversas da já conhecida tutela
administrativa do instituto enquanto mecanismo de defesa do meio ambiente cultural. Sob
essa perspectiva, analisou-se o instituto do tombamento enquanto mecanismo balizador da
limitação ao direito de propriedade, averiguando a possibilidade de novas formas de aplicação
do instituto. Tais possibilidades mostraram-se de grande importância para a preservação do
meio ambiente cultural, sendo colocada de modo a promover os comandos expressos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
A finalidade do estudo surgiu em face da necessidade trazida na prática hodierna,
em que os casos práticos de desídia ou mesmo de indeferimento de tombamentos de imóveis
de relevante valor cultural, em várias situações concretas nas quais objetos de relevo cultural
para determinada coletividade não são tutelados pela via administrativa, são amplos e ocorrem
nas diversas esferas de poder e em todas as regiões do país.
Situados no âmbito do Poder Executivo, fase importante de um processo de
tombamento, mas que não deve ser entendida como a única, muitos pedidos são indeferidos,
mesmo reconhecido no processo administrativo o relevante valor cultural, o que
materialmente encerra o processo, mas não exaure de forma satisfativa a proteção de um
objeto reconhecido culturalmente para determinada coletividade.
A doutrina, apesar da existência de um ambiente constitucional a promover a
materialização de direitos fundamentais, sociais, individuais e coletivos, ainda sustenta a
impossibilidade de novos procedimentos de aplicação prática do instituto de Direito
Administrativo, o que de forma concreta inviabiliza a defesa do patrimônio cultural.
Simultaneamente, a concentração de poder erige o Poder Executivo à função
maximizada em face inclusive do titular do poder soberano. De função republicana criada
para promover o bem-estar social e coexistir em harmonia com as demais funções
republicanas entendidas como manifestações multiformes e em completude entre si, o
Executivo se sobressai nessa temática de aplicação do instituto de Direito Administrativo.
Por conseguinte, analisar o tema sobre a questão da ampliação das possibilidades
de uso de um determinado instituto jurídico colocou-se de suma importância, na medida em
que se apresenta como forma de limitação de excessos do Poder Executivo.
Frise-se ainda que eventual restrição a esse acesso por parte da coletividade à
tutela cultural, entendida e reconhecida de forma técnica, configura uma análise superficial,
uma afronta ao ordenamento constitucional, no qual expressamente consta ser o acesso a um
meio ambiente equilibrado e tutelado um direito de todos, para a presente e as futuras
gerações.
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Portanto, a evolução legislativa da tutela do patrimônio material e imaterial
possibilitou alterações significativas no contexto da preservação de objetos de valor histórico
nos últimos anos, em que a mudança de paradigma é processada em várias frentes,
notadamente na reconfiguração do direito de propriedade.
Sob o enfoque da propriedade, é encontrada nova finalidade atribuída a ela, em
que são conjugados os direitos do titular da coisa e o direito subjetivo coletivo de usar e fruir,
a incidir sobre o mesmo bem ambiental em situação aparentemente conflitante, podendo
acarretar, inclusive, o esvaziamento do direito de propriedade.
A partir da delimitação imposta neste tópico, foi apresentado como primeira
hipótese que na situação concreta não há diminuição do conteúdo do direito de propriedade
materializada pelo exercício do poder de polícia, mas sim um direcionamento do direito de
propriedade a estabelecer, no caso concreto, a diferenciação da natureza de direitos de fruição
individuais e difusos sobre a coisa.
Tendo como parâmetro os mecanismos de acesso à justiça, o ordenamento
constitucional atual permite um entendimento diferenciado no uso das ações de tutela de
direitos individuais, coletivos e difusos, visando à proteção do meio ambiente cultural
equilibrado. Conjugando essas duas premissas apresentadas sobre a fruição de direitos a
incidir sobre determinada coisa e o uso de ações como forma de acesso à justiça e ampliação
da tutela do meio ambiente cultural, é posicionado o tombamento enquanto mecanismo
balizador do direito de propriedade e tendo como outra hipótese aventada na pesquisa ser o
instituto de Direito Administrativo abrangido pelas referidas ações apto a promover a
concretização da proteção do meio ambiente cultural.
Um uso mais amplo das ações de defesa de interesses da coletividade possibilita
atualmente entender o instituto do tombamento como algo passível de outras formas e
procedimentos diversos da clássica aplicação administrativa, como já expresso prevista no
Decreto-Lei n.º 25/37 (DL 25/37).
Foi apresentada também como hipótese a possibilidade de formas jurídicas mais
atuais de materialização do tombamento diversas da administrativa, com a finalidade de criar
entendimentos novos sobre institutos clássicos do Direito Administrativo e no âmbito do
Direito Civil.
Por derradeiro, a ampliação da acessibilidade promoveu maior agilidade na tutela
do meio ambiente cultural em face da extensão do rol dos legitimados para a propositura, por
exemplo, da ação coletiva e pela aplicação de atualizados procedimentos de materialização da
tutela patrimonial do meio ambiente cultural.
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Lançando novas luzes sobre a posse e a propriedade no sistema constitucional
vigente e a partir de enfoque atualizado da temática do tombamento na seara administrativa e
na esteira de um renovado paradigma prático dos institutos, foi possível vislumbrar um
incremento de novas formas de aplicação desses institutos clássicos do direito. A finalidade
era buscar adequá-los às demandas de desenvolvimento de formas mais abrangentes de
preservação de bens culturais sem, contudo, colocá-los à margem do sistema legal, ao mesmo
tempo em que se buscou promover maior proteção do meio ambiente cultural.
Tendo como norte a investigação do problema apresentado e visando ao
aprofundamento do estudo e à verificação das hipóteses, foi utilizado como marco teórico
para balizar a pesquisa a definição trazida por Maria Sylvia Zanella di Pietro, porquanto
enfoca a abordagem dos institutos da posse e da propriedade e do tombamento. Na
perspectiva da autora, o tombamento pode ser conceituado como procedimento administrativo
realizado pelo Poder Público a impor restrições parciais a bens de qualquer natureza, desde
que apresente vinculação a fatos memoráveis da história ou possuir valor arqueológico ou
etnológico bibliográfico ou artístico. A fundamentação para a imposição de restrições está
contida na vinculação do bem como elemento do patrimônio cultural e do meio ambiente
artificial histórico, cuja conservação seja de interesse coletivo pelas razões já apresentadas (DI
PIETRO, 2006, p. 147).
O estudo teve uma abordagem qualitativa, natureza descritiva e exploratória. Para
tal, utilizou-se como norte metodológico o método dedutivo, por meio da técnica
monográfica, com realização de revisão bibliográfica de livros e artigos nacionais e
estrangeiros. Para a análise do tema central da pesquisa, foi utilizado como recorte temporal,
dada a atualidade do tema, o período compreendido entre 2009 e 2018.
Compõem os dados primários do trabalho a CRFB 88, Resoluções, Decretos,
Instruções Normativas e Portarias dos Ministérios da Cultura, do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, a Legislação federal e as decisões judiciais e administrativas.
Além dessas fontes, foi necessário examinar os arquivos de jurisprudências de
algumas Cortes Estaduais, dos Tribunais Regionais Federais, do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal. Artigos científicos publicados na Internet e disponibilizados
em periódicos e revistas técnicas impressas, livros, capítulos de livros, teses de doutorado,
dissertações de mestrado e monografias foram também utilizados como material de consulta.
A revisão bibliográfica teve como escopo analisar a legislação, a doutrina e as
decisões judiciais sobre a temática.
A dissertação apresenta em linhas gerais a inter-relação existente entre os
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princípios do desenvolvimento sustentável, equidade e da solidariedade intergeracional e
materialização deles em direitos a garantir a preservação do meio ambiente para as presentes e
futuras gerações. Nesse viés, houve a abordagem do instituto do tombamento como
mecanismo de intervenção do estado na propriedade e as possibilidades de serem
desenvolvidas novas formas de aplicação do referido instituto no contexto constitucional
brasileiro para a defesa e promoção do bem cultural.

2 ORIGENS E EVOLUÇÃO DA TUTELA PATRIMONIAL NO BRASIL

A tutela jurídica dos bens culturais no Brasil é resultado de uma evolução
histórica iniciada no começo do século XX com os primeiros instrumentos legais editados
para a salvaguarda do patrimônio cultural nacional, nas três1 esferas políticas, denotando uma
nascente preocupação preservacionista de salvaguarda do patrimônio histórico e artístico
nacional.
Na esteira desse movimento preservacionista, foram promovidos importantes
avanços na discussão em torno da elaboração de normas ampliadoras do status de proteção
dos bens patrimoniais de valor histórico e artístico, cuja promoção se deu através de duas
linhas principais de tutela: a primeira mediante a edição de atos normativos específicos
ordinários, como o Decreto n.º 22.928, de 12 de julho de 19332.
A segunda linha de tutela foi sendo desenvolvida no âmbito constitucional por
meio da elevação da proteção do patrimônio cultural ao status de bem juridicamente tutelado
constitucionalmente, tendo esse processo sido iniciado com a Constituição de 1934, marcado
pela característica de mudança de significações e gradativamente tendo sido modificado até
assumir a atual configuração.
No plano constitucional, portanto, a defesa do patrimônio histórico também foi
gradativa e agregadora, tendo cabido ao texto constitucional de 1934 o status de inaugurar e
promover expressamente a tutela do patrimônio histórico nos artigos 10 e 148, transcritos a
seguir por se tratar da primeira referência constitucional sobre o tema 3:

1

Como exemplo de instrumento legal nas três esferas executivas pode ser citado, primeiramente, no âmbito
local: os Decretos n.º 12 e n.º 13 da municipalidade de Ouro Preto, editados em 19 de setembro de 1931. No
âmbito estadual interessante citar como exemplo as Leis n.º 2.031 e n.º 2.032/27, editadas no estado da Bahia.
Por derradeiro, exemplificando normas federais, foram editados os Decretos n.º 22.928, de 12 de julho de
1933, e Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937.
2
Esse Decreto Federal referido no estudo reconheceu a cidade de Ouro Preto-MG como monumento nacional,
tornando todo o sítio histórico da cidade passível de proteção jurídica.
3
Grafia mantida nos moldes da redação original do texto constitucional de 1934. (Nota do autor).
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Art. 10. Compete concorrentemente á União e aos Estados:
I - velar na guarda da Constituição e das leis;
II - cuidar da saúde e assistencia publicas;
III - proteger as bellezas naturaes e os monumentos de valor histórico ou artistico,
podendo impedir a evasão de obras de arte;
[...]
Art. 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municipios favorecer e animar o
desenvolvimento das sciencias, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger
os objectos de interesse historico e o patrimonio artistico do paiz, bem como prestar
assistencia ao trabalhador intellectual. (BRASIL, 1934).

Nesse sentido, impende destacar que a citada característica de tutela do
patrimônio cultural foi mantida nas constituições subsequentes4, apresentando no atual
diploma constitucional uma configuração mais abrangente. Como ressaltado, essa mudança de
paradigma protetivo derivou-se de um processo gradativo de construção, materializado em
diplomas legais infraconstitucionais anteriores à Constituição de 19375 e aperfeiçoados nos
textos constitucionais posteriores, culminando na recepção de um conceito amplo e plural de
patrimônio cultural, na CRFB/88.
No campo legislativo infraconstitucional, a atividade legislativa foi desenvolvida
no mesmo sentido de ampliação gradativa da defesa do patrimônio cultural, primeiramente
através da edição do Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, marco jurídico de
extrema importância ao instituir o tombamento como mecanismo de atuação do poder estatal
na promoção da preservação patrimonial.
Nesse sentido são as ponderações de Souza e Rezende (2018, p. 931):
[...] Com o advento da Constituição de 1937, posteriormente foi editado o DecretoLei n.º 25/37, com a finalidade de materializar os comandos de proteção delimitados
na Carta Constitucional de 1937, instrumento inovador da ordem jurídica interna ao
trazer as configurações e delimitações do instituto do tombamento no âmbito
nacional.

4

Constituição de 1937: [...] Art. 134 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens
ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos
Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o
patrimônio nacional. [...] (BRASIL, 1937).
Constituição de 1946: [...] Art. 175 - As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem
como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do
Poder Público. [...] (BRASIL, 1946).
Constituição de 1967: [...] Art. 172 - O amparo à cultura é dever do Estado.
Parágrafo único - Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor
histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. [...]
(BRASIL, 1967).
A Emenda Constitucional que alterou a Constituição de 1967 renumerou o artigo 172 alterando sua localização
na Constituição, para nova localização no artigo 181.
5
[...] o texto constitucional de 1934 a primeira Constituição a abordar no país a possibilidade de tutela
patrimonial, fato que posteriormente foi expresso em todas as constituições subsequentes, inclusive constando
na CRFB/88. [...] (SOUZA; REZENDE, 2017, p. 931).
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Desse modo, os instrumentos legais representaram um grande avanço na
preservação patrimonial no Brasil nessa primeira fase de tutela ao promoverem a proteção
ordinária e constitucional de forma conjunta e complementar, fato que evolutivamente
contribuiu para a delimitação do arcabouço protetivo existente atualmente. Contudo, as
garantias de salvaguarda patrimonial nesse contexto legislativo ordinário colocaram sob a
gerência da administração as prerrogativas de acautelamento e preservação do bem cultural,
notadamente com a edição do Decreto-Lei n.º 25/37, permanecendo essa situação inalterada,
não acompanhando o desenrolar da evolução constitucional.
Tal panorama só começou a ser alterado no país com o desenvolvimento no
âmbito pátrio de mecanismos legais mais adequados a uma salvaguarda positiva e efetiva do
objeto com relevante valor cultural, através de mecanismos normativos propositivos como as
Leis n.º 4.717/65 e 7.347/85, que regulam, respectivamente, o uso da Ação Popular (AP) e da
Ação Civil Pública (ACP).
A inovação legislativa trazia, com o advento da Ação Civil Pública e da Ação
Popular, a questão cultural como objeto das ações coletivas para a defesa e promoção do
patrimônio cultural brasileiro. E com o advento da CRFB/88 e a ampliação do acesso à
justiça6, esses diplomas legais foram recepcionados, promovendo uma tratativa constitucional
mais garantista e permissiva das possibilidades de defesa do objeto cultural.
Houve a criação e fixação de competências materiais conjuntas para a salvaguarda
do patrimônio cultural no ordenamento constitucional vigente, sendo que esses elementos
norteadores estão presentes de forma destacada no artigo 23, inc. III e IV, da CRFB/88 ao ser
instituída a obrigação conjunta de defesa e promoção da preservação do meio ambiente
artificial:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e
de outros bens de valor histórico, artístico e cultural; (BRASIL, 1988).

Trata-se de um comando constitucional a reger e determinar a instituição de um
dever de tutela conjunta, de natureza material e multinível, para defesa do patrimônio cultural,
a onerar as três esferas de gestão, promovendo um entendimento de ampliação da obrigação
6

Nos textos constitucionais anteriores, a questão do acesso em uma primeira fase era limitada à assistência
judiciária (Constituição de 1934, artigo 113, § 32, Constituição de 1946, art. 141, § 4º, Constituição de 1967,
art. 150, § 32), assistência jurídica gratuita (Constituição de 1934, art.113, § 32, Constituição de 1967, art.
150, § 4º) e ao peticionamento individual de direito.
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criada pela diretiva constitucional. E a englobar um conceito de patrimônio amplo, elencado
como cultura nos moldes do descrito no artigo 216 da CRFB/88.
A obrigação de zelo expressa no citado artigo é diversa da competência delineada
pela CRFB/88, relativa à capacidade de legislar sobre determinado tema mediante a edição de
lei, esta materializada no artigo 24, inc. VII e VIII, em que é tratado o regime de competência,
conforme a seguir:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...]
(BRASIL, 1988).

Além dos citados instrumentos, a temática é tratada de forma mais específica nos
artigos 215 e 216 da CRFB/88, sendo possível observar a ampliação do espeque de tutela
patrimonial que passa do nuance artístico e histórico das constituições anteriores para uma
concepção mais ampla. Cria-se, destarte, a proteção cultural como gênero dos quais o
patrimônio material, o imaterial e a paisagem nas variantes nacional, regional e local são
espécies, resguardadas com instrumentos particularizados.
O meio ambiente também adquire diferenciações e especificações em sentido
amplo, entendido como meio ambiente e nas divisões classificativas desse gênero: natural,
artificial e cultural. Para Costa (2009, p. 46):

[...] O meio ambiente artificial é aquele construído pelo próprio ser humano. O meio
ambiente cultural poder ser confundido com o artificial, tendo em vista que faz parte
da construção desse tipo de ambiente pelo homem, mas difere devido a existência de
um valor agregado de características de identidade de uma comunidade, de outra
forma que é integrado pelo patrimônio histórico, artístico, paisagístico, e
arqueológico, como particularizado nos artigos 215 e 216 da Constituição.

Nesse sentido, com a ampliação jurídica da proteção a incidir sobre o objeto de
tutela, houve a criação de nova racionalidade a produzir uma ressignificação da própria visão
do objeto patrimonial para um conceito de objeto cultural intimamente ligado à concepção
cultural coletiva nas esferas local, regional e nacional, oriunda de uma sociedade plural
criadora de múltiplos cenários relevantes culturalmente7.
7

Ponderando sobre a questão na legislação portuguesa, elucida Rabelo (2012, p. 10) apresentando interessante
posicionamento adotado alhures:
[...] Dentro do instituto da classificação, há ainda três níveis distintos de proteção, podendo o bem ser
classificado como de interesse nacional, público ou municipal, recebendo proteção estatal diferenciada de
acordo com o nível no qual está classificado. A graduação da proteção dos bens culturais também é prevista
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Preconizando essa tendência, trouxe o legislador expressamente:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais. [...]
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II produção, promoção e difusão de bens culturais;
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões;
IV democratização do acesso aos bens de cultura; [...] (BRASIL, 1988).

Portanto, o manifestado no artigo 215 da CRFB/88 sintetiza uma mudança de
paradigma iniciada nas constituições de 1937 e posteriores, cristalizando a cultura8 como
definição ampla, denotando a ideia de “[...] um fenômeno abrangente que inclui todas as
manifestações materiais e imateriais, expressas em crenças, valores, visões de mundo
existentes em uma sociedade [...]”. (VELHO, 2006, p. 238).
O texto constitucional de 1988 atua concretizando a generalidade da cultura e as
subdivisões dela, criando uma dimensão concomitantemente abrangente, múltipla e em
determinados aspectos dinâmica no caso, por exemplo, dos bens culturais imateriais e na
paisagem.
A cultura nesse contexto deve ser entendida como algo pujante e democrático,
reflexo do tido como relevante para a coletividade e dotado de valor por ela atribuído no
âmbito local regional e nacional e, sobretudo, polissêmico. Entendida no aspecto
antropológico, por exemplo, cuja finalidade, segundo Geertz, é ampliar o universo do
comportamento humano, não apenas buscado pela antropologia, mas que, no entanto, é um
objetivo no qual a própria definição de cultura pode ser adaptada.

No entanto, esse é um objetivo ao qual o conceito de cultura semiótico se adapta
especialmente bem. Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu
chamaria símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder,
algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os
comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do
qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade.
(GEERTZ, 2008, p. 10).

como um dos princípios que devem ser observados no momento da elaboração dos estudos, projetos, relatórios,
obras ou intervenções sobre os bens, móveis ou imóveis, classificados ou em vias de classificação em qualquer
das categorias previstas na Lei n.º 107/2001, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/2009, que dispõe sobre o
regime jurídico dos estudos, projetos, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de
classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. [...]
8
[...] O conceito de cultura é estudado por diversas áreas do conhecimento, cada uma com um enfoque diferente,
sendo que, para o Direito, a delimitação desse conceito é essencial ao estudo dos direitos culturais, o que enseja
um maior interesse por parte dos juristas no estudo dessa importante categoria de direitos humanos, a fim de
garantir a sua efetivação. [...] (RABELO, 2012, p. 2).
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Relativamente aos bens culturais, ela também é dotada de especificidades, sendo
estática no patrimônio material ou dinâmica como na tutela paisagística9. Contudo, em todas
as subclassificações, são referentes à identidade, ação e memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira. O percebido é a existência de um fator subjetivo ínsito à
cultura atuando como ponto comum, caracterizado pela importância assumida por
determinado bem para a coletividade, nas esferas local, regional ou nacional.
Esse entendimento é mais claro ao ser conjugado para a exegese do artigo 216 da
CRFB/88:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
(BRASIL, 1988).

Cumpre destacar que, no contexto da constitucionalização da tutela cultural, o
artigo 216 da CRFB/88 elenca de forma exemplificativa os elementos integrantes do
patrimônio cultural e os instrumentos de salvaguarda e acautelamento desses bens, sendo esse
rol não taxativo, permitindo assim uma ampliação da tutela. Taxativa é a definição destacada
no artigo determinando que patrimônio é o entendido como bem tomado individualmente ou o
acervo, desde que material ou imaterial e associado ao elemento subjetivo caracterizado pela
ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade.
Desse modo, a nova visão de bem cultural trazida pela CRFB/88 evoca inclusive
uma amplitude do conceito para além da mera estética ou da associação a fatos memoráveis,
passando o conceito a adquirir uma descrição de múltiplos significados e valores, cujo liame
se faz presente entre a coletividade, o bem e a memória coletiva. Isso se mostra presente em
face de uma sociedade plural em que o bem cultural é associado ao sentimento de
pertencimento e reconhecimento da coletividade.
9

A paisagem enquanto bem jurídico difuso é um exemplo emblemático, inclusive devido à polissemia do
conceito e das características relativas à tutela, bem como os instrumentos atinentes à defesa dela (Notas do
autor).
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Tal mudança de paradigma, ao associar a cultura ao diário cotidiano da
coletividade, permite a assimilação da ideia de preservação ambiental do espaço construído e
evocativo da memória coletiva, pois o passível de tutela é algo reconhecidamente válido para
o grupo social como intrinsecamente ligado à formação da coletividade em uma política de
preservação participativa.
Por certo, essas nuances estão presentes na tutela patrimonial do objeto de valor
cultural nas coisas imóveis imobilizadas, mas também e em outros mais peculiares e
dinâmicos, como na paisagem enquanto representante da percepção repleta de simbolismo,
reveladora da preferência cultural de determinada coletividade. Explicam Souza, Leal Jr. e
Custódio (2018, p. 153):

[...] O ato da ação humana detentora das prerrogativas de sensibilização pelos
sentidos, apreensão, reconhecimento, a permanência e valoração dela é
materializado na paisagem, tornando-a um repositório de oferta de informação,
arquivo e memória coletiva, cujas peculiaridades são reconhecidas nos processos de
pertencimento da sociedade local, conectando o ser ao local que se torna lugar.

A associação dos parâmetros objetivos de aferição da historicidade, relevância de
determinado objeto, com a percepção subjetiva dos sujeitos dota o objeto de valor, reconhece
a importância atribuída a ele no contexto social de inserção e constrói a materialização da
narrativa de preservação.
O bem cultural, notadamente o material objeto do estudo, passa a ser a junção
entre o real e o simbólico, em sentido cultural da coletividade considerada, assumindo
roupagem de coisa coletiva desvinculada de um direito de propriedade; ou como disserta
Floriani (2010, p. 60):
[...] Os bens comuns são os espaços, o tecido pela sociedade, os artefatos, os eventos
e as técnicas culturais que são de uso e gozo comum, como o poço de um povo, o
manejo de um espaço como praça pública urbana, uma receita, um idioma ou o saber
coletivo compartilhado pela internet. Ao abordá-lo como uma coisa se corre o risco
de perder de vista que se trata de uma relação social e que não existe um common
sem um sujeito social específico.

No bojo desse entendimento, é necessário aclarar os diversos significados dos
quais se revestem o termo cultura e patrimônio expressos na CRFB/88, diferenciando a
cultura definida como manifestação das tradições coletivas, por exemplo, do direito à cultura
e também diferenciar a noção comum de equiparar patrimônio enquanto acervo de bens, de
patrimônio entendido como direito.
Discorrendo sobre o primeiro elemento, a cultura no texto constitucional de 1988
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evoca a ideia de patrimônio social, sendo as diversas manifestações culturais materializadas
nas tradições arraigadas na sociedade, plasmadas em um objeto material ou não, adquirindo a
forma de bem jurídico cultural e equivalendo pelo legislador constituinte a patrimônio
cultural.
A cultura no contexto da CRFB/88 apresenta o que Geertz elenca transmissão
histórica através de símbolos, repositórios de conhecimentos sedimentados em determinadas
formas simbólicas do ethos10 de uma comunidade, por meio da construção de padrões
culturais extrínsecos ao ser em comunidade, mas que formam os traços de determinada
coletividade no relativo à memória cultural.

[...] De qualquer forma, o conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui
referentes múltiplos nem qualquer ambiguidade fora do comum, segundo me parece:
ele denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em
símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por
meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento
e suas atividades em relação à vida. É fora de dúvida que termos tais como
"significado", "símbolo" e "concepção" exigem uma explicação. Mas é justamente aí
que deve ocorrer o alargamento, o aprofundamento e a expansão.
(GEERTZ, 2008, p. 68).

Mas ela não se resume a apenas esse viés, restrito ao que o autor define como
cultos e costumes ou a política restrita ao legislado. Define o autor esses conceitos como:

[...] A cultura, aqui, não são cultos e costumes, mas as estruturas de significado
através das quais os homens dão forma à sua experiência, e a política não são golpes
e constituições, mas uma das principais arenas na qual tais estruturas se desenrolam
publicamente. (GEERTZ, 2008, p. 135).

Já patrimônio também apresenta definição ampla e remete à ideia de bem ou
direito, cuja sedimentação se confunde com a própria existência humana, a partir de um
conceito antropológico arraigado na formação das comunidades humanas e a depender do uso
da terminologia na CRFB/88. Expresso no caput do artigo 216 da CRFB/88, traz a lume a
ideia de bem ou conjunto de bens se considerado de forma isolada; mas se esse artigo for
interpretado conjuntamente com o positivado no art. 215 da CRFB/88, patrimônio e direito à
cultura se equivalem, assumindo a forma de direito difuso para efeitos de qualificação.
Andrea Ferreira (1997, p. 15), entendendo a amplitude do conceito e da
polissemia atribuída ao termo, dissertou:
10

[...] O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético, e sua
disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete. (GEERTZ, 2008, p.
92).
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[...] No patrimônio cultural, o valor, a utilidade, a função constitucionalmente se
caracterizam pelo referencial de identidade, de ação, de memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, e que, dentre outras modalidades, podem
ser o valor histórico, o paisagístico, o artístico, o arqueológico, o paleontológico, o
ecológico, o científico, o tecnológico: CF, art. 216, e incisos. 3. O direito-tipo que
compõe o patrimônio cultural tem por objeto a fruição da função cultural das coisas
que compõem este patrimônio. A capacidade de atendimento a essa função é o
valor, a utilidade da coisa cultural, sendo que tal função é, como sublinhado, a
preservação da "identidade, da ação, da memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira". 4. O bem cultural, isto é, o objeto do direito cultural, é
essa fruição: o direito cultural é um direito de fruir, é um direito de desfrute (grifos
do original).

A multiplicidade plasmada na definição atual de objeto cultural é condizente com
a necessidade de preservação do meio ambiente construído na medida em que, ao ampliar o
espeque de proteção, abarca as diversas manifestações representadas no objeto
reconhecidamente considerado pela coletividade como de valor cultural.
Esse entendimento permite a releitura dos mecanismos de salvaguarda da cultura
nas diferentes configurações adquiridas por ela, tais como: o tombamento, o registro, a
chancela da paisagem dentre outras, trazendo uma noção mais ampla de cultura do que o
expresso no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 25/37: “[...] o conjunto dos bens móveis e imóveis
existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico [...]” (BRASIL, 1937).
Por conseguinte, a inter-relação entre o objeto e o sujeito coletivo é plural e é
onde o objeto adquire um valor na medida em que é reconhecido como relevante, em face dos
elementos estruturantes do meio ambiente e na assimilação deles, criando um sentimento de
identificação e pertencimento através da construção da cultura como valor.
A cultura, portanto, atua comportando em seu bojo conceitos preexistentes ao
processo cognitivo, elementos referenciais, simbolismos de materialidades ou de
imaterialidades extremamente necessários para a identificação de determinado objeto como
cultural que adquire um viés simbólico e valorativo perante determinada coletividade e,
portanto, passível inclusive de ampliação das formas, objeto e sentidos de como é percebido,
compreendido e apreendido.
O valor atribuído é algo a conferir ao objeto no plano da memória importância
cultural e por isso passível de ser protegido por mecanismos de tutela nos planos legislativo e
administrativo das políticas públicas garantidoras desse ethos cultural de natureza difusa,
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arraigado na memória coletiva. E cristalizado, mas em alguns casos em construção de
significações ampliativas, abrangendo as localidades e os processos regionais na construção
de uma cultura patrimonial coletiva plural.
Santos (2001, p. 43-44), dissertando sobre a ampliação do conceito simbólico do
patrimônio cultural, informa que a noção dele se transmuta da monumentalidade para o
cotidiano construído, do apenas herdado, para o estudado e discutido. Pondera a autora:

[...] Ultrapassam-se a monumentalidade, a excepcionalidade e mesmo a
materialidade como parâmetros de proteção, para abranger o vernacular, o cotidiano,
a imaterialidade, porém sem abrir mão de continuar contemplando a preservação dos
objetos de arte e monumentos eleitos ao longo de tantos anos de trabalho como
merecedores da especial proteção. Passa-se a valorizar não somente os vestígios de
um passado distante, mas também a contemporaneidade, os processos, a produção.
(SANTOS, 2001, p. 43-44).

Contudo, o maior avanço trazido pela CRFB/88 na área foi a ampliação do
conceito de meio ambiente11 de modo a englobar o meio ambiente cultural material e
imaterial como passível de tutela, permitindo assim a aplicação de princípios inerentes à
defesa do meio ambiente para salvaguarda do objeto cultural. E ainda transcendendo o campo
do Direito Administrativo para também constituir tema de estudo do Direito Ambiental,
denotando a transdisciplinaridade da tutela do objeto cultural.
Desenvolvendo um posicionamento similar e traçando o paralelo existente entre
sociedade, a memória coletiva, a importância do tempo e do espaço compreendido pelos
grupos sociais, Tomaz (2010, p. 3) destaca a valorização e consagração do que é comum a
determinada coletividade como base da construção da cultura coletiva.
Além desse aspecto, frisa o citado autor a amplitude do conceito de cultura e meio
ambiente ao elencar as três grandes categorias nas quais o patrimônio é fracionado:
[...] patrimônio compreende três grandes categorias: a primeira engloba os
elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente; a segunda refere-se ao
conhecimento, às técnicas, ao saber e ao saber-fazer; e a terceira trata mais
objetivamente do patrimônio histórico, que reúne em si toda a sorte de coisas,
artefatos e construções resultantes da relação entre o homem e o meio ambiente e do
saber-fazer humano, ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo homem ao
transformar os elementos da natureza, adequando-os ao seu bem-estar. (TOMAZ,
2010, p. 3).

11

CRFB/88, Art. 216, inc. V. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[...] - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico. (BRASIL, 1988, grifo nosso).
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A percepção extraída sobre o que é cultural na CRFB/88 transcende a figura do
estado como instituidor do culturalmente considerado, reforçando a importância da
coletividade no reconhecimento e valoração do patrimônio cultural. Isso porque é
determinado elemento material ou imaterial reconhecido pela sociedade através da
identificação dela com determinado bem, material ou imaterial, o ponto primordial para
qualquer processo de tutela do bem cultural.
O estado reconhece e garante o que a coletividade entende como cultural e
positiva os mecanismos de salvaguarda e de exercício do direito à cultura, porquanto há, ao
reconhecer esse papel atribuído ao sujeito, uma inversão da lógica fundada no poder conferido
ao estado para instituir ou definir a cultura, promovendo um retorno às bases da formação do
estado nacional e a base contratualista dos limites da atuação do poder estatal.
No atual cenário constitucional, os reflexos da nova percepção de cultura aliada ao
entendimento ampliativo sobre meio ambiente permitem concluir que a evolução
constitucional ampliou a definição dela. Transformou-a em direito difuso, em que o estado
enquanto ente político não é o instituidor ou o definidor desse conceito, mas sim o repositório
e o garantidor do pleno exercício de um direito à cultura.
Aparentemente a cultura também projeta seus efeitos, se tornando fonte de criação
do direito enquanto ramo jurídico, transcendendo o campo do Direito Administrativo para
ensejar a organização do direito do patrimônio cultural.
Nesse

contexto,

está

inserido

o

tombamento

como

forma

jurídico-

administrativista de proteção patrimonial sob um novo enfoque mais garantista, suas
características e implicações no direito de propriedade, bem como as ações pertinentes à
instituição desse instituto do Direito Administrativo.

3

O

TOMBAMENTO:

SUAS

NUANCES

E

CARACTERÍSTICAS

NO

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

O tombamento é um instrumento normativo elaborado sob a égide do regime
denominado Estado Novo. Esse regime atípico predominou na década de 30 do século
passado, e a atividade legislativa nele se encontrava predominantemente concentrada na
figura do chefe de estado, capaz de legislar por meio do denominado Decreto-Lei, que era
marcado por ser um mecanismo de elaboração de lei sem a participação efetiva do
Legislativo.
O instituto do tombamento, na forma como é conhecido hodiernamente, foi
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introduzido, portanto, no país por meio da instituição do Decreto-Lei n.º 25/37, sendo
respaldado no texto constitucional da época e recepcionado em todas as constituições
posteriores, o que em si serviu para legitimar a norma produzida em um período de
excepcionalidade legal.
Nesse contexto, para Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 939), o referido
instituto jurídico pode ser conceituado como: “[...] intervenção administrativa na propriedade
pela qual o Poder Público sujeita bens à sua perene conservação para preservação dos valores
culturais ou paisagísticos neles encarnados [...]”.
Destacando o aspecto do interesse especial em tombar e a natureza do ato, cujo
fundamento repousa na importância cultural de determinado objeto e atua balizando o ato
interventivo, Ely Lopes Meirelles (1985, p. 1) aponta que o tombamento “[...] é a declaração
pelo poder público do valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de
coisas que, por essa razão, devem ser preservadas de acordo com a inscrição no livro próprio
[...]”.
Objetivando apontar a atribuição jurídica do Estado de intervir na propriedade
privada, Carvalho Filho (2014, p. 819) dissertou sobre o referido instituto, apresentando-o
como:

[...] instrumento especial de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada,
com fisionomia própria e inconfundível, com as demais formas de intervenção,
tendo natureza concreta específica, razão porque, diversamente das limitações
administrativas, se configura como uma restrição ao uso da propriedade.

Acerta o doutrinador ao enfatizar a natureza distinta do instituto, frisando-a como
própria e inconfundível, destacando a sua peculiaridade, fato a denotar a necessidade de
entender o tombamento como de natureza própria, inclusive para a classificação jurídica.
O conceito esboçado apresenta as características principais do tombamento,
embora o uso do termo restrição possa ser passível de críticas porque a intervenção realizada
pelo estado na verdade apenas concretiza algo já previsto na CRFB/88, que é a função social
da propriedade.
Assim, o tombamento na verdade destaca a necessidade do uso dominial de
acordo com essa prerrogativa integrante do conceito de propriedade e atua como
condicionante do exercício dos atributos inerentes a ela. Na verdade, o instituto imprime à
propriedade um uso conforme uma função social especializada, que no caso dos bens culturais
é marcada pelas características atinentes a essa culturalidade.
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Informa Alves (2008, p. 87):

No tombamento não há desmembramento de nenhuma das faculdades dominiais,
donde ser possível afirmar que o instituto preserva o atributo da exclusividade da
propriedade. Não obstante, a sujeição da coisa a um regime especial de tutela, de
ordem pública, acarreta condicionamentos ao exercício dos jura utendi, fruendi e
abutendi, este considerado a mais relevante expressão da propriedade.

O tombamento, portanto, se projeta nesse contexto como forma de intervenção do
Estado na propriedade privada baseado em qualidades intrínsecas ao objeto, específicas e
distintivas dos demais, expressão de uma função social da propriedade diversa da geral. No
caso do bem cultural, a função social adquirida é especializada em face de características
singularizadas atinentes a ele, por serem relacionadas ao elemento qualificador representativo
dos diferentes componentes da sociedade brasileira.
A sociedade constrói um sentimento de reconhecimento, criando um liame entre o
elemento objetivo manifesto na res imóvel e o elemento subjetivo caracterizado pela
compreensão apreendida por ela em face daquele objeto material. Isso porque a cultura é
construída pelo ser considerando-se a visão e valoração dele sobre o que o rodeia. A cultura é,
pois, o reconhecimento do pertencimento.
Justamente essa identidade objeto e ser permite a valoração do bem e fundamenta
a tutela dele enquanto integrante da cultura, assumindo o objeto múltiplas manifestações para
o sujeito, sendo repositório de memória, evocando fatos de relevo para quem o considera ou
também a conexão entre o ser e o grupo. Forma, assim, um prolongamento da própria
identidade do sujeito.
O objeto tombado de forma individual ou em conjunto é qualificado por essa
característica distintiva e passa a ter relevância para a coletividade, fundamentando assim o
ato interventivo para a tutela dele. Genericamente considerado, o tombamento é forma de
intervenção do Estado cuja finalidade não consiste em esvaziar a propriedade do titular, mas
sim dar ao direito um sentido mais qualificado, direcionado e amplo para além do caráter
individual dele, condizente com os ditames do ordenamento constitucional vigente.
Tombar em sentido amplo é preservar e dar a determinado objeto uma tutela
diferenciada de modo a resguardá-lo, reconhecendo a relevância dele para a sociedade. Em
sentido estrito, é ato emanado pelo poder público condicionador do exercício do direito de
propriedade. Desse modo, para Souza e Resende (2018, p. 930):

Nesse novo paradigma influenciado pela função social ou socioambiental da
propriedade, a consagração do ideal de Estado Democrático de Direito, submetido
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ao comando dos direitos e garantias fundamentais e aos princípios, demanda que o
bem jurídico sobre o qual incidem direitos de cunho patrimonial sofra a
materialização do direito de propriedade, condicionando-o.

Já Cretella Jr. (1975, p. 86) compreende que o instituto administrativo do
tombamento de bens foi inserido no mundo jurídico como uma restrição parcial ao direito de
propriedade. Para o autor, é um ato restritivo a esse direito derivado do exercício do poder de
polícia estatal.
Denotando um conceito mais voltado para o ato como típico a ser editado pela
administração, Carvalho Filho (2014, p. 821) informa:

O tombamento é definido como ato tipicamente administrativo, através do qual o
Poder Público, depois de concluir formalmente no sentido de que o bem integra o
patrimônio público nacional, intervém na propriedade para protegê-lo de mutilações
e destruições. Trata-se de atividade administrativa, e não legislativa.

O interessante é que o Estado, ao intervir na propriedade, expressa no ato
interventivo a possibilidade de coexistência do interesse público difuso e o do proprietário
individualmente considerado, a incidir em um objeto considerado. É uma ação conciliadora
do poder estatal que, preservando o direito de propriedade individual, intervém para garantir a
coexistência dos atributos da propriedade individual e de um interesse público difuso
destacado da própria propriedade individual sobre determinada coisa.

3.1 Natureza jurídica do tombamento

Discorrer sobre a natureza de um instituto como o tombamento promove no meio
jurídico inúmeros posicionamentos relativos a tentar classificá-lo através das características
atribuídas a outras formas de intervenção do estado na propriedade, o que em si já denota um
equívoco a influir na apreensão do instituto e na forma materializada por ele.
Pelas semelhanças existentes entre o tombamento e outras formas de intervenção
do Estado na propriedade, em torno dessa classificação é debatido se o tombamento é uma
servidão ou uma limitação administrativa, por exemplo, na tentativa de adequar o instituto a
algo já construído, deixando-se de reconhecer, com isso, a natureza jurídica sui generis dele,
diversa dos regramentos de Direito Administrativo.
Na doutrina de Carvalho Filho, o tombamento é uma intervenção do Estado na
propriedade de forma restritiva com efeito de não suprimir o direito de propriedade. Sobre
essa característica da intervenção do estado na propriedade, dissertou o autor:
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A intervenção restritiva é aquela em que o Estado impõe restrições e
condicionamentos ao uso da propriedade, sem, no entanto, retirá-la de seu dono.
Este não poderá utilizá-la a seu exclusivo critério e conforme seus próprios padrões,
devendo subordinar-se às imposições emanadas pelo Poder Público, mas, em
compensação,
conservará
a propriedade
em
sua
esfera
jurídica.
(CARVALHO FILHO, 2014, p. 796).

O fato de um determinado instituto apresentar características semelhantes com
outro não os coloca em relação identitária, sendo que o comparativo entre institutos diferentes
é proveitoso apenas para promover a diferenciação entre eles. Nesse sentido, impende
destacar as formas de intervenção do Estado na propriedade de modo a apontar as
semelhanças e diferenças entre os institutos, iniciando pela servidão administrativa.

3.2 Tombamento e servidão administrativa

Carvalho Filho (2014, p. 796) compreende a servidão administrativa como direito
real de natureza pública, instituído a favor do Estado e sobre coisa alheia, em que é permitida
a intervenção na propriedade imóvel para a execução de obras e serviços de interesse coletivo.
Complementando esse entendimento, Di Pietro (2006, p. 145) dissertou: “Servidão
administrativa consiste em direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel
de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor
de um serviço ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”.
Desses dois conceitos podem ser extraídas considerações importantes relativas à
forma e fundamentos justificadores. Inicialmente cumpre ressaltar que em ambos os institutos
o interesse público e a função socioambiental são os fundamentos a justificarem a atuação
estatal no referente à intervenção na propriedade.
Além disso, na instituição das duas formas de intervenção, não é feita distinção
entre propriedade pública e privada, e a razão dessa generalização é simples: é permitida a
intervenção do poder público em propriedade de outro ente político, desde que seja aplicado o
princípio da verticalização 12, contudo existem elementos distintivos.
Nesse ponto, tombamento e servidões se distinguem, pois no caso da situação
ensejadora do tombamento não há essa ressalva sobre a aplicação do princípio da
verticalização nas situações de tombamento, embora ambos os institutos possam ser
instituídos sobre bens públicos ou privados e são classificados como formas de intervenção do
12

Esse princípio constante no Decreto-Lei n.º 3.365/41, Lei de desapropriações, veda a instituição de servidores
do ente político local sobre o regional e do regional sobre o nacional.
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Estado na propriedade.
Ponto importante é a possibilidade de o tombamento ou a servidão serem
instituídos sobre bens próprios, sendo que no tombamento há essa possibilidade de o ente
político
instituí-lo sobre seus próprios bens, situação vedada nos casos de servidão. É vedado porque a
servidão, por ser um benefício a recair sobre bem alheio, se extingue se houver a junção do
direito real de propriedade e de servidão na pessoa beneficiária do gravame interventivo. A
resposta a essa questão está na definição trazida por Di Pietro, pois as servidões são direitos
reais de uso sobre coisa alheia e o tombamento não é, já que o rol dos direitos reais sobre
coisa alheia é taxativo.
Outra diferenciação está no gravame imposto pela servidão. Cumpre destacar que
a servidão administrativa se distingue da civil, não havendo vinculação de um prédio
serviente a outro como nas civis que, ao serem instituídas, permitem ao beneficiário do prédio
dominante usar e fluir diretamente de uma utilidade do bem serviente.
Nas servidões administrativas, existe a subordinação do interesse privado do
proprietário ao interesse público, representado pela administração. O mesmo não se processa
com o tombamento, já que neste não há essa interferência do poder público a impor ao
dominus a oneração de sua propriedade a determinado uso público específico.
Quanto à forma de instituição, ambos podem ser voluntários ou compulsórios e,
em se tratando de indenização, o tombamento a princípio não enseja a indenização; já a
servidão administrativa enseja, desde que ela seja parcial, pois, se for um gravame a
inviabilizar o uso da propriedade, se trata de desapropriação indireta.

3.3 Tombamento e limitações administrativas

Ao abordar o instituto da limitação administrativa, Carvalho Filho (2014, p. 810811) disserta que “limitações administrativas são determinações de caráter geral, através das
quais o Poder Público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas
ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social”.
Da análise desse conceito, já se percebe uma primeira singularidade entre o
tombamento e as limitações administrativas, relacionada com a individualização das
obrigações impostas aos proprietários usadas como um elemento diferenciador. No
tombamento as obrigações impostas ao proprietário são direcionadas especificamente ao
titular do bem, sendo que nas limitações administrativas as restrições são impostas de modo
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geral.
Como pontos comuns, pode ser destacada inicialmente a necessidade de uso das
limitações para a adequação da propriedade à função social dela exigida. Nesse sentido,
destaca Carvalho Filho (2014, p. 811):

No caso das limitações administrativas, o Poder Público não pretende levar a cabo
qualquer obra ou serviço público. Pretende, ao contrário, condicionar as
propriedades à verdadeira função social que delas é exigida, ainda que em
detrimento dos interesses individuais dos proprietários.

Essa característica da limitação administrativa a aproxima do tombamento,
também instituído para dar à propriedade uma função social de acordo com o expresso na
CRFB/88. Relativamente à indenização, o tombamento, como será visto a seguir, não enseja
pagamento dela por instituição da intervenção, se assemelhando também quanto à
indenização. Desse modo, na limitação administrativa, por motivo diverso, inexiste também o
pagamento de indenização, por ser ela imposição de caráter geral. Por derradeiro, cumpre
destacar que o tombamento e a limitação administrativa são formas do exercício do poder de
polícia estatal ao intervir na propriedade para dar a ela uso conforme a função social exigida
no texto constitucional.
Como expresso, existem pontos de convergência entre as formas de intervenção
do Estado na propriedade, e inúmeros outros distinguem esses institutos, dotando-os de
características capazes de manter a separação quanto à natureza jurídica de cada um deles.

3.4 Possibilidade de indenização

A doutrina se posiciona sobre a possibilidade ou não da indenização, bem como
da extensão dela em face de um direito de propriedade alegadamente esvaziado com a
exigência estatal de reconfiguração do uso dele. O assunto posto em análise é complexo,
tendo como parâmetro a alegada restrição a prerrogativas inerentes à propriedade.
Sobre o tema cumpre colacionar a doutrina de Carvalho Filho (2014, p.872).

[...] Cabe tecer breve comentário sobre o aspecto da indenizabilidade. O
tombamento, por significar uma restrição administrativa que apenas obriga o
proprietário a manter o bem tombado dentro de suas características para a proteção
do patrimônio cultural, não gera qualquer dever indenizatório para o Poder Público,
e isso porque nenhum prejuízo patrimonial é causado ao dono do bem. Somente se o
proprietário comprovar que o ato de tombamento lhe causou prejuízo, o que não é a
regra, é que fará jus à indenização. [...]
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Ponderando sobre o conceito do instituto e admitindo a possibilidade de
indenização, Justen Filho (2013, p. 627) se posiciona:
[...] num regime jurídico específico, imposto por ato administrativo unilateral de
cunho singular, quanto ao uso e fruição de coisa determinada, cuja conservação seja
de interesse da coletividade, e que acarreta o dever de manter a identidade do objeto,
podendo gerar direito de indenização.

Ampliando a questão, disserta Heinen (2012, p. 170):
[...] desde que o ônus gerado seja razoável e não inviabilize o espectro econômico de
um bem, ou seja, não sobeje a limitação regular de um direito individual. Essa seria
uma atuação normal e permitida. Caso exista o transpasse desses limites, ou seja,
haja uma sujeição especial do bem que subtraia ou prejudique a função a que ele se
destina, existe um dever de proteção. No caso, gera-se uma indenização justa, nos
mesmos moldes da desapropriação.

Tal questão demanda um estudo voltado para a própria definição do que seja a
propriedade atualmente e se esse entendimento do conceito enquanto direito foi reconfigurado
na sua essencialidade clássica no contexto constitucional brasileiro, alterando de forma
significativa a construção conceitual da propriedade.
Para Gonçalves (2008, p. 207), o direito de propriedade é definido como poder
sobre determinado bem, sendo este “[...] o poder jurídico atribuído a uma pessoa de usar,
gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites
estabelecidos em lei, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha”.
A conceituação trazida pelo autor elenca pontos importantes e ordenadores das
prerrogativas derivadas do direito inerente à propriedade plena, tais como o uso e gozo,
elementos integrantes dela, condicionando, primeiramente, o exercício do direito de
propriedade aos limites da lei. Contudo, esclarece Souza e Resende (2018, p. 929):
Em virtude do grande valor fático e normativo contido na essência dos comandos
definidores das relações no campo do Direito Privado, foi concretizada na
Constituição da República de 1988 a vinculação da propriedade a sua respectiva
função social, tornando tal funcionalidade elemento integrante da definição do
direito e, mais além, pressuposto de existência do exercício da propriedade.

Portanto, isso denota que o conteúdo da propriedade compreendido como direito
individual absoluto foi alterado ao longo do tempo, encontrando limites objetivos e sendo
adequado para uma configuração permeada pela constitucionalização do direito privado.
Denota-se, com a esboçada construção conceitual, uma mudança de entendimento
sobre a finalidade da existência da propriedade. Depreende-se nesse contexto que ela não tem
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uma finalidade apenas para si e para realizar o seu titular enquanto sujeito de direitos,
inclusive porque ela não existe isoladamente, mas configura parte de um todo maior.
A propriedade plena contém nela direitos possessórios, mas também comporta
características estruturantes a reordenar o seu exercício e da posse no novo paradigma
constitucional, conforme ponderam Souza e Resende (2018, p. 929):

Em virtude do grande valor fático e normativo contido na essência dos comandos
definidores das relações no campo do Direito Privado, foi concretizada na
Constituição da República de 1988 a vinculação da propriedade a sua respectiva
função social, tornando tal funcionalidade elemento integrante da definição do
direito e, mais além, pressuposto de existência do exercício da propriedade.

A função social no contexto brasileiro ordena o direito de propriedade e dá a ele
um uso e sentido a coadunar com o exigido pela CRFB/88, não se podendo argumentar que se
trata de um esvaziamento do direito de propriedade em si, mas sim de uma especialização do
uso dele, mediante um requisito de atendimento a um interesse mais amplo que o individual.
Para Souza e Resende (2018, p. 930):
[...] os fundamentos formadores de uma nova cultura jurídica de salvaguarda dos
interesses individuais devem ser desenvolvidos e aplicados levando em
consideração, especialmente, os aspectos e prerrogativas dos direitos sociais, de
modo que o direito contemple e assegure a preservação e o acesso a um meio
ambiente sadio e equilibrado em suas várias formas.

Dessa forma, a função social constitucionalizada pelo legislador originário
reordena o direito de propriedade, dotando-o de funcionalidade correspondente ao delimitado
na nova forma de interpretação do tema previsto na CRFB/88 de dar significado ao direito do
dominus. Ao Estado cumpre a prerrogativa de intervir no regular exercício do poder de
polícia, para garantir o cumprimento dessa função social.
Nas situações específicas em que não são necessárias intervenções despojadoras
do direito de propriedade como a desapropriação, pode o Estado, em casos específicos nos
quais essa função sociocultural denota uma tutela menos cerceadora, intervir através do
tombamento, materializando uma ação de modo a não ser necessário impor a perda da
titularidade da propriedade, promovendo um novo arranjo da propriedade e permitindo o
debate sobre a indenização.
A questão da extensão do reordenamento do direito de propriedade e se ela enseja
ou não indenização deve ser analisada caso a caso, porquanto no plano abstrato da
conceituação e classificação do instituto e pelas características assumidas por ele no contexto
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da CRFB/88, reordenar o exercício de um direito para ele assumir uma função exigida não
configura perda nem na extensão do direito nem no campo econômico.
São dois aspectos a serem analisados. Um relativo à extensão do direito de
propriedade que em nada sofre porque dele é exigido cumprir uma função socioambiental; já
o outro aspecto denota abordar se essa funcionalidade atribuída ao direito acarreta perda
econômica ao titular. Sendo positiva a resposta ao segundo aspecto, a recomposição
econômica é uma possibilidade dentre tantas que se descortinam, devendo o Estado, sob pena
de ser caracterizado ato desproporcional, proceder ou à desapropriação ou ao pagamento das
perdas.
Em entendimento sobre a perda econômica do titular da coisa, ponderou Carvalho
Filho (2014, p. 872):

[...] Há, contudo, quem entenda que o só fato do tombamento geraria sempre o
direito indenizatório. Não abonamos esse entendimento, porquanto nem há amparo
constitucional ou legal para tal conclusão, nem há, como regra, prejuízo decorrente
do ato, que retrata mera restrição ao uso da propriedade. Além disso, é preciso
considerar que, dependendo da singularidade da situação, pode o ato de tombamento
gerar vantagens decorrentes da valorização do bem, especialmente bem imóvel, e
não prejuízo, para o proprietário. É o caso, por exemplo, de tombamento de
edificações em avenida central da cidade, utilizadas por lojas comerciais de diversos
ramos; o tombamento, nesse caso, alia-se ao aspecto turístico, ensejando a atração
de maior número de consumidores.
De qualquer modo, se houver comprovação efetiva de prejuízo, o proprietário deverá
formular seu pedido indenizatório no prazo de cinco anos, pena de sujeitar-se à
prescrição de sua pretensão, contando-se o prazo a partir do ato que efetivou o
tombamento.
É oportuno, neste passo, ressalvar a hipótese em que, sob a denominação de
tombamento, o Estado realmente interdita o uso do bem pelo proprietário. Nesse
caso é até impróprio falar-se em tombamento; o certo será considerar-se hipótese de
servidão administrativa ou de desapropriação, conforme o caso [...].

Portanto, quanto à possibilidade de indenização, impende ponderar sobre se o ato
instituído realmente esvazia no caso concreto o conteúdo econômico do direito do proprietário
ou se apenas reconfigura o exercício dele aos ditames consagrados na CRFB/88.
Nesse sentido, como nos casos da limitação administrativa e servidões em sua
maioria não geram dever de indenizar, o tombamento a princípio também não produz esse
efeito. A indenização somente será cabível ao proprietário, assim como também nas servidões
e nas limitações administrativas, se o ato de tombamento esvaziar o conteúdo da propriedade,
situação a ser classificada faticamente como desapropriação indireta.
Fato interessante foi o entendimento doutrinário divergente surgido em torno da
caracterização da natureza jurídica do instituto, fundada nas limitações impostas na lei de
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regência já em 1937 e recepcionada em todas as constituições posteriores, materializando-se
como precursora do expresso no artigo 216 da CRFB/88 como meio de proteção do direito
difuso denominado patrimônio cultural brasileiro.
O tombamento é um instituto próprio e a construção conceitual dele é gradativa e
inerente às características específicas de um instrumento de intervenção do Estado na
propriedade, decorrente de um poder/dever constitucional imposto ao Estado de proteger o
patrimônio cultural, originado na natureza do poder estatal.
Sobre a questão da natureza da intervenção estatal e da finalidade dela,
ponderaram Souza e Resende (2018, p. 932):

Em decorrência de sua natureza originária, o Estado, legítimo detentor das funções
de gestão e execução das leis e das políticas públicas, é chamado pelo mandamento
constitucional a intervir no domínio da propriedade privada. Isso para garantir a
aplicabilidade dos princípios e fundamentos norteadores da nação soberana, cujo
critério de orientação está planificado na condicionante da função social, eixo
estruturante da composição do direito de propriedade enquanto microbem [...].

A própria definição do tombamento e a aplicação prática dele tendem a destacar
nortes conceituais influenciadores inclusive do processo de constitucionalização das regras
civilísticas sobre o uso da propriedade, de modo a submeter o exercício dela a um interesse
social emergente com precedência às normas de direito privado.
É impossível destacar o tombamento sem reconhecê-lo como forma de
intervenção na propriedade, garantidora do respeito ao exercício do direito de propriedade
condicionado pela função social, porque hodiernamente a propriedade enquanto direito não é
exercida de forma absoluta.
Por conseguinte, essa função social imprime ao direito potestativo do dominus as
prerrogativas inerentes ao exercício do direito de propriedade, condicionando esse exercício a
outro de natureza difusa derivado da positivação na CRFB/88: do reconhecimento jurídico do
patrimônio cultural como direito fundamental13.
O bem-estar social materializado em um direito difuso, por exemplo, ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, demanda um uso ordenado dos bens públicos e
particulares para o desenvolvimento do bem-estar individual e coletivo, materializando o
definido por Morato Leite e Ayala (2000, p. 114-115) como “[...] interdependência
incontestável pela relação homem-natureza”, na característica indubitável da visão holística
do Direito Ambiental, a permitir a materialização da tutela ambiental, e a promoção dos
13

Art. 215 da CRFB/88. (BRASIL 1988).
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direitos difusos em um contexto de respeito aos direitos de propriedade do dominus.
Essa premissa encontra fundamento na CRFB/88, pois a ordem constitucional
construiu um entendimento de que a dignidade da pessoa humana deve assumir uma
perspectiva mais coletivizada, respaldando assim a supremacia do interesse público e a
reconfiguração do direito de propriedade, readequando os direitos patrimoniais. Sob o aspecto
da coexistência de direitos, a referida supremacia do interesse coletivo permite a diferenciação
de micro e macrobem ambientais e dos direitos derivados da propriedade de fruição individual
e difusa, sem, contudo, alterar a característica holística do conceito de meio ambiente, nem
proporcionar a desnaturação do citado direito real, através da materialização da determinação
constitucional de função socioambiental da propriedade.
Na verdade, a citada função a atuar como elemento condicionante é que promove
a validação da fruição da propriedade coletiva e abre a possibilidade de um uso difuso dela na
construção de um conceito polissêmico de ambiente abarcador de feixe de direitos individuais
e difusos, existente na relação entre sujeitos, entre estes e as coisas em si, no mesmo espaço
ambiental considerado.
Ponderando sobre amplitude e polissemia do meio ambiente, destacaram Morato
Leite e Ayala (2000, p. 116):

Qualquer que seja o conceito que se adotar, o meio ambiente engloba, sem dúvida, o
homem e a natureza, com todos os seus elementos. Dessa forma, se ocorrer uma
danosidade ao meio ambiente, esta se estende à coletividade humana, considerando
tratar-se de um bem difuso interdependente.

Portanto, reordenar o conteúdo do direito de propriedade individual no âmbito
constitucional vigente se mostrou uma forma material de se promover a tutela ambiental, cuja
construção doutrinária permitiu a diferenciação do objeto individualmente considerado do
conjunto. Algo de suma importância, porque permite a incidência do direito de fruição
coletivo em objetos considerados unitariamente ou no conjunto, a depender da finalidade da
proteção, se de um imóvel ou de um conjunto.
Inicialmente, na conceituação de micro e macrobem ambiental, destaca-se como
elemento necessário ao entendimento da complexa temática meio ambiente a existência do
micro e macrobem ambiental como parte integrante de um conceito amplo e multidisciplinar
de meio ambiente. A aplicação dos dois conceitos, considerando a coisa em si ou em um
complexo a demandar tutela, amplia a possibilidade de salvaguarda do patrimônio cultural.
No aspecto da incidência de direitos de fruição, permite a tutela individual e difusa do bem
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considerado isoladamente ou em conjunto, maximizando a proteção do objeto cultural.

3.5 O conceito jurídico de micro e macrobem ambiental e sua inter-relação com a tutela
patrimonial

A definição de micro e macrobem ambiental ganhou relevo no ordenamento
nacional com os escritos de Herman Benjamin ao destacar a função ambiental14 e o objeto
dela, classificado pelo citado autor como bem ambiental e entendido como micro e
macrobem, cuja titularidade enquanto macrobem é não excludente e transindividual
(BENJAMIN, 1993, p. 70-72).
Explanando a questão, descreveu o autor esses dois distintos conceitos:
O objeto da função ambiental – bem ambiental – é identificado ora com o meio
ambiente, como categoria única e global, ora com partes ou fragmentos deste (uma
determinada montanha, um córrego específico, um ecossistema localizado). Tal é
decorrência da forma macro ou micro com que se analise a questão. (BENJAMIN,
1993, p. 58).

Frise-se aqui uma relevante distinção entre o que o autor expressa como
titularidade da res e o acesso e gozo do objeto enquanto bem jurídico:

Em outras palavras, a titularidade do meio ambiente, como macroconceito, pertence
à coletividade (sociedade) e a sua utilização é pública, vale dizer, a ele se aplica o
princípio da não-exclusão dos seus beneficiários. Por isso se diz que o bem
ambiental é público, não porque pertença ao Estado (critério subjetivo), mas porque
não é passível de apropriação com exclusividade (critério objetivo), sendo, por isso
mesmo, verdadeiro bem público de uso comum do povo. É bem público (em
oposição a bem privado) exatamente porque é objeto de tutela que não se dá em
proveito de um único indivíduo. (BENJAMIN, 1993, p. 73).

Analisando tais conceitos trazidos pelo autor e respaldados pela Constituição, fato
é que a CRFB/88 inovou no mundo jurídico, instituindo a noção da existência de micro e
macrobem ambiental. E nesse ambiente colocou o tombamento como instituto de tutela e
salvaguarda do interesse difuso presente nas normas de Direito Constitucional, notadamente
14

[...] Na função ambiental, como se verá melhor a seguir, a natureza jurídica do bem que lhe serve de objeto é
enormemente destacada. Isto porque uma função - em particular ambiental - é sempre exercitada em relação
a um bem, algo - nem sempre uma coisa, nem necessariamente passível de avaliação econômica ou portador
de conteúdo econômico com teor valorativo e que dê ensejo a um interesse, de regra supraindividual. A
função ambiental atua sobre um determinado objeto: o bem ambiental. Não se confunde, entretanto, o objeto
da função ambiental com seu fim. A função ambiental atua sobre o seu objeto para concretizar o seu fim (a
qualidade ambiental como valor importante da qualidade de vida). O titular do dever-poder movimenta
finalisticamente orientado [...]. (BENJAMIN, 1993, p. 54-55).
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no art. 21615, condicionando o direito de propriedade e preservando um objeto material que
passa, por suas características, a ser resguardado como de interesse coletivo.
Deriva daí o entendimento do meio ambiente histórico e cultural como um bem 16
cujo exercício do direito é diverso do relativo ao direito de propriedade do titular do imóvel
considerado unitariamente. Nesse contexto o objeto material passível de tutela passa a ser
destinatário de uma proteção jurídica, fundada em um interesse subjetivo de proteção difuso,
amparado por um direito também transindividual.
Trata-se do desenvolvimento do conceito de micro e macrobem ambiental a
permitir essa distinção entre o aspecto individual do direito de propriedade, mas que nessa
configuração é incompleto ao não explicar a possibilidade de conjuntamente incidir sobre um
objeto considerado isoladamente – direito de fruição transindividual – a coexistir também
sobre um mesmo objeto, junto com o direito do proprietário.
A distinção é feita no plano de gênero (macro) e espécie (micro), em que existem
os direitos transindividuais e individuais, no aspecto de conjunto e singularidade. Para o
autor:
Já afirmamos que o meio ambiente, como objeto da função ambiental – na sua
acepção de macrobem – é bem público de uso comum. Deve ficar claro, porém, que
tal bem, em seu sentido macro, tem um grande conteúdo de abstração, ao contrário
dos elementos que o compõem que, via de regra, são bastante concretos (uma
floresta, uma espécie rara, um manancial). O certo é que os elementos que
constituem o meio ambiente (como macrobem), enquanto com ele relacionados,
ganham como regra a mesma natureza pública de uso comum que o caracteriza.
(BENJAMIN, 1993, p. 70).

Existem, como visto, duas colocações: a do bem como macroconceito de
titularidade e acesso transidividual, de impossível apropriação individual, destacado da
propriedade privada; e o microbem, que como objeto pode ser da mesma natureza e
titularidade pública de uso comum afeta ao aspecto macro e abstrato macro, nos termos
expressos pelo autor, ou de propriedade privada, a depender da situação concreta.
Herman Benjamin (1993, p. 78) se posiciona no sentido de:

15

Art. 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[...] § 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação. [...] (BRASIL, 1988).
16
Júlio César Pereira (2008), em estudo sobre o tema relativo ao conceito de cultura na CRFB/88, traz essa
noção de bem enquanto objeto de uma relação jurídica de direito e também a amplitude do conceito de bens,
sendo que esses abarcam tudo o que pode ser objeto de direito, valorável ou não economicamente.
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[...] dizer-se que o meio ambiente é um bem público de uso comum não implica
desconhecer que os elementos que o compõem, quando perquiridos isoladamente, se
filiam a regimes jurídicos múltiplos, ora como na acepção do Código Civil bens de
propriedade pública, ora como bens privados de interesse público, ora como meros
bens privados.

Ampliando o entendimento, a distinção primeiramente é dada pela classificação
do objeto como de uso comum ou não, no delimitado pela classificação dos bens e
titularidade, afetação, usos, etc. Contudo, a situação necessita também de uma análise no
plano no qual o objeto enquanto microbem é unitariamente considerado.
E aqui deve ser feita a distinção entre o objeto material que é individual e pode ser
privado e com fruição individual também privada, do aspecto transindividual, existente no
objeto singularizado, inclusive de propriedade privada.
Nos objetos de propriedade privada de relevo cultural, existe uma parcela afeta a
uma finalidade de interesse transindividual de proteção e de acesso a uma fruição destacada
da pertencente ao proprietário particular e não componente do conceito clássico de macrobem,
mas derivada de um objeto considerado unitariamente.
Entende o autor que:

[...] o traço público de uso comum contamina os elementos que compõem o meio
ambiente (como macrobem), contaminação esta que ocorre apenas em relação ao
valor ou interface ambiental do bem. Por exemplo, uma peça arqueológica ou
artística integrante do patrimônio privado de uma pessoa, uma vez reconhecida sua
aptidão como bem ambiental, seja por sua beleza excepcional, seja por sua raridade,
passa, pelo enfoque meramente ambiental sem qualquer alteração do vínculo de
domínio -, a ser considerada parte de um todo (meio ambiente em seu sentido
macro) que é tido por bem público de uso comum. Aí está a contaminação, operação
esta que, muitas vezes, sequer cria um direito para os cidadãos de "tocar", "ver" ou
mesmo "desfrutar diretamente" do bem. Em alguns desses casos, a natureza pública
de uso comum se satisfaz com a simples afirmação da preservação do bem para as
gerações futuras. (BENJAMIN, 1993, p. 78).

Divergindo um pouco desse entendimento e fundamentando o expresso
anteriormente, sobre o que é emanado do objeto unitário, há de se considerar não apenas a
incidência de um direito difuso sobre o mesmo objeto material individualizado de propriedade
privada, mas direitos diversos com objetividades jurídicas diferentes, existentes dentro de uma
visão ampla de meio ambiente.
Inquestionável é que, para compreender o objeto individual a ser tutelado, é
necessário existir um direito de fruição de deleite relativo à necessidade de se manter a
proteção do objeto cultural, para a satisfação da preservação da memória coletiva ali
materializada, com base no interesse público. Isso é um direito difuso.
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Tal direito, existente e negado em algumas situações pelo citado autor, se
materializa em todas as situações e é satisfeito, não pela posse direta da coletividade ou
fruição direta mediante atributos do direito de propriedade do objeto material tutelado em si,
mas sim pela mera preservação do objeto cultural.
A coletividade enquanto sujeito de direitos difusos tem a prerrogativa de fruir de
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, nos termos da CRFB/88,
definido como macrobem. Mas também possui o direito de gozar do trazido pela preservação
de determinado microbem, pois é neste enquanto parte unitária que repousa a memória
coletiva no caso de objetos culturais imóveis.
Elucidando a questão atinente ao micro e ao macrobem ambiental, impende
destacar as definições trazidas por Souza e Resende (2018, p. 932-933):
Aqui cumpre destacar as noções de micro e macrobem em sentido ambiental de
modo a ampliar a compreensão da temática e seus efeitos no direito de propriedade.
Nesse sentido, na esfera do Direito Ambiental, seu objeto relativo à classificação dos
bens ambientais concentra-se em torno dessas duas grandes classificações, quais
sejam: do macrobem e do microbem ambiental.
O macrobem ambiental refere-se à composição integral formadora do meio ambiente
em sua inteireza e extensão, computadas as interações, os sistemas, a diversidade de
fatores e de envolvidos. É o espelho do conceito que aponta o meio ambiente como
um conjunto de elementos envolvidos em uma teia composta de diversas
composições naturais e sociais, em que está inserida também a humanidade e o
desejo de coexistência com as leis da natureza. Já o microbem representa a
composição individualizada dos elementos componentes do meio ambiente.

Portanto, sendo possível essa distinção entre o aspecto individual do direito de
propriedade e o direito difuso também incidente sobre o mesmo objeto material, derivam daí
duas realidades diversas. Primeiramente, ao proprietário titular do bem individualmente
considerado são atribuídas as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade se ele for
pleno, especificadas no usar e fruir de todas as utilidades, exercendo os direitos inerentes à
propriedade, dentre eles o de disposição.
Contudo, ao proprietário é imposto o dever de preservar o objeto material do qual
é proprietário, pois o direito de propriedade possui restrição derivada do tombamento, cuja
finalidade é tutelar o direito difuso de titularidade da coletividade de usufruir de um meio
ambiente cultural preservado 17 enquanto macrobem, mas também enquanto parcela existente
no determinado microbem ambiental.
17

[...] A principal consequência da adoção de uma qualidade pública de uso comum para o bem ambiental é a
sua indisponibilidade. O Estado e o particular não podem dispor do bem ambiental, em seu sentido macro e
visto como qualidade ambiental, ou, nos termos da Constituição de 1988, como "meio ambiente
ecologicamente equilibrado". [...]. (BENJAMIN, 1993, p. 81).
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A explicação sobre essa possibilidade de coexistência de direito individual e de
outro difuso a incidirem sobre um único objeto fundamenta-se notadamente nessa primeira
diferenciação e da conciliação de direitos, promovendo a materialização deles sobre o micro e
macrobem em sentido ambiental18.
Complementando a definição trazida por Souza e Resende (2018), pode-se
entender que o microbem é o objeto concebido no viés cujo detentor é o proprietário
individual titular do direito individual de propriedade plena e o macrobem é o aspecto cultural
derivado de uma fruição difusa incidente sobre o meio ambiente enquanto generalidade e não
passível de apropriação individual. Nesse contexto não é possível negar a existência do direito
difuso de fruição, também incidente sobre o mesmo objeto classificado como microbem, em
que o direito subjetivo incidente sobre ele coexiste com o direito de propriedade do titular do
objeto considerado de forma isolada.
Fato interessante é a existência de duas objetividades jurídicas em determinado
objeto enquanto patrimônio cultural, duas incidências de fruição distintas, sendo uma
individual e a outra difusa. A individual materializada no exercício do direito de propriedade
plena de fruir da coisa de titularidade própria; e a segunda materializada em um direito difuso
de deleite de fruir de um contexto cultural fático, plasmado em determinado imóvel com
relevante valor cultural.
O entendimento esboçado é aplicado no plano individualizado e não exclui a
existência da situação fática de objeto individual, entendida como singular, especializada
(microbem com incidência de direito de fruição derivado da titularidade da propriedade,
concomitantemente coexistindo com a fruição difusa), da situação de exercício de direitos
transindividuais, relacionado com o macrobem ambiental. Trata-se de situação estudada de
espécie a gênero e não excludentes.
Na prática surge o questionamento de como se dará no caso concreto a satisfação
para fruição desse direito difuso sobre o objeto individual e se a coletividade necessita ter a
posse direta do objeto, já que, como esboçado por Benjamin (1993, p.78), nem sempre bem de
uso comum como o macrobem ambiental é passível de posse direta, de uso direto, em que o
sujeito se apossa e faz uso direto da res, o mesmo podendo ser aplicado para essa parcela de
fruição incidente sobre o objeto singularizado.
A resposta reside na assertiva de que, ao preservar o objeto proporcionando o
deleite coletivo, já existe a satisfação do direito difuso de fruir de um objeto preservado, pois

18

Leite e Ayala (2011, p. 84) trazem uma completa definição sobre o tema macro e microbem.
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esse direito transindividual difere das clássicas atribuições conferidas aos proprietários de
bens imóveis, por exemplo, de uma fruição direta da coisa.
Entende-se serem duas objetividades jurídicas distintas, o uso direto da coisa,
como residir nela, do fruir conferido à coletividade em ter o repositório da memória coletiva
preservado e disso usufruir pela satisfação volitiva contemplativa e de deleite. O manifestado
é que a preservação do objeto possibilita a satisfação do citado direito tutelado pela CRFB/88,
e a não preservação enseja a interposição de instrumento de tutela efetiva do patrimônio
cultural, a condicionar o exercício do direito individual de propriedade.
São esclarecedoras as ponderações de Souza e Resende (2018, p. 938):

[...] quando é observada essa nuance e tendo como parâmetro a CRFB/88 e a
releitura do instituto do tombamento, o direito potestativo do titular sofre influência
de um direito de natureza difusa, entendido como de deleite em fruir de um contexto
fático preservado em determinado bem tombado.
Tem-se, portanto, na situação posta, um bem jurídico privado entendido como objeto
da relação jurídica sobre o qual incide um direito patrimonial de natureza individual,
de propriedade, coexistindo com um direito de titularidade difusa de usar e fruir
também incidente sobre o mesmo bem jurídico.
De um lado se tem o patrimônio individual e do outro é observada a existência de
um patrimônio, entendido como direito subjetivo da coletividade de usar, fruir e
dispor da parcela de determinado bem tombado na qual se manifesta a faceta relativa
à memória cultural.

Essa diferenciação e a tutela difusa refletiram inclusive na CRFB/88 e em nada
macularam o direito de propriedade individual ou a caracterização do patrimônio cultural
como parte integrante do meio ambiente. Isso porque, na verdade, elas reforçaram o
positivado pelo legislador na promoção da defesa do objeto cultural de forma mais efetiva.
Micro e macrobem cultural ambiental são partes integrantes de um macrossistema
que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, do qual o meio ambiente artificial é um
microssistema. Enquanto espécies de bens jurídicos estão inseridos em um contexto amplo de
tutela ambiental, em que o mesmo objeto é submetido a relações jurídicas individuais e de
natureza difusa e diferente relação de domínio. Assim:
[...] há um bem ao qual é atribuído um valor histórico cultural e de onde é possível
ser abstraído nesse entendimento, como desdobramento causal, um direito à
memória cultural, de fruir e desfrutar da cultura protegida, expressa em um
determinado bem tombado. (SOUZA; RESENDE, 2018, p. 938).

Em um aspecto mais amplo, é justamente essa natureza dúplice a permitir a tutela
desse direito difuso à memória cultural que extrapola a seara administrativa, possibilitando,
pela abrangência da tutela patrimonial cultural presente na CRFB/88, a proteção através do
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tombamento em outras modalidades que não a administrativa.
4 CLASSIFICAÇÕES JURÍDICAS DO INSTITUTO DO TOMBAMENTO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO CONSTANTES NO DECRETO-LEI N.º 25/1937
Entendido pela doutrina19 como processo tipicamente administrativo, o
tombamento pode ser definido por essa corrente majoritária tendo como fundamento o
Decreto-Lei n.º 25/37, nestes termos:
[...] o ato final de um procedimento administrativo, resultante do poder
discricionário da administração pública que intervém na propriedade privada para
impor um regime especial de cuidados sobre determinado ou determinados bens, em
razão de suas características peculiares, buscando o Estado com esta gestão cumprir
sua função institucional de agente protetor do patrimônio cultural e natural
brasileiro, atendendo ao interesse coletivo de preservação. (ALVES, 2008, p. 81).

Assim, considerando o citado decreto e a classificação constante nele para a
localização topográfica dos vários nuances do tombamento administrativo, inúmeros fatores
devem ser considerados, sendo elementos correlacionados ao objeto a ser tombado e em
relação aos sujeitos envolvidos no processo administrativo e que no estudo se restringirá ao
bem material imóvel.
Primeiramente, tendo como enfoque o objeto a ser tombado, são ponderadas as
qualidades intrínsecas dele, evocativas dos aspectos expressos no artigo 216 da CRFB/88,
sendo eles referentes à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira. Tendo como parâmetro o enfoque das partes e da titularidade, se pública
ou privada, vários caminhos são descortinados e serão tratados a seguir.
Um segundo aspecto a ser considerado é a extensão da medida administrativa, em
que o tombamento pode ser realizado sobre um objeto determinado ou um conjunto deles,
razão pela qual em muitas situações, dada a importância do conjunto, a intervenção na
propriedade é processada em área extensa como centros históricos urbanos, paleontológicos,
dentre outros.
Abordando o enfoque da iniciativa do procedimento administrativo, nos moldes
da Lei de Regência instituidora do tombamento administrativo federal, o processo quanto à
iniciativa poderá ser iniciado: a) de ofício; b) a requerimento em duas situações; ou c) por
notificação do poder público a proprietários particulares.
Será de ofício quando realizado pelo poder público e for incidir sobre objeto de
19

(Carvalho Filho, 2014)
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propriedade pública; e a requerimento se ele for de titularidade privada e o proprietário
solicitar ao executivo o deferimento do tombamento. Tal entendimento é extraído da leitura
dos artigos 6º e seguintes do DL 25/3720.

[...] Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica
de direito privado se fará voluntária ou compulsóriamente.
Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e
a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do
patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário
anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em
qualquer dos Livros do Tombo. (BRASIL, 1937).

Pela exegese do DL 25/37, não existe vedação a terceiros solicitarem através de
requerimento a instauração de processo de tombamento a incidir sobre bens privados ou
públicos, porque a tutela do bem patrimonial deve ser ampla, uma vez que do meio ambiente
cultural equilibrado deriva um direito de natureza difusa, passível de ser tutelado de forma
abrangente.
Ante a recusa do proprietário particular em assentir com o tombamento, conforme
expresso no artigo 8º do Decreto-Lei n.º 25/37, procederá o poder público ao tombamento
compulsório. Todas essas particularidades estão expressas no artigo 8º, nestes termos:
“Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à
inscrição da coisa”. (BRASIL, 1937).
Tendo como parâmetro a concretude do procedimento e as fases do processo, o
tombamento pode ter efeitos provisórios ou definitivos 21 como medida assecuratória de
preservação, e a distinção será feita com base nas seguintes características: etapa da fase
procedimental e titularidade de propriedade do objeto.
Analisando inicialmente o processo realizado de ofício e a incidir sobre bem
público, o tombamento ocorre de forma definitiva com a inscrição do bem, devendo a
notificação ser feita para produzir efeitos.
Nas demais situações, os efeitos provisórios serão deferidos após a instauração do
processo devidamente instruído pelo interessado, no bojo do pedido de tombamento
voluntário realizado por ele quando for relacionado a bem de titularidade própria. Nos casos
de requerimento de terceiro para instauração de processo, tanto em titularidade privada como

20
21

Grafia mantida nos moldes da redação original do texto constitucional de 1937. (Nota do autor).
Art. 10 do Decreto-Lei 25/37: “O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela
inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo”. (BRASIL, 1937).
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pública os efeitos se darão após instauração do processo; uma vez deferido em caráter
provisório, perdurará até o ato definitivo, valendo a notificação como condição para produção
de efeitos.
No processo iniciado mediante notificação ao proprietário e ocorrendo a anuência
expressa dele, os efeitos provisórios do tombamento serão deferidos após a manifestação da
concordância e até a inscrição definitiva, sendo que após essa fase nova notificação deverá ser
feita para o tombamento definitivo ser eficaz.
Ocorrendo a concordância tácita, os efeitos provisórios operam a partir da
notificação e durante o período do decurso do prazo até a inscrição do bem de forma
definitiva no livro do tombo, o mesmo valendo para os casos de recusa à notificação, quando
o efeito provisório durará durante a fase do contraditório, compreendida entre a recusa e a
inscrição definitiva do bem cultural.
Em todas as situações elencadas, a notificação ao titular do bem imóvel é exigida
para conferir publicidade ao ato perante o proprietário e terceiros. Nos casos dos proprietários
de prédios limítrofes, ela é condição necessária, pois os imóveis adjacentes também sofrerão
limitações no uso regular da propriedade, embora em menor intensidade do que o prédio
tombado.
A comunicação deve ser pública, podendo ser realizada por edital, por se tratar de
um meio adequado para uma comunicação ampla, nada impedindo a notificação pessoal; nos
casos de tombamento de ofício, ela é necessária para gerar efeitos.

4.1 Razoabilidade do devido processo administrativo e deveres

Nessa fase procedimental na qual está o processo administrativo, deve ser
respeitada a estrita legalidade do processo, seja relativo à justificativa para a imposição do
gravame, seja no quesito cumprimento de prazos para a conclusão do procedimento na seara
administrativa.
Tais efeitos derivados do ato de tombar oneram o proprietário da coisa e também
terceiros no entorno, razão pela qual deve ser procedimento desenvolvido dentro dos prazos
legais para não ser caracterizado abuso de direito e, portanto, passível de anulação pela via
judicial, sem que isso caracterize ultraje à tripartição de poderes.
Meirelles (1985) ponderou que as restrições oneradoras podem ser impostas
assumindo aspectos diferentes, a depender do enfoque adotado, seja considerando a relação
dominial jurídica sujeito titular/coisa, seja a relação entre terceiros e o objeto tombado.
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Na primeira situação, relativa ao efeito do tombamento para o titular da res na
relação dominus-coisa, o sujeito terá seu direito de propriedade restringido; e na segunda
situação é o efeito assumido pelo processo de tombamento em face de terceiros que se
destaca, em que a imposição de tutela é imposta a toda coletividade, inclusive aos vizinhos.
Desse modo dissertou Meirelles (1985, p. 2):

[...] o tombamento tanto pode acarretar uma restrição individual, quanto uma
limitação geral. E restrição individual quando atinge determinado bem – uma casa,
por exemplo –, reduzindo os direitos do proprietário ou impondo-lhe encargos; é
limitação geral quando abrange uma coletividade, obrigando-a a respeitar padrões
urbanísticos ou arquitetônicos, como ocorre com o tombamento de locais históricos
ou paisagísticos.

Portanto, toda a coletividade deve agir de modo a garantir a conservação da coisa
mediante adoção de padrões garantidores da conservação da res, pois, uma vez tombado o
bem, a defesa dele é responsabilidade da sociedade e poderes constituídos nos âmbitos
federal, estadual e municipal, por se tratar de patrimônio cultural brasileiro.
Impende destacar que a legalidade do procedimento descrito no decreto para a
materialização do instituto do tombamento na seara administrativa encontra respaldo no atual
texto constitucional, visto ter sido por ele recepcionado, questão pacífica no meio jurídico.
Relativamente aos trâmites nas esferas de interesse local e regional, os
procedimentos serão fixados pelo ente político cujo interesse na tutela seja preponderante,
considerando a legislação federal correspondente à temática, embora nos moldes do artigo
215 da CRFB/88.
Por derradeiro, denota-se a necessidade, no processo administrativo e nas demais
formas de tombamento, do devido processo legal como requisito de existência e validade do
processo22. Ao dissertar sobre o citado princípio, Andréa Ferreira (1997, p. 11) informa que o
devido processo legal denota prerrogativas processuais e materiais e é fator necessário e
alberga garantias de natureza processual e material.
Segundo o autor, processualmente alberga o direito de defesa e o
desenvolvimento regular do processo, e no aspecto material sujeita a parte autora do ato a
pressupostos delineadores dos elementos do ato, tais como a competência, o objeto, o motivo,
o fim, pressupostos e requisitos necessários e de validade do ato administrativo (ANDREA

Sérgio Andrea Ferreira entende que “[...] a exigência do devido processo legal está presente, também, como
pressuposto de existência jurídica e de validade do ato de privação-limitação, mesmo se este, em tese, é
juridicamente possível e lícito, mas que inexistirá, ou será absolutamente nulo, se não for precedido do
desenvolvimento processual hígido.” (ANDREA FERREIRA, 1997, p. 11).
22
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FERREIRA, 1997, p. 12). Todos apresentados como garantia de um processo regular, seja
administrativo, seja jurisdicional ou legislativo.
4.1.1 Da finalidade da notificação no processo

Na conjuntura esboçada anteriormente, é feita alusão ao ato de comunicação do
interesse da administração em tombar o bem no caso de imóvel privado, situação que permite
o proprietário aquiescer com o ato ou não, tentar administrativamente impedir o tombamento,
no procedimento voluntário.
Portanto, sendo a notificação necessária e dotada de efeitos diversos a depender da
situação, em face dos proprietários de imóveis adjacentes, ela desempenha relevante função,
pois esses também sofrerão limitações no uso regular da propriedade, embora em menor
intensidade do que o prédio tombado.
A comunicação deve ser pública, podendo ser realizada por edital, por se tratar de
um meio adequado para uma comunicação ampla, nada impedindo a notificação pessoal.
Em se tratando de bens imóveis passíveis de tombamento, além dos trâmites e
efeitos ocasionados, pelo ato provisório ou definitivo, denota-se a necessidade de notificar o
cartório de registro de imóveis para dotar o ato de publicidade registral. Tal exigência não
consta do DL 25/37, mas está contida no artigo 246 da Lei de Registros Públicos (LRP) e se
refere ao tombamento provisório:

Art. 246. Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 167, serão
averbadas na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo,
alterem o registro.
§ 1o As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as
feitas a requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com
documento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento
comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só
poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do Registro
Civil. (BRASIL, 1973).

A citada Lei determina o registro das hipotecas legais, judiciais e convencionais 23,
além de todas as movimentações relativas aos imóveis como forma de proporcionar a devida
publicidade e conferir segurança jurídica às operações realizadas com bens imóveis.
Relativamente ao tombamento definitivo, essa orientação prescrita em lei é estendida a ele e
consta no artigo 178, inc. VII, da Lei de Registros Públicos, conforme transcrito a seguir:

23

[...] Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
[...] I - o registro
2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais; [...] ( BRASIL, 1973).
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[...] Art. 178. Registrar-se-ão no Livro nº 3 - Registro Auxiliar:
[...] VII - os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu
inteiro teor, sem prejuízo do ato, praticado no Livro nº 2. (BRASIL, 1973).

O livro 2 ao qual a Lei faz referência é o livro de registro geral e, portanto, da
interpretação da LRP extrai-se o entendimento de que a notificação deverá ser realizada pelo
poder público. Essa notificação não se qualifica como condicionante da eficácia para que o
tombamento tenha efeitos perante os donos de prédios limítrofes, pois essa publicidade é
realizada pela publicação da notificação do processo de tombamento, dirigida ao proprietário
do bem tombado e a terceiros também.
A finalidade da publicação do tombamento é dar ciência do processo
administrativo, mas o registro e a averbação servem para dar publicidade a terceiros eventuais
adquirentes de imóveis na região do prédio tombado.

5 CONTROLE JUDICIAL DO TOMBAMENTO ADMINISTRATIVO

É possível o controle judicial do processo administrativo do tombamento em todas
as modalidades administrativas e fases do procedimento, em respeito ao princípio da
inafastabilidade da atuação jurisdicional, regra constitucional existente no país. A questão é
mais sensível na análise, notadamente dos casos de tombamento compulsório, desenvolvido
ante a recusa do proprietário do imóvel em assentir com a intervenção proposta pelo poder
público no processo administrativo limitador da propriedade do titular.
O controle judicial é objeto às vezes de controvérsia e se processará no âmbito
administrativo de tombamento com a finalidade de se realizar um controle pelo judiciário,
tendo como parâmetro a verificação da legalidade do processo administrativo no âmbito
formal e material.
Nesse quesito, será averiguado, a depender da modalidade de tombamento
administrativo, primeiramente, se foram respeitadas as formalidades inerentes ao
procedimento, expressas exemplificativamente nos artigos 2º e 3º do DL 25/37. Poderão ser
objeto de sindicabilidade judicial questões relacionadas à autoridade competente para o
processo administrativo, bens excluídos do tombamento ou concernente à exigência de
notificação e publicidade no processo, normativas expressas nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º e 9º,
dentre outras.
Tais questões estão relacionadas, sobretudo, com a legalidade do processo e são
alusivas inclusive aos elementos do ato administrativo, quais sejam: a competência,
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relacionada ao sujeito competente ou a competência para a prática do ato; a forma, que
também permite o controle porque a forma do ato é solene; a finalidade; o motivo e a
motivação; e o objeto ou conteúdo, que pode ser fixado pela lei ou permitir a
discricionariedade ao administrador. Tais características são cristalinas e de simples exegese
da lei da Ação Civil Pública, conforme ponderou Carvalho Filho.
Carvalho Filho (2014, p. 114), explicitou que são requisitos explicitados na Lei n.º
4.717/65, um texto legal bastante claro no quesito descrição do ato administrativo e situações
ensejadoras de controle judicial:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de
lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada
ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência [...]
(BRASIL, 1965).

Tais preceitos são claros e autoexplicativos, não necessitando de exame mais
apurado, o mesmo sendo aplicado para os atos vinculados. Contudo, quando a questão da
possibilidade da sindicabilidade do relevante valor cultural. Posicionou-se Carvalho filho
(2014, p.824) em sentido contrário a essa possibilidade.
Ponderou o autor:

[...] Não cabe, porém, nessa via discutir os aspectos administrativos que conduzem
à valoração do sentido cultural do bem e à necessidade de sua proteção. Essa parte
do ato é insindicável pelo judiciário. A insindicabilidade, porém, só será aceitável
se, na valoração dos aspectos a serem protegidos, houver elementos concretos que
conduzam à necessidade do tombamento. Se vários órgãos técnicos j ulgam que o
bem merece proteção porque tem importância histórica, a avaliação desta tem
aspectos típicos da Administração, não cabendo ao juiz entender de forma contrária,
salvo se houver prova peremptória em sentido contrário. Inexistentes, contudo,
elementos concretos para o tombamento, é vedado ao Estado tombar o bem e, por
conseguinte, o ato estará sujeito a controle de legalidade no Judiciário. [...]
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Em face dos pontos esboçados e apesar do entendimento contrário trazido pelo
administrativista, por conseguinte, no atual contexto constitucional de máxima efetividade dos
direitos fundamentais, dentre eles está à tutela do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, resta apenas a análise das situações de atos discricionários, marcados pela
conveniência e oportunidade e a possibilidade de sindicabilidade deles, nesse contexto de
tutela do bem ambiental.
Dessa forma, cumpre ponderar sobre a discricionariedade do ato, bem como
acerca do relevante valor cultural, constantes do artigo 216 da CRFB/88 para um estudo mais
detalhado, visto se tratar de situações em que a possibilidade de decisões administrativas
passíveis de controle judicial é mais factível.
Nesse ponto específico é debatida a possibilidade do controle judicial
notadamente nas situações de tombamento compulsório administrativo, para depois se passar
ao estudo do relevante valor cultural do bem, característica passível de margem de
discricionariedade ao administrador na edição do ato de tombamento.
Assim se posicionou Assumpção Alves (2008, p. 69):

O tombamento compulsório é feito à revelia da vontade do proprietário e, quase
sempre, a questão só será dirimida pelo Poder Judiciário, ao qual cabe a apreciação
do mérito do ato administrativo, não de seu fundamento, pois é dever do Estado
proteger o patrimônio cultural brasileiro. O juiz não vai examinar se o poder público
deveria ou não tombar, mas se a coisa pode ser tombada, isto é, se ela se reveste do
“excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico” a que se
refere o caput do art.1º de Decreto-Lei nº 25/37.

Partindo do colacionado, será analisado o entendimento majoritário sobre a
discricionariedade do ato permitir ao administrador editá-lo ou não e assim serão abordadas
duas situações: a primeira relativa à análise da conveniência e oportunidade para a edição do
ato de tombamento administrativo; e a segunda sobre a vinculação do ato administrativo ao
laudo declaratório do bem como de relevo cultural.
Fazendo distinção entre motivo e motivação, Carvalho Filho (2014, p. 114)
apresenta o motivo como: “a situação de fato (alguns denominam de ‘circunstâncias de fato’)
por meio da qual é deflagrada a manifestação de vontade da Administração”. E a motivação
para o citado autor: “exprime de modo expresso e textual todas as situações de fato que
levaram o agente à manifestação da vontade [...]”
Relativamente ao tombamento, é necessário analisar essa questão da vinculação
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ou não do ato, pois, em se tratando de ato vinculado, para ser aferida a legalidade, deverá ser
realizada a simples confrontação do expresso na lei como motivo e o ato praticado pelo agente
público ao proceder no múnus público.
Se o ato for discricionário, deverá ser vinculado à lei que o autoriza, cabendo ao
administrador proceder ou não à edição dele por conveniência ou oportunidade. Mas deve ser
verificado no caso se é permitido ao Judiciário ponderar sobre a motivação ou não do ato, o
que é possível, sendo também factível a verificação da finalidade do ato administrativo.
Entende-se que ao julgador é permitido verificar a legalidade material quanto ao
conteúdo do ato e também quanto à finalidade, podendo o juiz averiguar a existência ou não
dos motivos permissivos do tombamento ou, como expresso na Lei n.º 4.717/65, “matéria de
fato e de direito”. Poderá, portanto, o julgador verificar a existência ou não de motivos para a
edição do ato de tombamento, embora seja necessário averiguar se ao julgador é permitido
julgar no mérito a extensão na interpretação de conceitos que na CRFB/88 permitem juízos
discricionários.
Em suma, trata-se da permissibilidade da sindicabilidade judicial do denominado
relevante valor atribuído ao bem cultural no processo de tombamento. Sobre esse tema
específico Dias e Mendonça (2015, p. 242) dissertaram que:

Ao editar ato de tombamento visando à proteção do patrimônio cultural brasileiro,
cabe ao Poder Público aferir e atestar, previamente à sua edição, o “relevante valor
cultural” do bem a ser preservado (art. 216 CR/1988 e art. 1º do Decreto-Lei n.
25/1937). Nesse contexto, resta evidente a presença de conceito jurídico
indeterminado nos comandos normativos legitimadores do ato. Sobre a matéria, a
doutrina administrativa tem se debruçado há muito tempo – sem consenso –,
mormente com o escopo de determinar se esse tipo de estrutura normativa confere
(ou não) discricionariedade ao agir do administrador.

A questão a ser trabalhada é se ao poder público é permitido por meio da
discricionariedade definir o que é ou não de relevante valor cultural, terminologia assentada
no artigo 216 da CRFB/88 e no DL 25/37. Contudo, antes de serem abordadas tais questões,
impende esclarecer um ponto a apresentar reflexos no alcance da aplicação do DL 25/37 e do
que será o denominado relevante valor cultural.
Primeiramente cumpre informar entendimento contrário ao esboçado pelas citadas
autoras quanto à especificidade do DL 25/37 em alguns pontos: abrangência de atuação do
Decreto, receptividade ampliativa dele em face da Constituição, através da modificação da
definição constante no artigo 1º do DL 25/37 e o expresso no artigo 216 da CRFB/88.
Informam as autoras:
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Todavia, passados mais de setenta anos de sua promulgação, o aludido decreto-lei
merece ser avaliado sob nova perspectiva, notadamente em razão das alterações
promovidas na disciplina do instituto pela Constituição da República de 1988. Com
efeito, o art. 1º do Decreto-Lei n. 25/1937, determinou que o valor cultural do bem a
ser tombado deveria estar vinculado a “fatos memoráveis do país” ou a
“excepcionalidade”. Historicamente o instituto do tombamento foi pensado
exclusivamente para a proteção de obras monumentais, às quais seria conferido o
status de representantes da identidade cultural brasileira, ainda em franca formação
no início do século XX (DIAS; MENDONÇA, 2015, p. 246).

Os citados dispositivos legais (DL 25/37 e CRFB/88), respectivamente, trazem
expressa a temática da seguinte forma:
Art. 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL,
1937).
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem. (BRASIL, 1988).

Razão assiste ao dissertado pelas autoras quanto à ampliação constitucional do
conceito de cultura e bem cultural trazido com o advento da CRFB/88. O texto constitucional
realmente ampliou o conceito de bem cultural, de modo a abarcar outras formas de bens,
associando a existência do relevante valor cultural – nesses casos a referência à identidade,
ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira –, abarcando a
diversidade de bens culturais existentes no país.
Nesse sentido o DL 25/37 era relacionado à definição de bem cultural trazida pelo
Decreto relativa a bens culturais de relevo nacional, conforme expresso no artigo 1º do citado
dispositivo legal. O Decreto trata de regular procedimento e define o que é bem de relevo
nacional, e o legislador constituinte da CRFB/88 muito acertadamente ampliou esse conceito
ao instituir como patrimônio cultural brasileiro o bem cultural regional e local no qual os bens
de relevo nacional também estão incluídos.
Ponderam as autoras:
Como ponto de especial distinção ao modelo anterior, não mais se exige que o bem
possua caráter excepcional ou monumental para que lhe seja reconhecido o relevante
valor cultural como previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 25/1937. Também os bens,
de natureza material ou imaterial, que façam referência à identidade de algum dos
grupos formadores da sociedade brasileira, mesmo que não vinculados a fatos
memoráveis da história do país, serão passíveis de proteção legal
(art. 216, caput, da CR/1988) (DIAS; MENDONÇA, 2015, p. 248).
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A alusão trazida pela CRFB/88 tutela o patrimônio cultural brasileiro em todas as
esferas: locais, regionais ou em nível nacional reguladas pelo DL 25/37. A Constituição,
portanto, ampliou a tutela patrimonial para além da esfera nacional de modo a englobar as
regionalidades e localidades e as manifestações culturais dessas esferas.
Tecidas essas considerações, necessário discorrer sobre a abordagem pelo Poder
Judiciário do relevante valor cultural para subordinar essa definição não à discricionariedade
para o enquadramento do que é ou não relevante culturalmente, e sim à necessidade de
delimitação da vinculatividade do tombamento à emissão de laudo técnico definidor do que é
ou não bem culturalmente relevante.

5.1 Reconhecimento do valor histórico de um bem imóvel: ato declaratório ou
constitutivo?

Para responder a essa questão, é necessário entender o explicitado em uma
definição de cultura tutelada no artigo 216 da CRFB/88 e o destaque proporcionado pela
Constituição a um conceito declaratório e descentralizado dela e bem cultural, primado por
um reconhecimento de pertencimento da coletividade em face do culturalmente considerado.
Na Constituição a cultura é intimamente relacionada com a coletividade e é
conceito amplo e plural, no qual o objeto material é repositório da memória e do sentimento
de pertencimento da sociedade. Por isso, não existe uma padronização da cultura porque ela é
múltipla e representa a estrutura de nova forma de preservação, baseada na identificação do
coletivo com o objeto.
Ao poder público, nos comandos da CRFB/88, cumpre promover a tutela do
patrimônio cultural reconhecido como tal pela coletividade, não cabendo a ele determinar ou
constituir o que é ou não cultura, justamente porque a cultura é conceito construído no meio
social.
O laudo técnico apenas reconhece o que é valorado como bem cultural, pois o
valor de um objeto existe pela importância a ele atribuída pela coletividade, estando
intimamente atrelada à visão e concepção dela sobre a cultura. Desse modo, a CRFB/88
determinou ao poder público promover e proteger o bem cultural e não definir o que é ou não
valorado pela sociedade.

5.2 Natureza do ato jurídico do tombamento administrativo
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A temática analisada é projetada em um contexto amplo relacionado com o
processo administrativo de tombamento, mas influencia outras situações a demandarem a
atuação judicial em fase anterior ao tombamento, pois, a depender da resposta sobre a
natureza jurídica do ato a reconhecer o valor de determinado bem, múltiplas tratativas sobre o
alcance da atuação jurisdicional podem ser desenvolvidas.
Todas as questões derivadas da atuação judicial e alcance dela estão interrelacionadas com a discussão em torno da discricionariedade ou não do ato administrativo de
tombamento, sendo esse um fator determinante para fixar os limites à atuação judicial, por
exemplo, no âmbito administrativo.
Denotando a importância da distinção entre a vinculatividade ou não do ato
administrativo para a atuação jurisdicional, cumpre salientar que a delimitação da margem de
liberdade atribuída ao administrador reflete na atuação do órgão julgador.
Partindo desse pressuposto inicial, primeiramente cumpre salientar que a
discricionariedade do ato administrativo pode ser exercida em várias fases, existindo,
portanto, três situações de análise de discricionariedade no processo administrativo,
sindicáveis judicialmente, a ensejarem um controle judicial nesse contexto: a fase de
delimitação do relevante valor cultural, relacionada à edição de um laudo técnico; a segunda
delineada na existência de faculdade discricionária em acatar ou não o laudo e por
conveniência e oportunidade realizar o ato de tombamento.
São especificidades interligadas e diferentes e a abordagem dessas questões em si
abaliza a atuação judiciária no processo de tombamento, mas a atuação jurisdicional de
controle feita no processo administrativo já em curso é apenas uma dentre duas possibilidades
distintas de atuação judicante.
Diametralmente existe a alternativa de sindicabilidade judicial, em que é
questionada a possível intervenção jurisdicional provocada antes de qualquer processo
administrativo de tombamento, para assim tutelar bem cultural em risco e não efetivamente
tutelado pelo poder público.
Em face do exposto, cumpre inicialmente distinguir a intervenção judicial na seara
administrativa de outra situação processada na ausência de um processo instaurado. A
diferenciação se faz necessária para em momento posterior se averiguar de forma mais
aprofundada a possibilidade de o Poder Judiciário atuar de forma positiva, decretando o
tombamento do bem cultural em ação própria movida por interessados em face da desídia da
administração em tutelar um bem cultural.
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Abordando o processo administrativo em que é debatida a natureza do ato
materializador do tombamento, é colocada em comento a relação existente entre esse ato e o
laudo reconhecedor do patrimônio histórico como bem de relevo cultural. Do mesmo modo
também é abordado se existe margem de discricionariedade atribuída ao executivo em definir
o que é bem cultural. Embora o ato dependa da emissão de um laudo, é colocada em estudo a
vinculação ou não do ato ao laudo, tendo essas questões relações intrínsecas com a definição
do relevante valor cultural do imóvel.
O debate se desenvolve inicialmente em torno da amplitude do definido como
patrimônio

cultural,

estando

essa

caracterização

dentro

das

prerrogativas

da

discricionariedade ou não da administração, e em momento posterior é situado na natureza do
ato promotor do tombamento. É justamente essa extensão do ato que trará os questionamentos
a serem objeto de judicialização no processo administrativo, conforme prelecionam Dias e
Mendonça (2015, p. 243):

O exercício da competência do administrador público na definição do relevante
valor cultural de bens tombados tem sido objeto de grande quantidade de ações
judiciais propostas por seus proprietários, nas quais se questiona a validade do ato
produzido pela Administração. Por esse motivo, essa questão desemboca no
problema dos limites do controle jurisdicional do ato de tombamento.

A razão é simples, pois sem o motivo e a motivação exigidos do ato
administrativo ele é eivado de vício e passível de ser expurgado do mundo fático jurídico.
Desse modo, a administração, de ofício ou a requerimento, na primeira fase de análise acerca
do objeto a ser tutelado, procederá aos estudos necessários para a verificação da característica
cultural do imóvel a ser tombado.
A exigência de um laudo atestando a importância cultural do bem no processo de
tombamento é requisito para instrução do processo administrativo nos moldes da Portaria do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 11/86, sendo, portanto,
requisito instrutório do procedimento de tombamento. Tal laudo tem natureza declaratória e
atesta se determinado bem é ou não de relevante valor cultural.
Nesse contexto a discricionariedade em determinar o que é relevante ou não
culturalmente é submetida a uma análise prévia ordenadora da atuação estatal caracterizada
pela exigência de elaboração de laudo técnico de natureza declaratória definidor do relevante
valor cultural.
Preliminarmente cumpre à administração analisar o denominado relevante valor
cultural, razão pela qual é importante saber se a classificação do objeto pelo administrador,
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através da emissão de laudo permitido a partir da descrição de conceitos indeterminados de
cultura trazidos pela lei, extrapola o espeque de atuação da discricionariedade.
A resposta a essa dúvida consiste em especificar qual é a natureza do laudo
realizado para averiguar a qualidade cultural do imóvel. E pelas características já debatidas
sobre a inter-relação entre o objeto e o sujeito que nele reconhece um valor cultural, é
justamente o sujeito o definidor do valor cultural atribuído ao imóvel reconhecido em um
laudo técnico. Tal laudo, inclusive, possui natureza declaratória e atesta se determinado objeto
é ou não de relevante valor cultural, não cabendo ao poder público desconsiderar essa interrelação sujeito-objeto cultural e não emitir o parecer declaratório, reconhecedor da qualidade
cultural.
Abordando a liberdade do administrador em tombar o bem ou não, baseado no
laudo e acatando-o ou não, entendeu Alves (2008, p. 93, 94) sobre a discricionariedade do
executivo na edição ou não do ato:

Cumpre advertir que a liberdade dada ao administrador não pode dar azo à
arbitrariedade. O agente político deve, a princípio, acatar o parecer do órgão técnico
que tenha recomendado o tombamento, sob pena de desconsiderar o comando
constitucional que prevê ser dever do Estado proteger o patrimônio cultural e natural
através de um instrumento jurídico adequado. O administrador deve ser imparcial e
evitar pressões políticas positivas ou negativas, fazendo uma rigorosa seleção, em
função de sua relevância e a partir das características da coisa, tendo em vista que a
lei utiliza o adjetivo “excepcional” para os bens dignos de serem tombados,
permitindo concluir que aquela coisa tem um elemento intrínseco diferenciador das
demais, e é isto que faz com que seja necessária e imperiosa a sua preservação.

Impende destacar contrariamente ao esboçado pelo citado autor que a exigência de
um laudo atestando a importância cultural da coisa no processo de tombamento é premissa
para instrução do procedimento nos moldes da Portaria IPHAN 11/86, sendo, portanto,
requisito instrutório para o tombamento, não podendo ser dispensado. Portanto, dada a
obrigatoriedade da edição de um parecer técnico, iniciado o processo de tombamento, a
discricionariedade em acatar ou não o parecer é inexistente.
A administração não tem a prerrogativa de determinar o que é relevante ou não
culturalmente no procedimento, estando a decisão dela submetida a uma análise prévia
ordenadora da atuação estatal, caracterizada pela exigência de elaboração de laudo técnico de
natureza declaratória definidor do relevante valor cultural. Destarte, deriva desse
entendimento esboçado que a sindicabilidade judicial do relevante valor cultural é possível
apenas quando a administração não esteja amparada em laudo técnico a delimitar quais bens e
em que proporção representam a culturalidade nacional e, portanto, possuem relevante valor
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cultural.
Retomando a questão relativa à judicialização no processo administrativo, é
ponderada a importância do alcance do controle judicial sobre atos vinculados e
discricionários, visto ser esses últimos atualmente objeto de tutela pelo Judiciário.
Leciona Magalhães:

Como se sabe, a importância fundamental da distinção entre os atos administrativos
vinculados e discricionários reside na definição da amplitude do controle exercido
pelo Poder Judiciário sobre a Administração Pública. Nos atos vinculados, o
controle judicial é irrestrito, vez que a lei prevê a única atuação possível do poder
público diante do caso concreto. Todavia, em relação aos atos discricionários,
quando a Administração atuar dentro da margem de liberdade conferida por lei, não
poderá o Judiciário examinar o mérito da escolha administrativa (MAGALHÃES,
2008, p. 130).

A questão posta é entender se acatar ou não o laudo reconhecedor do valor
cultural do objeto é faculdade deferida à administração, pois, se for reconhecido o caráter
vinculativo ao parecer técnico reconhecedor do valor intrínseco de um imóvel cultural, o ato
de recepcioná-lo no processo administrativo é vinculado, sendo possível inclusive em
momento posterior se questionar a discricionariedade relativa à decisão de tombar ou não.
O depreendido é que a administração nessa fase do procedimento não pode
simplesmente recusar o laudo, mas sim solicitar complementações24 ou, em casos de iminente
perigo de dano ao imóvel, 25 simplificar o processo. A recusa tratada no artigo 1226 da referida
Portaria só terá fundamento caso a coisa não seja de relevante valor cultural e esse
entendimento é aferido com a aplicação conjunta do art. 1327 da Portaria, reitor do
arquivamento do processo.
Ampliando o estudo, é colocada sob análise a natureza do ato que posteriormente
grava o objeto, em face justamente da natureza atribuída ao objeto cultural que é declaratória,
sendo possível o questionamento da natureza jurídica do ato materializador do tombamento.
Novamente a razão é clara: se existe vinculação a um laudo técnico cuja finalidade é declarar
24

Art. 10 da Portaria 11/86 [...] Para avaliação técnica da proposta de tombamento, a Coordenadoria de Proteção
promoverá a complementação dos elementos indispensáveis ao ajuizamento dos requisitos necessários, a fim
de que o objeto da proposta deva constituir parte integrante do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. [...]
(BRASIL, 1986).
25
Art. 7º da Portaria 11/86: [...] Em caso de urgência decorrente de ameaça, iminente à integridade do
patrimônio cultural do País, a Coordenadoria de Proteção poderá, excepcionalmente, dispensar a instrução
técnica da Diretoria Regional respectiva. [...] (BRASIL, 1986).
26
Art. 12 [...] Ultimada a instrução, a Coordenadoria de Proteção emitirá pronunciamento acerca da proposta de
tombamento. Sendo favorável, encaminhará o processo respectivo à Coordenadoria Jurídica da SPHAN. [...]
(BRASIL, 1986).
27
Art. 13 Na hipótese de a Coordenadoria de Proteção pronunciar-se contrária à proposta de tombamento,
encaminhará o processo ao Secretário da SPHAN, que determinará o seu arquivamento ou reestudo (BRASIL,
1986).
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o relevante valor cultural do imóvel, não pode o ato a instituir o tombamento desconsiderar
essa característica para ser totalmente discricionário, deixando a tutela do patrimônio cultural
à conveniência e oportunidade da administração pública.
Posiciona a doutrina de Assumpção Alves (2008, p.91), em sentido contrário:

O tombamento é resultado de um ato administrativo realizado de acordo com um
iter definido; a forma de atuação do administrador fica submetida às prescrições
legais (processo de tombamento). Por conseguinte, utilizando-se tal raciocínio, temse a ilação de que o ato é vinculado já que a administração pública não emite um
juízo de valor, cumprindo apenas a lei efetivando o tombamento. Uma vez que o
legislador quis impor um regime jurídico especial sobre certa coisa, colimou regras
objetivas que afastassem a intervenção arbitrária ou tendenciosa do administrador,
cuja ação é conduzida pelo texto legal arrimada em análise técnica, até o momento
da edição do ato.
Na verdade, não se trata de um ato vinculado, mas sim discricionário do poder
público, haja vista ter deixado a lei à escolha do administrador a decisão de tombar
ou não, mesmo que o tombamento seja determinado por lei; é a administração quem
valora a conveniência e oportunidade de realizá-lo. Há discricionariedade por
ocasião da edição do ato, até porque o tombamento impõe vários encargos ao ente
federativo que determinou a medida [...].

Apresentando entendimento divergente, relativo a discricionariedade do ato de
efetivação do tombamento, Alves (2008, p.91) entendeu que:

Na verdade, não se trata de um ato vinculado, mas sim discricionário do poder
público, haja vista ter deixado a lei à escolha do administrador a decisão de tombar
ou não, mesmo que o tombamento seja determinado por lei; é a administração quem
valora a conveniência e oportunidade de realizá-lo. Há discricionariedade por
ocasião da edição do ato, até porque o tombamento impõe vários encargos ao ente
federativo que determinou a medida, como a fiscalização e, eventualmente, a
reparação ou conservação. Mesmo que a medida seja determinada pelo órgão
competente, a decisão precisa ser homologada (no caso de tombamento federal) pelo
Ministro da Educação, nos termos do art.1º da Lei nº 6.292/75, o que torna mais
nítido o aspecto da discricionariedade. [...]

Contudo, no contexto constitucional atual de efetiva tutela de direitos culturais de
natureza difusa, deixar à discricionariedade da administração a tutela ou não desses bens é ir a
contrario sensu do expresso na CRFB/88, a determinar ao poder público a promoção e defesa
do patrimônio cultural brasileiro. Não há dessa forma atribuição de discricionariedade
permitida no DL 25/37 a se impor a CRFB/88, colocando em risco um objeto suscetível de
proteção. Desse modo, o valor assumido por determinado imóvel reconhecido em laudo é
elemento suficiente para demandar a tutela do bem cultural, cabendo ao poder público
reconhecer essa relevância e salvaguardá-la.
A situação jurídica estabelecida é declaratória e ao ato administrativo falta a
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natureza da discricionariedade apregoada no DL 25/37, que deve ter uma releitura com o
advento da CRFB/88, colocando-se em relevo a possibilidade de fazer questionamento em
juízo do ato de tombamento ou a não edição dele. É a aplicação da sobreposição da tutela de
um direito difuso garantido constitucionalmente sobre a conveniência/oportunidade na edição
do ato de tombamento, pois o direito difuso de proteção ao meio ambiente cultural não pode
ser condicionado, por força do próprio texto constitucional – expresso nos art. 215 e 216 – à
vontade discricionária do administrador.
A CRFB/88 associa a proteção do bem cultural a uma ação positiva do poder
público e sobrepõe o direito difuso sobre a discricionariedade administrativa em tombar ou
não, por ser essa uma das opções menos onerosa e participativa para proteção de bem cultural
imóvel, conjugando na promoção e defesa a participação do poder público e proprietários nos
casos de bens particulares e da sociedade.
Importante ressalva deve ser feita que a temática tratada aqui é processada no
âmbito do processo de tombamento e sobre a decisão ou não da administração em tombar bem
cultural imóvel. E desse modo a tutela constitucional do patrimônio histórico, enquanto
direito ao meio ambiente artificial histórico protegido, não admite retrocessos.
Na verdade, essa proteção deve ser ampliada, pois a interpretação da Constituição
promove a exegese do DL 25/37 de forma mais ampliada e vinculadora do ato de
tombamento, por ser essa medida de vinculatividade do ato de tombar a mais eficaz de tutela
do bem cultural. Tal entendimento é expresso no artigo 216 da CRFB/88, já na fase ao final
do procedimento ao vincular a administração a tombá-lo com base no laudo acatado em fase
anterior do procedimento administrativo declaratório da característica cultural.
Da exegese da Constituição, extraem-se duas interpretações possíveis: a primeira
é a proteção do bem cultural tombado enquanto objeto; e a segunda, voltada para a tutela do
direito difuso de caráter transindividual.

6 TOMBAMENTO LEGISLATIVO: NOTAS INTRODUTÓRIAS
Com o advento do contexto constitucional de 1988, tem-se debatido a
possibilidade de realizar o tombamento por outras formas que não a delimitada no DecretoLei n.º 25/37, instituidor de um procedimento essencialmente administrativo, cuja
característica marcante é conferir ao Poder Executivo Federal a prerrogativa de proceder ao
acautelamento do bem cultural mediante ato administrativo.
Dentre essas possíveis formas de instituição do tombamento, há a realizada pelo

60

Poder Legislativo através de leis de efeitos concretos, procedimento classificado nos meios
jurídicos como tombamento legal, mas no desenvolvimento do estudo será utilizada a
nomenclatura tombamento legislativo, por ser mais factível com o procedimento, temática
pouco abordada pela doutrina pátria.
Dissertando sobre o procedimento anteriormente referido, Carvalho Filho (2014,
p. 821) opinou pela impossibilidade da prática, informando que apenas as normas
constitucionais originárias28 poderiam proceder de modo a intervir na propriedade privada,
onerando determinado objeto através do tombamento.
O citado entendimento, bem como o que atribui apenas ao Executivo proceder à
instituição do tombamento, é restritivo e se coloca em contraposição à própria
permissibilidade constitucional, que no artigo 216 da CRFB/88 inovou no sistema jurídico ao
proceder ao tombamento mesmo que de forma originária mediante norma constitucional de
conteúdo formal.
A temática vem sendo abordada no meio jurídico, tendo como parâmetro para a
negativa de outras possibilidades de tombamento que não o administrativo o princípio da
separação dos poderes ou funções da República, norma jurídica basilar do ordenamento
jurídico constitucional, prevista no art. 2º da CRFB/88 29.
Esse princípio denota a finalidade de proporcionar o exercício da tríplice função
estatal: legislativa, executiva e judiciária a órgãos distintos do Estado, garantindo assim o
livre exercício das liberdades basilares em um Estado Democrático de Direito 30.
O intuito sempre foi delimitar a autoridade, primeiramente segregando as funções
distintas do poder soberano, e em um segundo momento criando o que foi consagrado como
política de pesos e contrapesos31, cujo mote é determinar medidas de contenção formal entre
as funções necessárias à existência do Estado, evitando a sobreposição de uma função sobre a
outra, sendo essa derivada da corrente constitucionalista americana nos escritos reunidos sob
o título de “O federalista”, de Hamilton, Jay e Madison.
28

Aplicação do art. 216 da CRFB/88: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...]
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos (BRASIL, 1988, grifo nosso).
29
Art. 2º: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
[...] (BRASIL, 1988).
30
O estado democrático de direito é derivado do estado liberal de inspiração burguesa e contratualista que em
essência surge em contraposição ao estado absolutista fundado na união unipessoal do monarca com o estado
nacional. (Notas do autor).
31
Abordaram o tema anteriormente Locke e posteriormente Montesquieu no livro O espírito das leis, sendo
seguido pelos constitucionalistas americanos Hamilton, Madison, Jay, na coletânea de textos reunidas no livro
O federalista. (Notas do autor).
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É a aplicação da premissa de contenção do poder pelo poder, mas que
hodiernamente assume a forma mais compatível com as diretrizes constitucionais de
colaboração entre poderes, cujo corolário na atualidade reside justamente na instituição dos
denominados critérios típicos e atípicos.
Tais critérios derivados do texto constitucional delimitam atribuições específicas a
cada função do poder estatal, sendo elas preponderantes em cada função. Assim, o Poder
Executivo dispõe de atribuições principalmente executivas, o mesmo ocorrendo com o Poder
Legislativo e o Judiciário.
Contudo, em algumas situações, é permitido aos poderes exercerem atribuições
típicas do outro, circunstância denominada de atípica, como será debatido nas ocorrências do
instituto do tombamento realizado de outras formas não administrativas.

6.1 O tombamento legislativo e a separação das funções estatais

Não existe vedação constitucional alguma e muito menos ofensa à separação das
funções atribuídas aos poderes no exercício de função atípica 32, o deferimento de
possibilidade da elaboração de lei concreta para instituir o tombamento. A vedação é
estritamente construção doutrinária baseada no Decreto-Lei n.º 25/37 repetida sob a alegação
de ofensa e interferência à temática atribuída ao Poder Executivo, visto se tratar de um caso
típico de exercício de função atípica em nada a interferir na cooperação entre as funções que
devem ser harmônicas e buscarem implementar faticamente a finalidade de preservação do
bem cultural.
Os citados critérios permitem a execução de atividades não predominantes de cada
função, criando uma zona tênue entre elas, permitindo o exercício diverso das originariamente
determinadas, destacando que a segregação de funções na verdade consiste em especialização
e divisão de competências.
Nesse sentido, as funções do poder soberano, embora atribuídas a estruturas de
poder distintas, podem ser exercidas em menor intensidade por outras, desde que não exista
vedação no sistema jurídico constitucional, pois as funções possuem pontos compartilhados
justamente derivados da regra de pesos e contrapesos criadas pelo legislador constituinte

32

Cada um dos três poderes tem suas funções típicas e atípicas. A primeira refere-se à função primordial dos
membros do poder, já a segunda a necessidade do poder de elaborar determinados atos para seu bom
funcionamento. Importante salientar que a função atípica será necessária para a organização do próprio poder,
devendo ter uma atuação muito restrita para não adentrar à competência do outro poder (SANTOS; SOUZA,
2017, p. 118).
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como forma de contenção.
Fundamentados nessa permissibilidade é que o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário exercem em menor intensidade entre si atribuições majoritamente pertencentes ao
outro poder em perfeito equilíbrio e harmonia. Contudo, a doutrina majoritária se posiciona
no sentido de propugnar pela não permissibilidade do instituto do tombamento ser aplicado
fora das situações nas quais o Poder Executivo procede ao ato de gravar o objeto intervindo
na propriedade, seja através da edição de lei, seja por provimento jurisdicional (CRETELLA
JUNIOR, 1975; CARVALHO FILHO, 2014).

No primeiro exemplo, trata-se do denominado tombamento legal, cuja
permissibilidade seria amparada na possibilidade de o Poder Legislativo no âmbito das
atribuições proceder à salvaguarda do bem patrimonial, mediante a edição de lei de efeitos
concretos. Em torno dessa questão, tem-se posicionado a doutrina, apontando pela não
possibilidade de o tombamento ser realizado mediante a edição de lei de efeitos concretos.
A questão transcende primeiramente a teoria da separação dos poderes e as
salvaguardas de freios e contrapesos e adentra a seara das competências atribuídas ao Poder
Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal, perpassando pela fixação de
competências materiais delimitadas no artigo 23 da Constituição:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
[...]
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
[...]
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros
bens de valor histórico, artístico ou cultural; [...] (BRASIL, 1988).

Nesse aspecto específico de tutela e zelo tipicamente administrativo e em
decorrência da redação do art. 23, III, e 216, § 1º, da Constituição Federal, é cediço que a
União, os Estados-Membros e os Municípios possuem atribuição de guarda e zelo para
preservar objetos de valor cultural, tratando-se no caso de uma atividade conjunta de
salvaguarda da memória cultural coletiva.
Esse expediente é possível, pois a ideia do dispositivo em comento foi impor ao
poder político o dever de zelar na tutela do bem cultural, criando diretriz condizente com o
determinado no artigo 216 da CRFB/88 ampliativo do espeque de abrangência da norma
instituída, contemplando dentre os bens passíveis de proteção os representantes das várias
nuances da culturalidade brasileira.
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Desse modo, tal mudança de paradigma fundada na compreensão, imposição de
dever de guarda e na definição dos imóveis culturais constantes nos art. 23 e 216 da
Constituição representou um avanço em comparação com os textos constitucionais anteriores
e no delimitado pelo Decreto-Lei n.º 25/37, pois a Constituição de 1988 trouxe um conceito
mais plural de valoração do bem cultural, em contraposição ao expresso no Decreto de
regência.
Dispõe o citado Decreto:

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL,
1937).

Nota-se que anteriormente para a tutela do objeto era necessária a existência do
interesse público, a evocação a fatos memoráveis da história ou excepcional valor –
etnográfico ou arqueológico –, sendo, portanto, a justificativa de proteção derivada da
conjugação do interesse público com a relevância nacional do bem cultural, balizando assim a
ação interventiva do Estado-administração.
Impende destacar que essas características eram exigidas para o tombamento a ser
promovido no âmbito da administração federal e aparentemente, pela redação do citado artigo
do Decreto, o culturalmente considerado seria apenas o objeto que assumisse um valor
comum a toda a coletividade de pessoas.
Esse entendimento também constava nas constituições anteriores e foi ampliado,
englobando no texto constitucional atual as especificidades culturais locais e regionais, fatos
claramente expressos nos art. 23 e 216, ambos da CRFB/88, ao ser delimitada,
respectivamente, a competência material e a descrição exemplificativa do patrimônio cultural,
pacificando o entendimento da possibilidade de promoção conjunta da tutela do bem cultural.
Frise-se que a tutela conjunta tem a finalidade de proporcionar a proteção do bem
cultural de forma mais efetiva, contudo não visa gerar empecilhos ou conflito de competência
para legislar ou zelar pela preservação. É permitida, a teor do expresso no parágrafo único do
art. 2333, mediante lei complementar, a cooperação para a melhor salvaguarda do patrimônio,

33

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional. (BRASIL, 1988, grifo nosso).
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desde que não importe em exclusão de competência dos demais entes federativos 34.

6.2 A competência legislativa para instituir o tombamento

Em se tratando da competência legislativa expressa na CRFB/88, o segundo ponto
a ser debatido, cuja tratativa se desenvolve na temática, encontra fundamento no artigo 24 no
caso da União e dos Estados-Membros e no artigo 30, em se tratando da atribuição legislativa
do Município, ambos os artigos constantes na CRFB/88. Nesse aspecto específico é
questionado, por exemplo, se é possível ao legislativo nas três esferas estabelecer regras em
abstrato em relação ao tombamento, bem como normas com efeitos concretos.
A regra geral do artigo 216 impõe o dever de salvaguarda às três esferas de
gestão, então a resposta à questão apresentada é positiva para o primeiro questionamento,
sendo possível a edição de leis de caráter abstrato voltadas para reger o tombamento, desde
que seguidas algumas observações.
Isso é possível, porquanto dentro das atribuições típicas do Legislativo está fixada
na própria CRFB/88, art. 24, a competência legislativa concorrente da União, do DF e dos
Estados-Membros, e a competência suplementar dos Municípios no citado artigo 30.
Trata, portanto, a matéria de competência para estipular leis sobre o tema a serem
seguidas pelo poder público para no seu múnus desenvolver o ato de tombamento nos limites
da competência dele e do interesse envolvido na tutela do objeto.
Sobre a competência concorrente, dissertou Carlos M. S. Velloso (2004, p. 132)
nestes termos:
A regra de competência legislativa, entre as entidades federativas brasileiras, é a
horizontal. É dizer, cada ente político labora em área reservada: União, art. 22;
Estados. art. 25, § 1°; Distrito Federal, art. 32, §1º; Municípios, art. 30. Consagra a
Constituição, entretanto, na competência concorrente, regra de competência
legislativa vertical, nas modalidades não-cumulativa e cumulativa.
[...] A competência concorrente não cumulativa está nos §§ 1º e 2°. A cumulativa,
nos § § 3° e 4°.

Ampliando o estudo, relativamente às ponderações sobre como se dará a
regulamentação em que cabe à União a prerrogativa de fixar normas gerais, continua o citado
autor a discorrer sobre competência concorrente:
[...] poderão os Estados-membros: 1°) presente a lei de normas gerais, no uso da
34

ADI 2.544 RS, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2002, DJ 08-112002 PP-00021 EMENT VOL-02090-03 PP-00449. (RIO GRANDE DO SUL, 2002).
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competência suplementar, preencher os vazios daquela lei de normas gerais, a fim de
afeiçoá-la às peculiaridades locais (art. 24. § 2°).
2°) poderão os Estados, em princípio, inexistente a lei federal de normas gerais,
exercer a competência legislativa plena "para atender a suas peculiaridades" (art. 24,
§ 3º)
3°). Aí, cumpre deixar claro que, tratando-se de matéria que tem por finalidade, por
exemplo, dirimir conflitos de competência entre os Estados, não dirá essa matéria
respeito a peculiaridades locais. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE
136.215-RJ [...] (VELLOSO, 2004, p. 134).

Essa competência é derivada dos citados dispositivos constitucionais e deve ser
considerada para a edição de normas gerais e lei específica, podendo a União editar normas
gerais e leis específicas para tombar imóveis de relevo nacional, e concorrentemente o
Estado-Membro também legislar sobre assuntos relativos à salvaguarda do bem cultural no
âmbito regional.
Cumpre destacar, portanto, as atribuições da União, a ela incumbindo criar regras
gerais de interesse nacional, por exemplo, normas fixadoras de diretrizes amplas, dispor sobre
crimes ambientais contra o patrimônio cultural, leis sobre processo legislativo, defesa do
patrimônio cultural nacional, delimitar o patrimônio de interesse nacional, as regras de gestão
de bens culturais limítrofes entre estados, etc.
Tais regras são dotadas de uma finalidade diversa do Decreto-Lei n.º 25/37, que
possui características de tutelar interesse próprio da administração federal relativo ao processo
administrativo de tombamento de bem cultural relevante nacionalmente. Por conseguinte,
instituídas para reger assuntos específicos da administração federal.
O mesmo é aplicado aos Estados-Membros. Eles podem editar regras gerais para,
na ausência de normas gerais editadas pela União, reger a temática, sendo exigido o enfoque
em tratar de assuntos regionais; eles também podem editar leis para vincular a administração
estadual na seara de interesse regional.
Dúvida surge sobre a abrangência do DL 25/37, mesmo após a recepção como lei
ordinária pela CRFB/88, em face da própria condição da elaboração dele e dos termos
ambíguos e lacunosos constantes na redação. Termos mais ambíguos como o artigo 11 do DL
25/37 denotariam uma inalienabilidade de bens públicos tombados, regra que seria
endereçada a todos os entes políticos e, portanto, indicativa de ser essa uma lei nacional.

Art. 11 As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios,
inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas
entidades.
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato
conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
(BRASIL, 1937).
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Contudo, o próprio artigo afasta essa dúvida no parágrafo único ao impor a
exigência de se comunicar a transferência de domínio entre os entes políticos de bens
tombados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; e a razão para isso é
clara: a essa autarquia incumbe a gestão do patrimônio tombado de relevo nacional.
Essa Lei de regência, ao se referir a termos como legislação complementar a ser
uniformizada mediante acordos de cooperação entre a União e os Estados-Membros, trazida
pelo artigo 23, gera mais dúvida quanto às situações às quais o DL 25/37 se refere.
À guisa de exemplo, cumpre transcrever o citado artigo:

Art. 23 O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre a União e os
Estados, para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e para a uniformização da
legislação estadual complementar sôbre o mesmo assunto. (BRASIL, 1937).

Possível indagação surgiria sobre o alcance da citada regra justamente pelo
grafado no artigo 23 do DL 25/37, ao fazer referência a termos como “acordos”, “patrimônio
histórico e artístico nacional” ou “uniformização da legislação complementar estadual sobre o
mesmo assunto”. Trata-se, portanto, de uma lei federal vinculadora das atividades da União
ou uma lei nacional de caráter geral? Esse é um questionamento possível de fazer.
Uma primeira exegese denotaria se tratar de lei de caráter nacional, mas esse
entendimento não procede, pois toda a estruturação do DL 25/37 denota a termos relativos à
atuação da União na tutela do patrimônio nacional, ou seja, bens de relevo e intimamente
ligados à cultura nacional nos termos do artigo 1º do referido Decreto.
Além do exposto, toda a tratativa sobre procedimento administrativo nos moldes
do Decreto é desenvolvida para tombar bens de relevo nacional, inclusive ao abordar o
tombamento de bens privados e a instituição do tombamento a incidir sobre bens de outra
esfera política.
Teleologicamente, referências a termos como os descritos acima no artigo 23 do
DL 25/37 referem-se a acordos para uniformização legal sem se relacionar com competência
suplementar ou o uso do termo complementar nesse sentido. Trata-se de complementar algo já
abordado de forma específica pela União no âmbito federal, em coisas de interesse regional.
Historicamente, basta analisar o DL 25/37 e entender que, se fosse a ideia do
legislador dotar a norma de caráter nacional, teria dito expressamente como fez no caso do
DL 3.365, de 21 de julho de 1941 (Lei das desapropriações), norma também editada mediante
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o mesmo instrumento de criação e regime político. Nessa norma existe a referência expressa à
abrangência dela: [...] “Art. 1o A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei,
em todo o território nacional” (BRASIL, 1941, grifo nosso).
Contudo, nada impede que o DL 25/37 possua regras jurídicas com
especificidades distintas, regras de cunho aplicável ao tombamento de bens nacionais a cargo
da União e normas jurídicas de aplicação geral a todos os entes políticos como as expressas
nos artigos 26 e 27 do DL em comento35, no qual é determinada a manutenção de uma espécie
de registro geral de vendedores e colecionadores de bens culturais como forma de se
desenvolver uma fiscalização mais efetiva sobre o comércio desses bens.
Em se tratando da prerrogativa do município de editar leis gerais sobre
tombamento, novos questionamentos poderiam surgir, mas essa dúvida também é afastada
com a permissibilidade atribuída a esse ente de legislar de forma suplementar e sobre
tratativas de interesse local, diretrizes constantes no artigo 30, inc. I e II,36 da Constituição.
Já o inciso IX do artigo 30 possui aplicabilidade ordenadora para direcionar e
especificar a atuação do Município quanto ao conteúdo das regras a serem elaboradas e
quanto à atividade de fiscalização na tutela do bem ambiental cultural, evitando uma
interferência nas atividades do Estado-Membro ou da União na tutela do bem cultural, pois a
atividade legiferante do Município é complementar, atendo-se ao já legislado nas demais
esferas do poder público em respeito ao pacto federativo.
O expediente não caracteriza, portanto, ilegalidade relativa à edição de regras
gerais sobre tombamento, devendo o poder público respeitar as competências estipuladas nos
artigos 24 e 30 da Constituição de 1988, reitora do pacto federativo e instituidora de
competências e do devido processo legal.
Além dessas determinações impostas pelos artigos 24 e 30 da Constituição de
1988, importante destacar as regras delimitadas na CRFB/88 ao distribuir as competências
entre os entes, entendidas como limites no exercício da competência concorrente. Desse
modo, por exemplo, é vedado à União deliberar para definir sobre o que são bens culturais de
35

Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos
ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
cumprindo-lhes outrossim apresentar semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e
artísticas que possuírem.
Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos mencionados no
artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de cincoenta por cento sôbre o valor dos objetos
vendidos. (BRASIL, 1937, grafia original).
36
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...] (BRASIL, 1988).
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interesse regional ou local, salvo se a importância do bem cultural transcender a característica
regional ou local.
No mesmo sentido, não é permitido ao Estado-Membro deliberar respectivamente
sobre regras de bens culturais de interesse nacional ou local, porque somente o ente político
correspondente tem condições de proceder à identificação do que tem realmente valor cultural
em cada esfera.

6.3 As leis de efeito concreto e a materialização do tombamento

Admitir, contudo, que apenas a edição de leis marcadas pela generalidade e
abstração exaure a responsabilidade do Legislativo não encontra respaldo no texto
constitucional, pois afastaria da edilidade a responsabilidade de ações positivas para além da
atividade legislativa em abstrato. A controvérsia aparece nos casos das leis de efeitos
concretos, ou seja, aquelas que possuem natureza de ato administrativo, configurando possível
ilegalidade do ato emanado pelo legislativo estadual ou local, tendente a instituir o
tombamento de determinado imóvel cultural através de lei específica.
Dentre vários motivos, são alegados a já comentada ofensa à separação dos
poderes e a impossibilidade de o tombamento ser materializado por lei; e, corroborando essa
tese impeditiva, a afirmação da ausência de processo contraditório na elaboração da lei.
No plano constitucional, a receptividade do DL 25/37 é algo pacífico e não torna a
norma jurídica específica e restrita a reger a atuação do Poder Executivo Federal para a
instituição do tombamento, em regra constitucional basilar e vinculadora do poder estatal. O
aludido DL 25/37 não tem a mesma prerrogativa de vincular, a exemplo do insculpido na
CRFB/88 no artigo 216, esse sim instrumento balizador do poder estatal e direcionado aos
poderes constituídos, a determinar a tutela do objeto cultural por todas as esferas de poder e
funções do Estado.
Diametralmente, é o DL 25/37 a auferir sua validade do texto constitucional e não
o contrário. A CRFB/88, ao impor o poder-dever às funções do poder soberano de
salvaguardar o objeto cultural, incluindo nesse comando a ação legislativa e a judicial, se
sobrepõe a uma regra recepcionada como lei ordinária reitora de uma das formas de
tombamento específica e no âmbito da União. Portanto, o DL 25/37 instituidor do
tombamento como atividade tipicamente administrativa não tem o condão de determinar que
o instituto do tombamento não possa ser desenvolvido de forma diversa da administrativa.
O diploma legal em comento é regra recepcionada pela CRFB/88 e submetida a
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releitura em face do expresso na Constituição como bem cultural, e a ser aplicado para as
situações nele descritas, de forma a vincular a instituição do tombamento de coisas de relevo
no âmbito da União. Contudo ele não se sobrepõe à CRFB/88 para impor restrições não
expressas no texto constitucional de modo a vedar outras formas de tombamento.
Aquiescer e promover uma interpretação estritamente doutrinária no sentido de
ser vedada a aplicação do instituto possuidor de uma prerrogativa de materializar um direito
difuso é extremamente perigoso e contrário ao demandado das instituições de Estado.
Inclusive, a própria interpretação de atividade tipicamente administrativa não pressupõe,
típica no sentido de exclusiva e sim de preponderante, conforme o expresso na atribuição de
funções típicas e atípicas no Direito Constitucional e Administrativo, razão pela qual se infere
da análise que o tombamento entendido como atividade tipicamente administrativa não
encerra nessa prerrogativa a característica da exclusividade atribuída ao Poder Executivo.
Um ponto importante deve ser explanado nessa temática e se refere à
permissibilidade de interpretações, cerceadoras do exercício de atividades estatais
garantidoras de direitos difusos, a partir de expressões genéricas, criando vedações sem a
manifesta aquiescência do texto constitucional.
Exemplo factível é o debatido sobre a impossibilidade de ser permitido o
tombamento mediante lei, exegese extremamente perigosa do artigo 2º da CRFB/88, pois
defere ao intérprete materializar através de uma redação legal, às vezes indeterminada ou
ampla, soluções interpretativas que em algumas situações podem não estar de acordo com o
citado artigo e diverso do sistema coeso da CRFB/88.
Sob o manto da ofensa à repartição de funções do poder soberano, abusos
hermenêuticos não podem ser perpetrados, privilegiando exegese restritiva em detrimento de
outras garantidoras da tutela de bens culturais. Nesse ponto específico da questão da
impossibilidade de o tombamento ser realizado mediante lei, é cediça a inexistência de
impeditivo constitucional; inclusive a CRFB/88, por expresso desejo do constituinte,
procedeu ao tombamento de documentos em áreas reminiscentes de quilombos.

6.4 Tombamento legislativo e a hierarquia verticalizada: possibilidade de instituição
sobre bens de outro ente político

Ao se debater a possibilidade jurídica de o tombamento ser desenvolvido através
de lei de efeitos concretos, pairam dúvidas sobre a possibilidade do poder público de restringir
a propriedade privada através do tombamento. O primeiro questionamento sobre o alcance
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conferido ao ente político para proceder à instituição dessa forma de intervenção na
propriedade surge nas situações em que a instituição do tombamento recairá sobre bens
pertencentes ao poder público nas várias esferas.
Trata-se de situação controversa no âmbito do Judiciário 37, cujo fundamento
debatido é sobre a aplicação ou não do princípio da verticalidade às situações de tombamento.
O referido princípio reitor da desapropriação consiste, em se tratando dessa forma de
intervenção na propriedade de imóvel público, em vedar a intervenção realizada pelo ente de
menor abrangência que não pode intervir desapropriando bens pertencentes ao ente de maior
abrangência.
A respeito da permissibilidade da aplicação do princípio da verticalidade, já se
posicionou o STF em julgado na ACO 1208 A GR / MS, sobre a impossibilidade da aplicação
nos casos de tombamento administrativo (BRASIL, 2017). A tese do ministro relator foi no
sentido de inexistir previsão legal para utilizar o referido princípio nos processos de
tombamento administrativo, sendo norma jurídica a reger os casos de desapropriação, por
expressa previsão do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, norma jurídica reitora do instituto jurídico
da desapropriação.
A tese é bastante acertada e pode ser utilizada nos casos em que lei casuística
venha a proceder ao tombamento de bens pertencentes a outro ente político. Nas situações
descritas, é permitido, portanto, aos municípios tombarem imóveis dos Estados-Membros e da
União e os Estados-Membros, imóveis do município ou da União, respeitando e considerando
as regras de competência inscritas nos art. 24 e 30 e o constante no artigo 216, todos da
CRFB/88.
Cumpre salientar que a lei, ao tombar o bem cultural, procederá a um tombamento
legislativo compulsório, pois o caráter de obrigatoriedade na observância da lei é regra no
ordenamento jurídico nacional. Editada a lei, deve o executivo proceder à inscrição do bem no
livro do tombo respectivo. Nesses casos a comunicação ao cartório de registro é exigência
legal para o tombamento constante na lei e deverá ser feita pelo poder público executivo.
Em resumo, deve ter o ente político competência para editar lei, ela deve ser
fundamentada na importância representativa do bem cultural, se local, regional ou nacional.
É possível instituir o tombamento legislativo sobre bens particulares nos mesmos
moldes da intervenção realizada em bens de titularidade pública, devendo-se respeitar o
procedimento do regular processo para elaboração das leis, valendo as mesmas diretrizes para

37

STF, Agravo regimental na ação cível originária 1.208/MS.
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a inscrição do bem cultural no livro do Tombo.

6.5 O processo legislativo para a elaboração da lei de tombamento

Cumpre abordar no estudo qual o procedimento mais adequado para a edição da
lei casuística promotora do tombamento no âmbito legislativo; a resposta a essa questão
consta no artigo 24 da CRFB/88, pois é tal artigo que fixa as competências concorrentes para
os entes políticos legislarem. Importante ressaltar que o processo de tombamento legislativo
será realizado nos moldes do rito relativo à elaboração das leis ordinárias, pois, se fosse a
intenção do legislador constituinte estabelecer outro procedimento, como através de lei
complementar, teria feito a ressalva expressamente.
Quanto ao legitimado, a iniciativa de Projeto de Lei (PL) caberia ao Legislativo,
ao cidadão através de projeto de lei de iniciativa popular e até mesmo em tese ao Poder
Executivo, pois o fato de esse poder ter a prerrogativa de proceder ao tombamento
administrativo não retira dele a titularidade de propor um projeto de lei visando ao
tombamento na esfera legislativa. Por conseguinte, em se tratando de medida de tutela para a
defesa de um bem de natureza difusa, a titularidade para a propositura do projeto de lei deve
ser ampla.
Para a propositura do projeto de lei por qualquer um dos legitimados, o pedido
deve ser devidamente instruído com documentos e estudos necessários para a comprovação
do valor cultural do objeto; uma vez iniciado o processo, ele seguirá os trâmites
correspondentes ao procedimento ordinário. Por se tratar de um procedimento especial de
tombamento com características e contraditório diferentes do desenvolvido na seara
administrativa, seguirá a forma do contraditório existente no processo legislativo.
Nesse ponto específico atinente ao desenrolar do procedimento na seara
legislativa, cumpre salientar a possibilidade de o tombamento adquirir efeitos provisórios e
definitivos a depender da fase do procedimento no âmbito do Poder Legislativo, a exemplo do
processo administrativo para o tombamento, sendo possível o deferimento de efeitos
provisórios e definitivos.
No tocante ao início da tutela provisória do imóvel cultural e quanto à natureza do
efeito do tombamento, se provisória ou definitiva, e quando se inicia um ou outro efeito, razão
assiste a não equiparar o procedimento legislativo ao administrativo quanto ao momento do
começo dos efeitos provisórios ou definitivos.
O processo administrativo é regido nessa questão com fundamento no artigo 5º do
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DL 25/37, nestes termos:

Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios
se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob
cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos.
(BRASIL, 1937).

No procedimento administrativo nos moldes do DL 25/37, os efeitos do
tombamento provisório são iniciados após a notificação do proprietário, se o imóvel for
privado. Sem essa notificação não há que se falar em um processo aperfeiçoado, muito menos
em efeitos provisórios do instituto em comento. Uma vez notificado o proprietário do imóvel
particular, a relação se aperfeiçoa, e os efeitos provisórios do tombamento perduram até a
inscrição definitiva do objeto, caso o proprietário concorde com o tombamento ou nos casos
de ele discordar ou não manifestar resposta à notificação dentro do prazo de 15 dias.
Já no tombamento de ofício, o bem já estará tombado definitivamente, sendo a
notificação a condição para que os efeitos provisórios sejam eficazes.
Pode haver controvérsia, por exemplo, se o tombamento deve produzir efeitos
provisórios durante a fase de elaboração da lei ou somente após a promulgação dela, e a
questão é compreender se apenas após a promulgação poderá a lei impor restrições de forma
provisória.
Entendimento nesse sentido pode não ser eficiente para tutelar o imóvel, já que,
uma vez sabendo do trâmite do projeto de lei, o proprietário pode, por exemplo, fazer
alterações descaracterizadoras. Se em fase anterior a promulgação, pode ser suscitado que o
projeto de lei não tem o mesmo valor que lei já promulgada e por isso não pode gravar o
objeto com efeito provisório de tombamento.
Relativamente ao efeito do tombamento legislativo e o início da função
acautelatória, posição mais acertada é no sentido de os efeitos provisórios terem o começo
determinado após propositura do projeto, em fase classificada como de iniciativa do projeto
de lei na casa legislativa. Desse modo, será considerado provisório durante todo o desenrolar
do processo no Legislativo da fase deliberativa, incluindo o período de análise atribuída ao
Poder Executivo.
Durante a fase constitutiva reservada ao Executivo, ele poderá adotar duas
vertentes: vetar ou aquiescer sancionando a lei de forma expressa ou tácita pelo decurso do
tempo, nos prazos estipulados para o procedimento ordinário. Ocorrendo o veto, conforme
exigido na lei de regência, o executivo deverá justificá-lo e dentre as justificativas para
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fundamentá-lo poderá ser alegado, por exemplo, o vício de forma ou de matéria.
O vício de forma está relacionado com as regras intrínsecas exigidas para o
desenvolvimento regular do procedimento legislativo ordinário; e o vício relativo a matéria
pode assumir duas vertentes: a primeira relativa à inexistência de característica que elege o
imóvel como cultural, conforme exigido no artigo 216 da CRFB/88. A segunda possibilidade
de vício material se relaciona com a competência e o interesse em tutelar o objeto cultural, se
nacional, regional ou local. Nesse último caso relativo à competência material, em se tratando
de imóvel cujo interesse de tutela extrapole a abrangência do ente político a instituir o
tombamento, a lei estará eivada de vício material, sendo, portanto, o veto plenamente
justificado.
Um exemplo do explanado seria o Município editando lei para tombar um imóvel
de relevância cultural nacional ou regional, inexistindo no exemplo desse objeto de tutela a
relação cultural com a localidade na qual se pretende salvaguardar o objeto.
Por conseguinte, havendo essa ligação descrita anteriormente, nada impede o
tombamento realizado pelo Município em imóveis da União ou dos Estados-Membros. O
mesmo procedimento é permitido aos Estados em face de coisas da União e dos Municípios e
assim também é permitido à União proceder ao gravame do tombamento sobre imóveis dos
Estados e dos Municípios.
Ocorrendo o veto e ele subsistindo após a análise pelo Legislativo, o efeito do
tombamento provisório deixa de existir; e caso a lei seja sancionada ou o veto derrubado,
passa-se à fase complementar, constituída pela promulgação e publicação. Sendo a lei
promulgada e publicada, ainda subsistirão os efeitos provisórios; contudo, o binômio referido,
terá dado ciência aos interessados acerca da inovação da ordem jurídica, descortinando duas
alternativas a serem debatidas.
Sobre essa fase do processo para efeito elucidativo, interessante transcrever parte
do voto do relator da Ação Cível Originária ACO 1208 A GR / MS porque representa uma
destas alternativas:

Ressalte-se, todavia, que, no caso de ato declaratório legal, para a consecução do
tombamento definitivo, é necessário que haja continuidade do procedimento pelo
Poder Executivo, competindo-lhe dar seguimento aos demais trâmites do
tombamento, a depender do tipo: de ofício (bem público – art. 5º), voluntário
(acordado com o proprietário – art. 7º) ou compulsório (independentemente da
aquiescência do proprietário – art. 8º e 9º) [...]
Apresenta-se como lei de efeitos concretos, a qual se consubstancia em tombamento
provisório – de natureza declaratória –, necessitando, todavia, de posterior
implementação pelo Poder Executivo, mediante notificação posterior ao ente
federativo proprietário do bem, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 25/37.
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(BRASIL, 2017).

Interessante a transcrição desse trecho do voto do relator no julgado, por ele criar
fase extemporânea e dupla de controle e verificação da lei pelo executivo em semelhança com
o existente no DL 3.365/41, lei reitora das desapropriações, em que a fase de intervenção na
propriedade por iniciativa do Legislativo é seguida de outra desenvolvida na seara
administrativa.
O Executivo, nesses termos trazidos pelo relator, controla e verifica através do
veto e depois instaurando um procedimento administrativo, desconsiderando totalmente todo
o procedimento realizado em relação à aprovação e promulgação da lei.
Situação de maior eficiência seria atribuir ao processo de criação da lei de efeito
concreto a concentração do procedimento de tombamento e deixar a regra fixadora de normas
gerais sobre o tombamento regular às situações posteriores ao ato de tombar, proporcionando
a utilização das demais funcionalidades da lei geral de regência para balizar as demais
medidas posteriores relativas. Por exemplo, as situações de transferências de propriedade,
alienação e inalienação do bem, deveres do proprietário do bem tombado e terceiros, dentre
outras.
Essa situação aventada é a que mais se adequa às situações de tombamento
legislativo, abrindo uma possibilidade de aplicação nos casos inclusive de processos judiciais
motivados pela desídia da administração em proceder ao tombamento do objeto passível de
tutela. Outra possibilidade não tão eficiente e até mesmo desnecessária para intervenção
legislativa na propriedade seria esse poder proceder ao detalhamento em lei específica de toda
a matéria sobre o tombamento materializado no caso concreto, mas sendo extremamente
contraproducente do mesmo modo que o expediente proposto no voto.
A decisão apresenta aspectos que enfocam, em análise, a necessidade de
proporcionar uma fase em que o proprietário tenha ciência do tombamento, através da
notificação feita pelo Executivo, do condicionamento do exercício da propriedade à função
social específica cultural dela exigida. Por conseguinte, o expediente adotado condiciona,
aparentemente, os efeitos do tombamento definitivo à existência de notificação ao proprietário
nos mesmos moldes do administrativo realizado de ofício sobre bens públicos ou
compulsoriamente sobre imóveis privados.
Esse expediente, contudo, pode ser considerado desproporcional, mesmo sendo o
processo administrativo desenvolvido em um cenário de vacatius legis e inclusive não tem
respaldo legal, por não ser previsto na CRFB/88 e nem em leis infraconstitucionais como o
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DL 25/37. No voto o relator desconsidera todo o processo legislativo e subordina a eficácia de
uma lei já aperfeiçoada à submissão a um processo administrativo para a implementação dos
efeitos dela.
Cria uma nova fase no processo de tombamento legislativo sem amparo na lei e
altera as regras do processo de elaboração de lei ao instituir uma fase para os casos de edição
de leis de efeitos concretos relativas a tombamento de bens. Melhor seria considerar que a lei
trouxesse em seu bojo a necessidade de notificação prévia ao proprietário ou que norma geral
instituísse essa prerrogativa, mas são comandos inexistentes.
A publicação dota a lei com publicidade geral e sobre a inovação da ordem
jurídica dá conhecimento, embora ainda sejam mantidos os efeitos provisórios do
tombamento legislativo até a inscrição do imóvel no livro do tombo. Porquanto, a lei
promulgada já atesta a inovação na ordem jurídica e após a vacatio legis ou no caso de
entrada em vigência junto com a publicação dela, o tombamento ainda mantém efeitos
provisórios.
Em fase contínua, deverá o Executivo proceder à inscrição do bem no livro do
tombo respectivo, tornando o tombamento definitivo, procedendo à comunicação ao cartório
de registro de imóveis para averbação e ao proprietário no caso de bens particulares e nas
situações de pertencentes a entes públicos de outras esferas políticas.
A determinação para a comunicação ao oficial de registro tem o escopo de
conferir publicidade registral e encontra amparo na Lei n.º 6.015/73, Lei de Registros
Públicos (LRP), nestes termos: “Art. 247 Além dos casos expressamente indicados no item II
do artigo 167, serão averbados na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por
qualquer modo, alterem o registro” (BRASIL, 1973). É um expediente que confere dupla
publicidade ao tombamento legislativo.
Em resumo, uma vez aperfeiçoado o processo, a lei deverá cumprir seu prazo de
vacância, caso exista; e não existindo essa vacatio legis, entra em vigência. Em ambas as
situações, seja durante a vacância, seja com a lei já em vigor, deverá o Poder Executivo
proceder à inscrição do bem no livro do tombo respectivo, passando o efeito do tombamento a
ser definitivo.
Ponto interessante a ser ressalvado é a dúvida surgida sobre a possibilidade de
serem colocados ou não os efeitos do tombamento definitivo condicionado à notificação a ser
realizada ao proprietário e limítrofes, pelo Poder Executivo junto com a notificação ao
cartório de registro para que o ato definitivo produza efeitos.
Determinar essa possibilidade é restringir o alcance da lei após a entrada em
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vigência e admitir que ela não tem realmente efeito após ter sido publicada e começado a
vigorar, pois a ciência é dada pela publicação da lei, sendo um critério objetivo, cabendo à
administração apenas notificar ao oficial de registro, e o cartório proceder à averbação.

6.6 O contraditório no processo legislativo do tombamento

Abordando a questão do contraditório no processo legislativo, a tese apresentada
sobre inexistência dele também não pode prosperar, pois ele existe no processo legislativo,
contudo é processado de forma diversa do desenvolvido no âmbito administrativo e no
judicial. Por isso, esses dois exemplos de processo com contraditório não podem ser tidos
como parâmetro para se afirmar não existir no âmbito legislativo o contraditório, porque são
processos diversos com meios de contraditório também diferentes e inerentes a cada função
republicana.
Impende destacar que, para fundamentar o projeto de lei a ser proposto para a
apreciação do plenário no procedimento especial de tombamento, realizado através da edição
de lei de efeito concreto, devem ser demonstradas as exigências contidas no artigo 216 da
CRFB/88 sob pena de o projeto de lei ou a lei padecer de vício material passível de ser
reconhecido mediante deferimento de prestação jurisdicional, justamente em respeito à
política de freios e contrapesos e ao contraditório praticado no processo legislativo.
Na democracia representativa e nos moldes do delimitado na CRFB/88, o
processo legislativo promove o contraditório nas várias fases dele, por exemplo nos debates
das comissões, nos quais, inclusive, também é verificada a legalidade. Esse contraditório é
mais visível na discussão no plenário do Legislativo antecedendo a votação do projeto de lei.
Nos debates nas comissões e no plenário durante a votação, esse contraditório é
exercido porque é inerente à função legiferante. Em fase anterior ou durante o procedimento
para elaboração da lei, pode o Legislativo convocar audiências públicas, peritos, consultas
diretas à população para aferir as exigências trazidas pela CRFB/88 no artigo 216. Pode
inclusive solicitar pareceres a comissões técnicas ou órgãos de assessoria para fundamentar a
propositura da lei que ainda será submetida a um quórum de aprovação em plenário, após um
exaustivo procedimento realizado em fases, sendo verificada a legalidade e a
constitucionalidade, permitindo o questionamento da característica cultural do objeto em
todas essas etapas.
São formas de controle interno ao Poder Legislativo que não afastam outras ações
de verificação inerentes ao exercício de outro poder como no caso da possibilidade de veto a
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ser realizado pelo Poder Executivo ou o controle de legalidade realizado pelo Judiciário, que
analisará o aspecto formal e material da lei. Por conseguinte, sendo a lei formalmente válida,
não há impedimento para que o conteúdo material dela seja apreciado pelo controle
jurisdicional estatal, mediante controle difuso.
Em se tratando de leis de efeito concreto como no caso em comento, sinaliza o
Supremo Tribunal Federal (STF) com a possibilidade de mudança de entendimento para
admitir o controle de leis de efeito concreto, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) em novo entendimento
esboçado pelo STF no julgado da ADI 4.840-DF.
Na verdade, é exigida, sob o aspecto da validade, a necessidade de o processo de
elaboração da lei preencher todos os requisitos formais e, indo além, satisfazer os requisitos
relativos ao conteúdo material a ela inerente expressos na Constituição no artigo 216, abaixo
transcrito:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988).

Esses requisitos são: o bem deve ser material ou imaterial, estar correlacionado à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, além
de ser elencado dentro do campo permissivo para o ente político legislar, sendo, portanto,
necessário à categorização do interesse na tutela nacional, regional ou local.
Frise-se que a exigência do interesse na tutela é apenas para a elaboração da lei
específica, pois, uma vez editada a lei impositiva da restrição à propriedade, a preservação do
imóvel é exigida de todos os entes políticos porque o objeto tombado passa a integrar o
patrimônio cultural brasileiro.
Relativamente aos efeitos da publicidade da lei perante terceiros, pouco deve ser
acrescentado ao já expresso, cumprindo destacar o efeito trazido por ela em possibilitar o
questionamento judicial da lei, notadamente para os proprietários de imóveis limítrofes ao
tombado, tornando esses titulares aptos a figurarem como parte em ações para expurgar a lei
de efeitos concretos do ordenamento jurídico.
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6.7 Controle da lei pelo Poder Judiciário

Frise-se que, durante todas as fases do processo legislativo e mesmo após já na
vigência da lei, é permitido o controle judicial do processo quanto à forma e ao conteúdo do
procedimento adotado pelo Poder Legislativo. Esse controle judicial aufere validade baseado
no princípio da inafastabilidade da jurisdição constante no artigo 5º, inc. XXXV, na
CRFB/88,
Cumpre abordar a questão da competência para o exercício do controle judicial. A
competência será determinada nos moldes da CRFB/88, art. 92 a 125, e nas leis de
organização judiciária dos Estados-Membros e do DF, podendo inclusive ser da Justiça
Federal, a depender da titularidade do imóvel a ser tombado, questão que é pacífica.
Relativamente ao controle de constitucionalidade dessas leis passível de ser
realizado com base, por exemplo, na ofensa à separação de poderes, o controle incidental já
era possível nos artigos 97 e 102, III, alíneas a e c, bem como no artigo 105, II, a e b, todos da
CRFB/88 e Súmula Vinculante 1038. Trata-se de controle a ser realizado pelo juízo de forma
incidental, antes de adentrar no mérito da ação levada a julgamento.
Caso ocorra a declaração de inconstitucionalidade no juízo e seja a decisão
recorrida, somente o pleno da respectiva Corte de Justiça será capaz de declarar a
inconstitucionalidade da lei, devendo, portanto, as câmaras/turmas de julgamento remeter a
questão ao pleno do Tribunal. É a aplicação da processualística civil constante nos art. 948 a
950 do CPC.
Nos citados artigos, o juízo de inconstitucionalidade deve ser declarado pelo pleno
e somente após essa manifestação a câmara/turmas do Tribunal procederá ao julgamento do
mérito do recurso. A exceção se apresenta nas situações nas quais o pleno do Tribunal ou STF
já tenha se manifestado sobre a questão da constitucionalidade, possibilitando o julgamento de
mérito do recurso, produzindo o julgado efeitos entre as partes.
A exceção apareceria nos casos de controle concentrado de constitucionalidade,
visto o STF entender por vedar o controle de constitucionalidade de leis de efeito concreto,
por se tratar o ato legislativo específico e incompatível com as citadas ações de controle
concentrado. Nessas ações o comando legislativo abstrato é analisado, sendo esse o mérito a
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“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora
não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte”. (BRASIL, 2008).
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ser julgado na ação, entendimento já sinalizado com mudança pelo Supremo Tribunal Federal
na citada ADI 4.840-DF de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
Importante destacar a citada atribuição do Judiciário no contexto do tombamento
realizado através de lei específica, pois a participação dele pode assumir função de extrema
relevância para zelar pela legalidade do ato legislativo instituidor do tombamento de
determinado imóvel; e inclusive para desfazê-lo em casos de eivada ilegalidade.
Denota-se o interesse de agir para impugnar a lei instituidora do tombamento
legislativo; e com a entrada em vigência da lei e o Executivo, em ato contínuo, procedendo à
inscrição do imóvel no livro do tombo, o tombamento, antes provisório, passa a ter efeitos
definitivos, exigindo do poder público a averbação do gravame no registro de imóveis.
Uma vez publicada a lei e inscrito o objeto, o tombamento se torna definitivo e,
uma vez averbado na matrícula do imóvel o efeito do ato de tombamento, já pode ser oposto a
terceiros proprietários de imóveis limítrofes, possibilitando a ciência a eventuais adquirentes
dos prédios no entorno. Inicia a permissibilidade do questionamento judicial da lei por esses
proprietários, existindo fundamentos jurídicos para tal.
Por se tratar de ações judiciais, as regras serão delimitadas nos moldes da
legislação processual civil, onde estão dispostas as normativas para o regular
desenvolvimento do processo judicial.
No âmbito do STF, impende destacar que o tema tombamento legislativo não foi
objeto de análise de julgado como objeto principal de uma ação. Desse modo não há um
posicionamento contrário do STF decidindo pela impossibilidade do tombamento realizado
pelo Poder Legislativo. Por isso, é interessante ressaltar parte do voto do ministro relator na
ACO 1208 A GR / MS ao fazer referência a um julgado anterior cujo objeto não era o
tombamento legislativo.
Comentando o julgado, aduz o relator que a ADI citada se relacionava a outro
tema, mas de forma reflexa abordaria ato de tombamento sobreposto, em que o Executivo
havia tombado o objeto, sendo seguido nessa perspectiva por também ato de tombamento
mais restritivo, emanado pelo Legislativo. Expôs o ministro relator:

Não desconheço que esta Corte, no julgamento da ADI 1.706/DF, decidiu pela
inconstitucionalidade de Lei Distrital 1713/97 [...] Entretanto o principal argumento
– acolhido pela Corte – dizia respeito à impossibilidade de subdivisão do território
do Distrito Federal em municípios, o que seria vedado pelo art. 32 da CF. Os demais
pontos suscitados pelo relator (violação à necessidade de licitação, o direito à livre
associação, em sua acepção negativa, coexistência de tombamentos) foram
apreciados de forma supletiva. [...] Além disso, a matéria referente ao tombamento
ficou limitada à questão do uso comum de bem público (sistema viário do DF) e à
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coexistência de tombamentos, sendo o primeiro proveniente de ato do Poder
Executivo e o segundo, mais restritivo, advindo de ato do Legislativo. [...] Os
fundamentos utilizados não permitem a generalização de que esta Corte teria vetado
a edição de ato legislativo. (BRASIL, 2017).

A exposição é clara e demonstra violação expressa da separação dos poderes,
situação diametralmente oposta à descrita como passível de tombamento por lei específica, na
qual o legislativo tomba um imóvel mediante lei na esfera de competência dele.
Nessa situação nada impede a realização de múltiplos tombamentos através de leis
específicas, como inclusive ocorre no tombamento administrativo, desde que o bem
represente valor cultural para a esfera local, regional e nacional.
O vedado é a interferência de normas administrativas ou legais no ato praticado,
seja respectivamente pelo Legislativo no primeiro caso, seja pelo Executivo no segundo caso,
pois a ofensa direta à separação dos poderes é clara, e assim o ato é eivado de ilegalidade.

7 O PAPEL DO JUDICIÁRIO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

No Estado Democrático de Direito, a atuação do Poder Judiciário é de extrema
relevância para a materialização das garantias individuais e promoção dos direitos de natureza
difusa. A ele foi delegada, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, a análise
de possíveis ofensas aos direitos culturais expressamente previstos na CRFB/88.
É atribuído ao órgão judicante exercer o controle jurisdicional sobre o ato
administrativo em determinadas situações, desenvolvendo a atividade jurisdicional, por
exemplo, durante o processo administrativo de tombamento, visando à atuação judicial
garantir a defesa de um direito fundamental.
O órgão judicante atua no controle de legalidade do ato, não sendo pacífico o
entendimento da impossibilidade de um controle judicial sobre o relevante valor cultural do
bem no processo administrativo de tombamento, ínsito ao campo de estudo da
discricionariedade como já abordando, anteriormente nesse estudo.
No âmbito legislativo foi observada a factibilidade do controle de legalidade pelo
Judiciário desenvolvido durante o processo legislativo de elaboração da lei de efeito concreto,
incidindo a atuação judicante em um processo atribuído pela CRFB/88 ao rol das
prerrogativas típicas da edilidade responsável pela instituição do denominado tombamento
legal ou legislativo, desenvolvido no âmbito desse poder.
Indo além, em face da atuação positiva do Judiciário estendida pela criação de
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mecanismos de tutela como a Ação Civil Pública (ACP) e a Ação Popular (AP), faz-se
imprescindível ressaltar a ocorrência inclusive da ampliação do objeto de outros mecanismos
de tutela, como o da AP e da ACP. A finalidade precípua dessas ações inicialmente estava
relacionada com a promoção da tutela de bens culturais já tombados, possibilitando aos
legitimados para a propositura das ações atuarem na defesa do bem cultural não inscrito no
livro do tombo39.
Contudo, novo entendimento sobre os limites de atuação do Judiciário e dos
mecanismos de acesso à justiça tem surgido, apesar de minoritário na doutrina, e propugna
promover uma visão ampliada dos usos das ações e da atuação judicante. A finalidade é
englobar as situações de omissão do poder público em proteger bem jurídico de interesse
público ainda não tombado, mas de relevante valor cultural para determinada coletividade.
Nesse contexto específico, as ações interpostas teriam o escopo de compelir o
poder público a realizar a inscrição do bem imóvel no livro do tombo, através do
desenvolvimento regular do processo judicial, tendo a AP e a ACP relevante papel na tutela
do patrimônio cultural nas situações de imóveis ainda não tombados, desde que sejam relidas
em um contexto garantista de promoção do meio ambiente cultural expresso na CRFB/88. A
ampliação do uso das ações reside na promoção material em juízo de um direito fundamental
ao meio ambiente cultural protegido e equilibrado que não pode ser condicionado à
conveniência e oportunidade da administração em resguardar ou não.
Tal providência de tutela do meio ambiente, como visto, também pode ser obtida
através das duas ações, mas será indispensável a produção de prova pericial fundamentadora
das ações e do processo, proporcionando a verificação da importância cultural do objeto,
propugnando assim a eliminação de situações fáticas nas quais o imóvel não possui relevância
cultural.
Tendo sido analisada a extensão e o conteúdo das ações, impende destacar a
relevância e composição da decisão judicial e a extensão dela nos casos levados a juízo em
39

Pode ser citado como exemplo o Agravo de Instrumento deferido em Ação Civil Pública negada no juízo de
origem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. MEIO
AMBIENTE. BEM NÃO TOMBADO. PROVA DO VALOR HISTÓRICO. DEVER DE CONSERVAÇÃO
PELO PROPRIETÁRIO. Nos termos do artigo 216, § 1º, da Constituição Federal, o Poder Público, em
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Quando o Poder Público não toma as medidas necessárias para o tombamento de um bem que possui grande
valor histórico e cultural, pode o Ministério Público, mediante ação civil pública, recorrer ao judiciário para
determinar a pretendida proteção. No caso, está devidamente comprovado que o Moinho Backhaus é relevante
para o patrimônio histórico da comunidade de Rolante, devendo os proprietários adotar as medidas de
conservação requeridas na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. RECURSO PROVIDO.
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70065478927, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 9/9/2015). (RIO GRANDE DO SUL, 2015).
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que a sentença na AP e na ACP materialmente pode ser correspondente ao próprio conteúdo
da proteção, deferindo no processo a declaração do relevante valor cultural através de prova
pericial e condenando o poder público a uma obrigação de fazer, representada no comando de
determinar a inscrição do bem imóvel no livro do tombo correspondente.
Para Costa Neto (2008), o alcance da tutela e o conteúdo dela são amplos, sendo
possível a produção de prova na fase de instrução, corroborando o valor cultural do bem. Esse
entendimento é bastante plausível no contexto processual brasileiro e nada impede também o
deferimento de medida cautelar incidente ou a antecipação dos efeitos da tutela.
Destacando o aspecto da sentença judicial, notadamente no relativo à
característica da substitutividade atribuída ao provimento jurisdicional nas situações de
decisão judicial em face da desídia do poder público em tombar o imóvel, debate-se se existe
essa natureza substitutiva; e a resposta a essa questão é que não existe.
Não procede porque não há a substituição do tombamento por uma criação
jurídica de um novo instituto materializado por uma decisão judicial e sim ocorre o
deslocamento do procedimento do tombamento do âmbito administrativo para o judicial e
apenas nas situações de desídia da administração. A finalidade é para que a atividade
judicante promova a materialização de direitos determinados pela CRFB/88, pelo simples fato
de que esses ditames não podem sofrer restrições, seja por meio de uma política pública, seja
através do poder regulamentar do Executivo; ou ainda pelo poder discricionário do Estadoadministração.
Tendo como viés o aspecto da competência constitucional, tal atuação judiciária
não caracteriza usurpação de competências constitucionais, mas essa questão ainda é
controversa pelo motivo de grande parte da doutrina 40, ao estudar o tombamento, entendê-lo
como passível de ser implementado apenas mediante um processo administrativo. Em sentido
contrário a esse viés, tem-se posicionado a jurisprudência 41 ao proferir decisões nas demandas
trazidas a juízo nas ações civis públicas e outras.
O mesmo expediente ocorre tendo como objeto algum pedido de natureza
acautelatória em um processo no qual é possibilitada a declaração da qualidade do bem como
de relevante valor cultural, dotando o Poder Judiciário de precípua função na seara de
proteção ao patrimônio cultural. Assim Bandeira de Melo (apud DIAS; MENDONÇA, 2015,
p. 259) ensina:

40

Carvalho Filho (2014, p. 821), Justen Filho (2013, p. 627), Cretella Jr. (1975, p. 86).
Embargos Infringentes EI 70054347232 RS, Agravo de Instrumento Nº 70065478927, Embargos Infringentes
n.º 70023476856.
41
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De forma a também pregar a ampliação das possibilidades de controle judicial sobre
os atos tidos como “discricionários”, a chamada teoria da discricionariedade
tendente a zero tem como preocupação fundamental a redefinição do conceito do
que seja “discricionariedade”. Desse modo, Bandeira de Mello defende a redução in
concreto da discricionariedade potencialmente existente in abstrato nas normas, e
Juarez Freitas, ao redefinir a discricionariedade, passa a não admitir ato
administrativo completamente insindicável.

Da exegese dessa questão, duas situações emergentes são postas: a primeira é a
questão da proteção jurídica do meio ambiente cultural como ato discricionário ou não; caso
não seja, é permitida intervenção judicial para compelir o poder público a executar o ato de
tombamento de um determinado imóvel.
Como visto no decorrer do estudo, seja o ato administrativo uma atuação
permitida pela lei, discricionária ou não, o controle da legalidade dele é possível ao Poder
Judiciário. Todavia, o debatido transcende essa questão e se insere em outro plano de atuação
desse Poder como meio de salvaguarda e de proteção dos bens patrimoniais.
A abordagem da possibilidade jurídica do tombamento judicial é posta
anteriormente à ponderação sobre a natureza jurídica do ato administrativo e os requisitos
dele, estando para além da abrangência ou não do controle do ato produzido pela
administração e submetido à apreciação judicial. O debate realizado está fora do âmbito do
processo administrativo de tombamento, instaurado pela administração, e pode e deve ser
debatido se o ato administrativo está investido das formalidades expressas na lei.
São situações diversas, e a segunda está inserida no campo da inação do poder
público em promover a tutela do bem nas situações nas quais não existe um processo de
tombamento. Desse modo é estudado se o processo que culminará no tombamento pode ou
não ser realizado por meio da via judicial e também se essa atuação judiciária na situação
fática é usurpação de competências constitucionais, sendo afirmativa a possibilidade da
atuação judicante.
Debate-se o tema no intuito de entender se, no âmbito da discricionariedade
delegada ao poder público, é conferido atuar de modo a inviabilizar o exercício de um direito
público subjetivo difuso fundamentador e que ampara a proteção de um bem considerado
relevante em um determinado contexto social.
Sucintamente é verificar se não tombar está dentro do campo de atuação
discricionária, enquanto Administração Pública; e a resposta a esse questionamento é
negativa, fato a possibilitar o uso das ações coletivas na defesa de direitos transindividuais.
Assim, do mesmo modo que o ordenamento jurídico passou a possibilitar o manejo da Ação
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Civil Pública para defender direitos difusos, dentre eles o direito a um meio ambiente cultural
preservado, permitiu o uso das ações judiciais em situações de ofensa a bem cultural ainda
não protegido.
Com essa ampliação, a função judicante passou a ser utilizada como forma de
compelir a administração a efetuar o tombamento de bens considerados de relevante valor
histórico, por exemplo, colocando sob a tutela jurisdicional a defesa do patrimônio cultural.

7.1 A tutela judicial do patrimônio histórico

A tutela do patrimônio cultural com o advento da CRFB/88 foi ampliada e tornouse possível de ser realizada com amplo controle judicial na esfera do processo administrativo
de tombamento, notadamente incidindo sobre a legalidade do ato administrativo.
O Poder Judiciário tem, no processo administrativo, a possibilidade de atuar no
controle de legalidade do ato editado e materializado, relativo à forma ou à essência material
do ato em si, em se tratando de ato vinculado ou discricionário.
A análise para a instituição do tombamento no âmbito administrativo também não
é diversa, razão pela qual a esse Poder é conferida a prerrogativa de atuar em todas as fases do
processo exarado pela administração.
Sobre a atuação judicial no controle de legalidade do ato administrativo, a questão
debatida se insere no contexto não da inação do poder público em iniciar um procedimento
administrativo para tombar, mas sim em averiguar primeiramente se o ato exarado é
discricionário ou vinculado e qual o alcance da atuação deferida ao Judiciário para o controle
desse ato.
Debate-se a possibilidade ou não de o tombamento estar no espeque da
discricionariedade do Estado em promover ou não o tombamento, sendo que a doutrina como
já explanado, se posiciona pela discricionariedade do ato, não sendo este vinculado ao laudo
prévio reconhecedor do relevante valor cultural do bem.
Nesse sentido já se manifestou também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJ/RS):

EMBARGOS INFRINGENTES. MUNICÍPIO DE CERRITO. IGREJA
QUEIMADA. VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DE IMÓVEL.
TOMBAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. A intervenção do Poder Judiciário
para decretação do tombamento de imóvel particular de interesse histórico, artístico
e cultural deve ser admitida apenas em casos excepcionais, nos quais haja evidente
receio de sua deterioração decorrente da omissão da Administração Pública em
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proceder a execução das medidas administrativas necessárias à preservação do bem.
Caso concreto em que o imóvel discutido está passando por reformas para sua
manutenção em razão do desgaste do tempo, sem, no entanto afetar as suas
características históricas essenciais. Improcedência dos pedidos formulados na ação
civil pública para decretação do tombamento com a interrupção das reformas na
denominada Igreja Queimada. Restabelecimento dos comandos da sentença de
improcedência da demanda. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
(Embargos Infringentes n.º 70023476856, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em
11/07/2008) (RIO GRANDE DO SUL, 2008).

Como exposto, mesmo tendo como fundamentação a corrente optante pela
discricionariedade do ato administrativo, ele é passível de sindicabilidade judicial, sendo
possível inclusive um entendimento ampliado para englobar a aplicação da discricionariedade
tendente a zero ou até mesmo da inexistência de discricionariedade no próprio ato de
tombamento, ambas também passíveis de controle judicial.
Contudo, a tutela patrimonial de bens culturais de forma expressa transcende, na
CRFB/88, uma atuação judicial de controle no processo administrativo, pois em algumas
situações a tutela de bens culturais necessita de instrumento ativo e propositivo para a defesa
dos direitos de natureza difusa.
Retomando de forma mais específica, surgem posicionamentos relacionados com
a possibilidade de o Judiciário, dentro da área de sua atuação, deferir a tutela do bem
ambiental em face da inatividade do Poder Executivo em promover a proteção do bem
cultural, desde que acionado pelos legitimados para a propositura das ações coletivas. Sobre
essa temática, pondera Toshio Mukai (2003, p. 40):

Além da proteção administrativa, por meio do tombamento, disciplinado por esse
Decreto-lei, o patrimônio histórico ou artístico pode ser defendido por meio da ação
popular ou da ação civil pública. Não é exigível o prévio tombamento como
condição da ação; aliás, são precisamente os bens ainda não tombados os que mais
necessitam de proteção.

Indo além, é possível debater a possibilidade de usar instrumentos como a Ação
Popular, amparada na Lei n.º 4.717/65 e recepcionada e ampliada na CRFB/88, art. 5º,
LXXIII42, para o deferimento de tutela protetiva a bens culturais, pois a referida ação permite
42

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da sucumbência. (BRASIL, 1988).
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a defesa do patrimônio cultural. Dentre esses mecanismos de proteção coletivos, pode ser
destacada também a Ação Civil Pública 43 (ACP), tutelada na Lei n.º 7.347/85. Todas se
apresentam como ações passíveis de serem manejadas para a defesa do meio ambiente
cultural difuso.

7.2 As ações constitucionais e a tutela de direitos difusos e coletivos

Apesar de terem sido editadas em instrumentos específicos e anteriores à
CRFB/88, a Ação Popular e a Ação Civil Pública foram recepcionadas no texto constitucional
para a tutela de direitos de titularidade da coletividade.
No contexto legal brasileiro, a CRFB/88, no artigo 129, inc. III, trouxe a previsão
legal dos direitos difusos já esboçados na lei ACP, cumprindo também a Lei n.º 8.072/90,44
complementar ao já expresso na citada Lei ao definir direitos difusos.
Essas ações são instrumentos cuja finalidade consiste em salvaguardar direitos de
natureza difusa que, por sua natureza, transcendem a esfera individual, sendo, portanto,
metaindividuais. Entre esses citados direitos existem similitudes e diferenças, ambos sendo
metaindividuais, residindo a distinção entre eles basicamente em terem os direitos coletivos
característica transindividual de natureza indivisível, mas titularidade definida pertencente a
grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica básica.
Já nos direitos coletivos, a titularidade não pode ser definida com mais
especificidade, justamente porque esses direitos são pontuados por uma indeterminação
43

O Agravo de Instrumento proferido na ACP a importância da interposição da ação para defesa do imóvel de
relevância em determinado contexto social:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. BEM NÃO TOMBADO. PROVA DO
VALOR HISTÓRICO. DEVER DE CONSERVAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. Nos termos do artigo 216, §
1º, da Constituição Federal, o Poder Público, em colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
de outras formas de acautelamento e preservação. Quando o Poder Público não toma as medidas
necessárias para o tombamento de um bem que possui grande valor histórico e cultural, pode o
Ministério Público, mediante ação civil pública, recorrer ao judiciário para determinar a pretendida
proteção. No caso, está devidamente comprovado que o Moinho Backhaus é relevante para o patrimônio
histórico da comunidade de Rolante, devendo os proprietários adotar as medidas de conservação requeridas na
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de
Instrumento Nº 70065478927, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de
Souza Junior, Julgado em 9/9/2015). (RIO GRANDE DO SUL, 2015, grifo nosso).
44
[...] Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo
individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; [...] (BRASIL,
1990).
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ampla, não se permitindo precisar e delimitar uma singularidade coletiva. São desse modo
indivisíveis e de titularidade difusa, e a distinção se faz necessária para fundamentar quais
ações poderão ser interpostas e em quais situações elas poderão ser propostas em um processo
judicial para a proteção do bem cultural.
Pela própria característica do direito ao meio ambiente cultural protegido e
equilibrado, as ações que se mostram pertinentes para a tutela dele são a Ação Civil Pública e
a Ação Popular, a serem debatidas no tópico seguinte.

7.2.1 A ação civil pública como instrumento de proteção do patrimônio cultural

A releitura constitucional da Ação Civil Pública permitiu verificar uma ampliação
da abrangência desse instrumento processual para a tutela e proteção do meio ambiente
cultural, passando a permitir a interposição da ACP, para compelir o poder público a atuar de
forma positiva na garantia de proteção ao bem cultural.
Tal entendimento colocou a ACP em posição de destaque em face da Ação
Popular que a princípio não permite o acesso ao judiciário para impelir o poder público a
tombar um bem cultural, por exemplo, situando-se no campo de atuação para desfazimento de
ato comissivo lesivo ao patrimônio cultural.
Sobre a extensão do uso da ACP, o entendimento é extraído da análise da lei de
regência da citada ação:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
l – ao meio ambiente;
[...]
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (BRASIL, 1985).

Nota-se que através da ACP é possível a salvaguarda do bem cultural de forma
efetiva em face da permissibilidade de interposição da ação para a tutela do meio ambiente
cultural e de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Tendo como enfoque o polo ativo da ação, o legislador possibilitou ampla gama
de titulares à interposição dela, sendo destacada a legitimidade do Ministério Público para a
propositura da ACP, incumbindo a esse órgão ministerial o dever de defesa de direitos difusos
por expressa disposição constitucional, situação não exigida dos demais legitimados
constantes no rol do artigo 5º da lei da Ação Civil Pública.
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Contudo, essa exigência constitucional que se translitera em dever jurídico,
logicamente, só se materializa como dever, se houver fundamentos para a propositura da
ACP, seja para evitar dano em bem cultural já tombado, seja em situações nas quais os bens
correm risco de serem danificados ou perdidos, mesmo sem a inexistência de tombamento.
Frente ao exposto, verifica-se não ser exigido dos demais legitimados esse dever
de propositura da ação, pois ele incumbe ao Ministério Público (MP) proceder de ofício ou a
requerimento, apesar da legitimidade ser disjuntiva e concorrente. O requerimento ao qual se
faz alusão é o constante no artigo 6º45 da Lei da ACP, realizado por particular ou servidor
público, diferenciando-se da remessa de ofício realizada pelo órgão julgador presente no
artigo 7º46 da citada Lei.
Relativamente à justificativa para a ACP, é exigida, como em todas as ações, a
verificação das condições da ação e elementos mínimos para a propositura dela, pelos
legitimados, cabendo ao MP a instauração de inquérito para instruir ACP, podendo inclusive
promover o arquivamento dos autos47 com remessa obrigatória ao Conselho Superior.
Proposta a ACP, é possível pedido liminar e antecipação dos efeitos da tutela
como forma de se acautelar o objeto ou antecipar provimento final respectivamente, sendo o
resguardo do bem cultural a finalidade da regra, evitando assim a resolução em perdas e
danos. Esse entendimento se torna mais visível com a possibilidade facultada ao juízo de
dotar de efeito suspensivo o recurso manejado.
Todas essas prerrogativas se fazem presentes na maioria das vezes, pelo
depreendido nas situações na possibilidade de a ACP ser proposta para a defesa de bem já
resguardado pelo tombamento, não pairando dúvidas sobre essa permissibilidade. Mas a
prática hodierna também traz a lume outras possibilidades de manejo da ação, para a
salvaguarda de bem ainda não tombado, já aventadas no estudo. Assim, duas posições
emergem, delimitando a atuação dos legitimados, propugnando a responsabilização nos casos
de ameaça de danos a bens tombados explicitados como regra ou de objetos não tombados,
apresentados como exceção.
Surge assim para o Ministério Público e legitimados da ACP a possibilidade de
requerer: preventivamente a defesa do bem tombado evitando dano a ele, por ação comissiva
45

[...] Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção. (BRASIL, 1985).
46
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis [...]
(BRASIL, 1985).
47
Art. 9º da Lei da ACP.
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ou por não inexistência de ação para evitar a destruição do patrimônio cultural. Atuarão
também nas situações de dano efetivado ao patrimônio cultural nos casos em que requererá a
condenação dos causadores do ato lesivo, consistindo essa na reconstrução do bem. A
precípua finalidade na situação descrita e ter como norte sempre a defesa do bem cultural,
evitando, portanto, o pedido de perdas e danos na condenação que em nada agregaria, pois a
finalidade das ações justamente é a manutenção ou reconstrução do patrimônio cultural.
A segunda linha de tutela se apresenta quando o objeto ainda não goza de
proteção por não ter sido tombado, e a ACP será interposta para condenar o proprietário, por
exemplo, a realizar obras para a proteção de determinada coisa não tombada, mas de
reconhecido valor cultural para determinada comunidade.
Nessas situações a ACP poderá se manejada desde que o reconhecido valor
cultural do bem seja factível para instruir a propositura da ação. A declaração da situação
fática do relevante valor cultural poderá ser objeto de pré-constituição a constar no
requerimento feito ao órgão ministerial ou a qualquer legitimado para ACP, valendo essa
ponderação para todas as situações.
Para ilustrar a questão trazida, cumpre transcrever o julgado nos Embargos
Infringentes EI 70054347232 RS, cujo conteúdo remete ao julgamento de uma Ação Civil
Pública para deferimento de tombamento a ser materializado no processo judicial. Conforme
ementa transcrita abaixo, se posicionou o TJ/RS:

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BEM NÃO
TOMBADO. PROVA DO VALOR HISTÓRICO. O Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação (art. 216, § 1º da CF). Quando o Poder Público não
toma as medidas necessárias para o tombamento de um bem que reconhecidamente
deva ser protegido, em razão de seu valor histórico ou paisagístico, a jurisprudência
tem entendido que o Ministério Público, através da ação civil pública e o cidadão,
mediante ação popular pode recorrer ao Judiciário para determinar a proteção. No
caso dos autos, a prova recolhida na instrução não revela que o prédio utilizado
como sede da Câmara de Vereadores de Tramandaí, Município jovem, detenha valor
histórico ou cultural capaz de merecer a conservação e preservação pretendida na
inicial. Improcedência da ação civil pública. Embargos rejeitados. (Embargos
Infringentes Nº 70054347232, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 16/08/2013) (TJ-RS - EI:
70054347232 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, julgado em 16/08/2013) (RIO
GRANDE DO SUL, 2013a).

Todas essas nuances da ACP são comuns aos legitimados para a propositura dela,
sendo que apenas nas situações das ACP propostas pelo MP existem características
diferenciadoras relacionadas justamente com as atribuições conferidas ao órgão ministerial
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pela CRFB/88 na defesa de direitos difusos. É possível ao MP exercer atribuições mais
complexas nessas situações, substituindo as partes desistentes da ACP no curso do processo e,
não sendo parte, atuar como fiscal da lei. Por se tratar de um sujeito legitimado cujas
atribuições são semelhantes às dos demais e além de elas possuírem outras especificidades, o
procedimento desenvolvido por iniciativa do MP será abordado a seguir.
A diferença ocorre nas situações de propositura titularizada pelo MP, a quem
incumbe a defesa de direitos difusos, pois a lei da ACP faculta ao Parquet a instauração do
inquérito civil para nesses casos proceder à verificação do relevante valor cultural. Pela
análise do contexto da fase de juízo de conveniência realizado pelo MP, está aparente ser uma
faculdade atribuída ao órgão ministerial, já que, desde que com convencimento
fundamentado, pode o Ministério Público propor a ACP sem a instauração do referido
inquérito, bem como promover o arquivamento feito por terceiros não legitimados para a
abertura de inquérito civil ou o manejo da ACP.
Exige-se a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos pertinentes à ACP
nessas situações e um mínimo de lastro declaratório do valor cultural do objeto, pois durante a
instrução probatória no processo judicial será necessária a produção de prova nesse sentido.
Trata-se da demonstração do relevante valor cultural dele durante o processo judicial, nada
impedindo que esse valor seja demonstrado no decorrer do processo judicial.
Na fase da propositura da ACP, pode o Ministério Público entender que o bem
possui valor histórico e cultural, baseando a ação em laudo técnico reconhecedor do relevante
valor cultural e assim propor a ação requerendo a antecipação dos efeitos da tutela e a cautelar
incidental. Do mesmo modo pode, no curso do processo já iniciado, pedir a proteção do
objeto jurídico mesmo não existindo o tombamento em nenhuma esfera administrativa,
requerendo ao judiciário no mérito da ACP o deferimento dos pedidos constantes na Ação
Civil Pública.
O pedido tem o escopo de também compelir os proprietários a adotarem medidas
de proteção ou restauro do bem cultural imóvel ou impor ao poder público a obrigação de
efetuar o tombamento. No mérito a ser julgado no processo, o pedido é resumido em uma
obrigação a ser imposta ao proprietário e ao poder público que, em muitos processos
semelhantes de julgados de Ação Civil Pública, pode culminar na total reconstrução do bem
cultural imóvel. Relativamente à competência para julgamento da ação, ela é fixada no artigo
2º da lei da Ação Civil Pública48.
48

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa. (BRASIL, 1985).
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O Judiciário e a doutrina já citada propugnam por uma corrente majoritária a
entender o tombamento como ato tipicamente administrativo. Por conseguinte, não é
permitido ao julgador proceder à sindicabilidade no aspecto relativo à conveniência e
oportunidade, se ele for editado nos limites da discricionariedade permitida ao administrador.
Essa posição majoritária tende a ser contrariada em outros julgados em que no
mérito juízes e tribunais entenderam que o tombamento, nas situações de relevante valor
cultural do bem, mesmo não tendo tombamento instituído, é ato vinculado e exigido como
forma de proteção do imóvel.
Em tal tese é relevante a salvaguarda do bem cultural reconhecido por parecer
técnico reafirmando a vinculatividade do ato ao laudo técnico declaratório da importância
atribuída pela coletividade ao objeto. Desse modo, ao reconhecer a importância do patrimônio
cultural no contexto do meio ambiente de inserção do objeto cultural, o Poder Judiciário de
forma efetiva promove juridicamente a tutela dele, através de um provimento jurisdicional49.
Nesses casos o deferimento na prática materializa a modalidade de procedimento
de tombamento diverso do administrativo e fundamentado em uma recepção do pedido feito
em Ação Civil Pública, no curso de um processo judicial.
Sobre essa possibilidade já dissertou Costa Neto (2008, p. 188): “[...] se a
Administração Pública não realizar o tombamento, caberá ao Ministério Público promover a
ação civil com a finalidade de obter o reconhecimento, no interesse da coletividade, da
relevância cultural do bem”.
Em sentido contrário, se contrapõem Carvalho Filho (2014, p. 821) e Cretella
Júnior (1975, p. 84), para quem o processo de tombamento é procedimento a ser materializado
em um processo no âmbito da administração. Trata-se de uma visão doutrinária reducionista e
cerceadora da máxima efetividade dos direitos fundamentais expressos na CRFB/88,
contrariando as dimensões subjetivas dele ao vedar a ampliação dos sujeitos legitimados a
solicitarem o tombamento e as objetivas ao proibir outros meios de tutela do bem cultural
diversa da administrativa.
Esse entendimento se coloca em contraposição à própria função dos direitos
fundamentais como elementares da ordem constitucional objetiva 50, sendo interpretação
cerceadora ao restringir o aspecto abrangente devido a uma interpretação ampla compatível
com a exegese dos direitos fundamentais expressos na CRFB/88, orientador de todo o sistema

49
50

Art. 216 da CRFB/88.
Sobre as dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais, importantes são as lições de Bernardo
Gonçalves Fernandes (2013, p. 312).
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legal infraconstitucional.
Mostra-se restritiva inclusive no caso concreto, porque impede a materialização
das diretrizes constitucionais orientadoras da exegese para a aplicação das leis
infraconstitucionais, em sintonia com o expresso na CRFB/88. Além disso, o entendimento
majoritário esboçado propugna por um ordenamento jurídico menos garantista na defesa de
bens culturais, porque promove a aplicação da legislação infraconstitucional em dissonância
com a CRFB/88.
O observado é a ampliação dos mecanismos jurídicos de tutela na defesa do bem
cultural, possibilitando o uso da Ação Civil Pública, em casos de omissão do poder público
em tutelá-lo, cumprindo verificar também se essa extensão abarca a Ação Popular como
instrumento de salvaguarda do patrimônio cultural.

7.2.2 Ação Popular

A Ação Popular (AP) foi instrumento posto inicialmente à disposição do cidadão
para a tutela de interesses essencialmente de natureza patrimonial a ser proposta em face dos
causadores de dano ao patrimônio público nas diversas esferas da administração, sendo esse
viés derivado da própria interpretação literal do texto legal. Por conseguinte, a finalidade da
AP basicamente consistia na defesa dos ativos financeiros materiais e valores diretamente
pertencentes e geridos pelo poder público ou em posse ou uso de particulares, sendo, portanto,
a finalidade da referida ação promover a defesa do patrimônio coletivo.
Esse entendimento conferido à AP de ser utilizada apenas para a tutela de danos
causados a bens envolvendo valores financeiros do poder público foi alterado para ser
abarcado um conceito mais amplo de patrimônio, englobando o dano causado também a bens
de natureza cultural, entendidos como difusos, cuja mensuração nem sempre é aferida de
forma monetária.
Nesse diapasão, a lei faz ressalvas a duas espécies de bens a serem tutelados,
estabelecendo objetividades jurídicas diferentes entre o expresso no caput do artigo 1º e o
delimitado no inciso 1º do referido artigo, apresentando distinção entre o patrimônio
financeiro, entendido como bens de natureza pública vinculados à União, Estados, DF e
Municípios e o patrimônio difuso de titularidade também difusa.
Tal entendimento é extraído da exegese do caput do citado artigo, transcrito a
seguir:
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Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a
União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais
autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro
público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio
ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades
subvencionadas pelos cofres públicos. (BRASIL, 1965, grifo do autor).

O legislador, de forma inequívoca, vincula o manejo da ação a atos lesivos a bens
pertencentes às várias esferas do poder público e as situações nas quais o patrimônio público
também está na posse ou uso de entidades de titularidade da administração ou particulares.
Em seguida o legislador, no inciso 1º, reforça a salvaguarda dos bens públicos ao delimitar a
natureza econômica deles, contudo, ampliando o conceito.
Assim está expresso no referido inciso: “[...] § 1º - Consideram-se patrimônio
público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico,
estético, histórico ou turístico”. (BRASIL, 1965, grifo do autor).
Nota-se a natureza ampliadora do conceito de patrimônio público trazida pelo
citado texto, passando a englobar bens de natureza difusa por equiparação, aqueles diversos
dos de cunho econômico, fato que aparentemente, em face da CRFB/88, permite também a
possibilidade de ser discutida a interposição da AP contra ato omissivo.
Quanto à titularidade da ação e o sujeito passivo, por se tratar de instrumento
hábil para a defesa do interesse coletivo, entendeu o legislador que é necessário permitir
facilidade na propositura da ação, atribuindo ao cidadão a titularidade e não fazendo distinção
entre pessoa natural e jurídica para figurar no polo passivo dela. Tampouco exigindo do
sujeito passivo da AP estar investido em cargo, função pública ou equiparada 51.
Do mesmo modo, a Lei da AP, relativamente ao alcance da regra jurídica, deve
ser interpretada sob duas óticas distintas, sendo necessário fazer a devida ponderação sobre a
interposição da ação para a tutela de bens tombados ou não tombados, contra danos por atos
comissivos. Sobre a possibilidade do uso da AP para a defesa de ato comissivo praticado por
agente público, pessoa jurídica pública ou terceiros que causam dano a bem público ou
privado tombado, não pairam dúvidas sobre a primeira possibilidade do uso da ação.
Relativamente à interposição da AP, tendo como objeto a tutela de bem ainda não
tombado, é possível a formulação de pedido na ação para compelir o poder público a proceder
ao tombamento do bem cultural nas mesmas características da ACP: pedido de obrigação de
51

Art. 6º da Lei da Ação Popular.
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fazer, iminência de dano ao bem cultural, laudo reconhecedor do valor cultural, além das
condições gerais da ação e as específicas da AP.
Em se tratado do manejo da AP contra ato lesivo positivo a bem cultural público
ou particular causado por terceiros, também é permitida a interposição da ação. A dúvida
surge a respeito da possibilidade do uso da ação popular para os casos de danos a bens
tombados causados por omissão, sendo possível a interposição da AP para responsabilizar os
poderes públicos e os particulares a tomarem medidas assecuratórias de defesa do bem
cultural.
A situação sob outra ótica é colocada em análise, tendo como base a possibilidade
de uso da AP em face de ato omissivo do poder público em não tutelar o bem jurídico
cultural, adotando as medidas assecuratórias do tombamento para o resguardo dele e adentra
no estudo do dever atribuído ao ente político de tutelar objeto ainda não protegido sobre o
qual recai direito difuso.
Trata-se de definir se o ato omissivo causador de dano é passível de fundamentar
a AP para compelir o poder público a tombar o objeto na iminência de risco ao patrimônio
cultural. É clara a viabilidade dessa proposição, conforme expressa disposição legal da AP:

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades
referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que,
por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos
do mesmo. (BRASIL, 1965, grifo nosso).

A expressa determinação do citado artigo e a CRFB/88 não deixam dúvidas sobre
a possibilidade do uso da AP para compelir o poder público a tombar determinado objeto,
pois primeiramente a Constituição determina que é dever do ente político promover a tutela
do bem patrimonial difuso, exigindo, dessa forma, ato comissivo do ente político em tutelar o
bem.
É um dever imposto pela CRFB/88 a direcionar a ação popular; e no âmbito da lei
de regência está cristalinamente configurado que atos lesivos não são apenas os comissivos, o
agir causador de dano, mas também um não agir, a inatividade complacente causadora de
danos tão graves quanto os levados a efeito por uma ação.
No contexto esboçado, a lei da ação popular trata de duas situações diversas,
ambas recepcionadas pela CRFB/88: tutela de atos comissivos descritos nos artigos 2º, 3º e 4º;
e na designação genérica de outros atos não previstos no artigo 2º e também no artigo 6º, que
possibilita a responsabilização do ato omissivo, nos moldes do destacado anteriormente.
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O comando legal aborda as situações de ato comissivo ou omissivos causadores
de dano ao bem cultural, parcial ou total, e, portanto, nada impede a propositura da ação para
a recomposição total do bem imóvel. Para o deferimento da AP nesses casos, deve restar
demonstrado a relação direta entre a inação e o dano causado, pois a lei de regência traz como
regra, derivando daí a ideia de que o próprio não agir da administração em não salvaguardar
em si não é capaz de dar ensejo à ação popular, por exemplo, nos casos de bens ainda não
tombados, mas considerados de relevante valor cultural, reconhecido de forma declaratória
em um laudo.
Apesar da ampliação da tutela mediante o manejo da AP, para instruir a ação é
necessário a demonstração do dano direto ao bem cultural, do nexo de causalidade entre o não
agir do Estado e o dano, devendo ser clara a inação do poder público em tutelar o objeto
cultural. No contexto de máxima efetividade na defesa do bem cultural, nada impede no caso
concreto de ser possível a multiplicidade de pedidos para a salvaguarda de determinado
imóvel, através do tombamento, subsistindo também a possibilidade de compelir o poder
público a reparar o imóvel deteriorado.
Frise-se o seguinte expediente, existindo a inação da administração, o nexo de
causalidade e a potencial ameaça de dano, aparentemente o bem cultural não é passível de
tutela, mesmo se o patrimônio cultural estiver apenas sob risco. Isso porque a lei apenas traz a
assertiva dano ao patrimônio público causado por omissão e aqui deve ser entendido o dano, o
que presume lesão e com causalidade direta.
A situação descrita ensejaria deferimento de tutela nas situações de riscos, pois se
apresenta como ofensa direta à moralidade administrativa, objetividade jurídica presente no
caput do artigo 1º da AP. Contudo, o citado exemplo demandaria a necessidade de análise do
elemento subjetivo do não agir, somado aos elementos constantes expressos na situação
anterior, que é o nexo de causalidade. Nesse caso específico, o dano é a moralidade
administrativa e não ofensa direta ao bem ambiental tutelado na CRFB/88, que seria tutelado
de forma reflexa.
Esse expediente levaria à ponderação sobre a subjetividade do agente do ato
omissivo, sendo outro o ponto de fundamentação para a AP presente no caput do artigo 1º
(ofensa à moralidade administrativa) e no final do artigo 6º (relacionada com a não prática do
ato de salvaguarda patrimonial).
Por conseguinte, observa-se a defesa do bem cultural nesses casos da AP nas
situações de ameaça ao bem jurídico como desdobramento do pedido relativo à prática do ato
omissivo, já que a fundamentação da ação popular estará na omissão da prática do
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tombamento configuradora de dano à moralidade pública a exigir o cumprimento das leis e a
defesa de direitos difusos. Em suma, o não agir do poder público ofenderá o artigo 216 da
CRFB/88, que exige do poder público o dever de proteger o bem cultural.
Do mesmo modo na ACP é possível o pedido liminar e a antecipação dos efeitos
da tutela como forma de se acautelar o objeto ou antecipar provimento final. Mas,
diferentemente da ação civil pública, essas medidas deverão ser autorizadas com base no
Código de Processo Civil, lei de aplicação subsidiária, buscando evitar a resolução em perdas
e danos. Por derradeiro, a competência será fixada nos moldes do artigo 5º da Lei n.º
4.717/6552, baseada na origem do ato impugnado do ente político e equiparados, sendo
possível a vis attractiva das causas com múltiplos interesses e sujeitos políticos, desde que a
União figure como parte.

7.2.3 Mandado de segurança

Pela própria natureza da ação constitucional, na modalidade individual e coletiva,
é verificada a dificuldade para o deferimento da tutela, determinando o poder público a
efetuar o tombamento via Mandado de Segurança, devido à caracterização do direito líquido e
certo no ato da propositura da ação constitucional. O processo judicial justamente será o meio
para a declaração do relevante valor cultural do bem e a posterior condenação da
administração a proceder à inscrição do bem imóvel no livro do tombo, bem como tomar
medidas para a recuperação do patrimônio cultural eventualmente danificado. Contudo, para a
defesa de bem imóvel já tombado é possível à interposição de mandado de segurança, visto
que o direito liquido e

8 OS EFEITOS DO TOMBAMENTO NO BEM IMÓVEL TOMBADO

52

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que,
de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito
Federal, ao Estado ou ao Município.
§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os atos
das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de
que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham
interesse patrimonial.
§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o
juiz das causas da União, se houver; quando interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o
juiz das causas do Estado, se houver.
§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que forem posteriormente intentadas
contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos
§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. (BRASIL, 1965).
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Ao interferir diretamente na propriedade, o Estado intervém através da instituição
de um regime jurídico próprio e ordenador do uso dos poderes inerentes à propriedade plena,
de modo a adequar o uso dela à função social exigida desse direito real por excelência, no
ordenamento constitucional brasileiro.
O conceito de propriedade utilizado no estudo define a propriedade como “[...] o
poder jurídico atribuído a uma pessoa de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou
incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites estabelecidos em lei, bem como de
reivindicá-lo de quem injustamente o detenha” (GONÇALVES, 2008, p. 207).
Assim, para intervir nela, o Estado pode adotar variadas formas de ação, para
compelir o proprietário da coisa a funcionalizá-la nos moldes constitucionais, derivando a
prerrogativa de poder impor gravames através dos institutos da servidão administrativa,
limitação administrativa, da ocupação temporária, da requisição, da desapropriação e
especificamente do tombamento.
Essa atuação estatal situa o tombamento no rol das medidas interventivas
delimitadas na CRFB/88 e no DL 25/37, aptas à proteção do patrimônio cultural brasileiro,
pela reconfiguração dos direitos reais, condicionando o uso, gozo, fruição do denominado
microbem ambiental, por ser menos gravoso ao direito do dominus que mantém o exercício
das faculdades derivadas do direito de propriedade.
A reconfiguração do direito de propriedade é derivada de ordenações civilísticas
de cunho regulador do exercício da posse e da propriedade, tais como as regras de servidões
civis, direito de vizinhança e normativas de Direito Administrativo como as já citadas, todas
reordenadas pela constitucionalização da função social da propriedade 53, da qual a função
cultural figura como especificação.
Souza e Resende (2018, p. 932), dissertando sobre as novas funcionalidades
atribuídas à propriedade, ponderaram que:

Além disso, os institutos de Direito Administrativo e as limitações trazidas por eles e
que ainda exercem efeitos sobre o modo de exercício da propriedade foram
incorporadas ao novo paradigma constitucional de exercício do direito de
propriedade de modo a materializar a função social da propriedade e a primazia do
interesse público.

O tombamento atua como balizador do direito de propriedade, garantindo a
manifestação da função social como eixo constitucional estruturante dela no paradigma
53

Art. 5º, XXIII, da CRFB/88.
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atualizado do exercício desse direito. Para Cretella Junior (1975, p. 79), “[...] o tombamento
de bens, fundamentado no poder de polícia do Estado, é uma restrição parcial ao direito de
propriedade, localizando-se no início duma escala de limitações em que a desapropriação
ocupa o outro extremo”, direcionando o uso do denominado microbem ambiental54.
A finalidade, além de reconfigurar o uso da propriedade, promove a defesa do
direito de fruição a incidir sobre o micro e o macrobem55 ambiental, sobre os quais recai um
direito a coexistir com os direitos derivados do direito de propriedade. Logo tem-se que:

A mudança de entendimento tornou a propriedade, antes vista como direito
meramente individual e desconectado da percepção de utilidade para o alcance do
bem-estar social, em direito reconhecidamente carregado de densidade e inspiração
para tais propósitos. Isso foi possível e ainda o é, pois essa concepção mais
garantista existente no Direito Civil constitucionalizado vai ao encontro de um
anseio a sedimentar e demarcar a proposição de dar ao direito real de propriedade
uma função relacionada aos fundamentos e princípios norteadores do Estado
Democrático de Direito, conferindo à relação jurídica da propriedade natureza
supraindividual. (SOUZA; RESENDE, 2018, p. 925).

À vista disso, o objeto a ser tombado pode sofrer os reflexos do poder estatal
representado pelo ato de intervir na propriedade; e, uma vez instituído o tombamento sobre
bem imóvel, ele passa a sofrer inúmeras restrições com o fito de se conservarem as
características ensejadoras do processo anterior de tombamento.
Tais providências de cunho administrativo decorrem da necessidade de proteger o
objeto elevado à condição de patrimônio cultural e garantir um direito de fruição difuso e se
traduzem na proposição de limitações externas determinadas pela Administração Pública, em
face dos proprietários públicos ou particulares de bens de natureza cultural.
São intervenções externas, visto serem impostas ao proprietário, mas têm a
finalidade de atenderem à maximização de um conteúdo ínsito à propriedade, que é a função
social, e atuam de modo a configurar o uso da propriedade ao atendimento de um interesse de
bem-estar coletivo.
O Estado, condicionando a atuação do proprietário, garante dupla finalidade ao
impor deveres através do tombamento, sendo a primeira a preservação do objeto e a segunda
consiste na não apropriação individual do aspecto cultural da coisa, cujo direito de fruição é
difuso. Trata-se dos efeitos do tombamento que serão variados a depender da natureza do
54

[...] o microbem representa a composição individualizada dos elementos componentes do meio ambiente
(SOUZA; RESENDE, 2018, p. 932).
55
[...] O macrobem ambiental refere-se à composição integral formadora do meio ambiente em sua inteireza e
extensão, computadas as interações, os sistemas, a diversidade de fatores e de envolvidos. É o espelho do
conceito que aponta o meio ambiente como um conjunto de elementos envolvidos em uma teia composta de
diversas composições naturais e sociais (SOUZA; RESENDE, 2018, p. 932-933).
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objeto, da alienabilidade, se móvel ou imóvel, material ou imaterial, mas que, em respeito à
abordagem do estudo, cuja finalidade foi analisar o tombamento e as novas formas centradas,
notadamente nos imóveis, foi utilizado o DL 25/37 como lei de regência.
Retomando entendimento já esboçado anteriormente, tendo como enfoque a
materialização do instituto em se tratando de bens imóveis de relevo nacional, o citado DL é
de aplicação questionável para a defesa de bens locais ou regionais, pois se apresenta como
norma de conteúdo misto, delimitando regras procedimentais de regência do tombamento de
bens de importância nacional e regras de controle sobre as atividades de guarda e
comercialização de objetos culturais de cunho geral e vinculador em todo o território
nacional.
No citado DL 25/37, os efeitos do tombamento sobre os bens são tratados nos
artigos 11 a 21, artigos autoexplicativos e de fácil exegese, que tratam da inalienabilidade dos
bens públicos tombados, da alienabilidade das obras históricas ou artísticas de propriedade
privada, prazos de comunicação das operações de transferência de domínio, movimentações
de bens, aplicação de multas, preservação da coisa e regras de direito de construção em áreas
limítrofes, dentre outras.

8.1 Dos efeitos quanto à titularidade do domínio, alienação e movimentação dos bens
culturais
A titularidade do objeto é tratada nos artigos 11 e 12 do DL 25/3756, dos quais se
entende, da sua exegese, que ela pode ser privada ou pública, vedada a alienação nos imóveis
de titularidade pública, permitindo-se apenas a transferência entre os entes políticos desses
bens. Com a ressalva de que as transferências de objetos com interesse nacional devem ser
comunicadas ao IPHAN.
São coisas distintas: a titularidade do objeto pertencente a qualquer ente político
nas três esferas e a relevância da coisa, que pode ser local, regional ou nacional, ficando a
cargo de registro no IPHAN as coisas de relevo nacional, o que por simetria aduz ao
entendimento da responsabilidade das instituições regionais e locais de proteção do
patrimônio cultural por proceder ao registro dos bens nas respectivas esferas de competências.
56

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por
natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.
Parágrafo único. Feita a transferência dela, deve o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessôas naturais ou
jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições constantes da presente lei. (BRASIL, 1937).
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Na seara dos bens imóveis, a adoção desse entendimento em tese veda a venda de
bens tombados públicos à iniciativa privada e notadamente afeta a venda de imóveis, seja de
bem tombados individualmente, seja de outros protegidos por tombamentos mais amplos, em
situações nas quais há a imposição de gravame a núcleos urbanos ou partes de um conjunto
arquitetônico de interesse nacional, sendo óbices às regras de afetação e desafetação para a
alienação de bens públicos.
A regra é aplicada para bens móveis e imóveis, sendo que no caso de bens móveis
o IPHAN controla registralmente os de relevo regional e local através da fiscalização da
autodeclaração do proprietário/possuidor, do leiloeiro e da exigência de laudos de
autenticidade. Tal expediente não é ingerência sobre a prerrogativa de cada ente de promover
a defesa do objeto cultural, mas sim uma forma simplificada de se manter um controle
registral mais efetivo de bens culturais brasileiros, desenvolvendo assim um controle mais
efetivo e abrangente da movimentação desses objetos.
Em se tratando de titularidade de coisa privada móvel ou imóvel, a venda é
permitida, devendo o particular ou o vendedor ou leiloeiro atender às recomendações
constantes nos artigos 26 a 28 do DL 25/3557. São exigências relacionadas à manutenção de
registro centralizado de relação de obras culturais, bem como autorização especial do órgão
do IPHAN como forma de se exercer um controle maior sobre a posse de bens culturais, o
comércio e principalmente a autenticidade de bens móveis.
O entendimento mais correto desses artigos é a exigência de um controle duplo
pelo órgão federal sobre a atividade de guarda de bens culturais e também fiscalização da
atividade do comércio deles, principalmente os móveis. A regra em comento é de menor
aplicabilidade para bens imóveis, sendo que a transferência de propriedade, realizada por
alienação ou não, deverá ser comunicada no caso dos bens de interesse nacional ao IPHAN
para controle, devendo ser transcrito no registro de imóveis no prazo de 30 dias.
57

Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos
ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
cumprindo-lhes outrossim apresentar semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e
artísticas que possuírem.
Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos mencionados no
artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de cincoenta por cento sôbre o valor dos objetos
vendidos.
Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei poderá ser posto à venda pelos
comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido préviamente autenticado pelo Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de multa de cincoenta por
cento sôbre o valor atribuído ao objéto.
Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de uma taxa de
peritagem de cinco por cento sôbre o valor da coisa, se êste fôr inferior ou equivalente a um conto de réis, e de
mais cinco mil réis por conto de réis ou fração, que exceder. (BRASIL, 1937).
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Pela própria característica do texto legal, se o objeto for bem imóvel, é somente
passível de notificação ao IPHAN quando a importância for nacional, pois, como é claro da
leitura do texto da lei, as situações de bens imóveis de interesse local e regional não estão
contempladas, ficando a cargo da atividade legiferante desses entes tratarem da matéria.
A fiscalização enfoca principalmente a atividade de venda e a guarda de objetos
de diversificada importância e abrangência nacional, regional ou local e ao controlar essas
atividades o poder público tem acesso ao conjunto de objetos na posse dessas pessoas,
podendo assim ter um inventário das obras sempre atualizado. E, ao exigir a avaliação técnica,
exercer um controle da importância do objeto, se nacional, regional ou local.
Para a movimentação de bens imóveis, não há outra interpretação mais plausível
para o artigo 13 e parágrafos do que manter a orientação da aplicabilidade desse comando
com a ressalva de utilizá-lo nos casos de bens de relevo nacional, pois o caput condiciona
toda a ordenação do expresso no bojo do texto:

Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por
iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro
de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio.
§ 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo,
deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por
cento sôbre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de
transmissão judicial ou causa mortis.
§ 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo
prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem
sido deslocados.
§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo
proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do
mesmo prazo e sob a mesma pena. (BRASIL, 1937).

Para se proceder à transferência com notificação ao IPHAN, é exigido que o
tombamento seja definitivo, o bem tenha relevo nacional ou, em caso de bens móveis, a
condição relacionada à movimentação do objeto e posterior notificação ao órgão federal.

8.2 Das obrigações dos detentores de imóveis tombados

Uma vez tombado o bem, cumpre ao proprietário exercer a propriedade de acordo
com o constante nas obrigações ordinárias instituídas pelo Direito Civil, sendo regras relativas
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ao direito de vizinhança58, impeditivas do uso anormal da propriedade e outras estabelecidas
no Estatuto das Cidades59 e nas regras delimitadas no plano diretor, por expressa
determinação do parágrafo segundo do artigo 182 da CRFB/88.
Para coibir o uso anormal da propriedade, o Código Civil de 2002 permite ao
proprietário de prédio limítrofe demandar em juízo o titular que excede no exercício dos
direitos a ele conferidos pela titularidade do domínio. Essa regra está expressa no artigo 1.277
e seguintes, apresentando, contudo, exceções a tal comando legal.
Além das citadas regras de uso da propriedade, o tombamento impõe deveres
específicos a serem instituídos para a conservação do imóvel tombado expressos nas situações
de bens de relevo nacional:

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, demolidas
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de
multa de cincoenta por cento do dano causado.
Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos
municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá
pessoalmente na multa. (BRASIL, 1937).

Trata-se de um artigo autoexplicativo, cujo entendimento não demanda atividade
exegética complexa, determinando para a tutela do bem cultural nacional a exigência de
autorização do órgão federal para reformas no imóvel e também a vedação ao dano nesses
objetos.
Apesar de uma redação confusa constante no parágrafo único do citado artigo, o
legislador adensa o texto acrescentando outras nuances ao instituir a normativa da
possibilidade de responsabilização pessoal do agente causador do dano por falha no exercício
do poder de polícia.
Nesse contexto, a interpretação mais plausível do artigo é a possibilidade de
responsabilização do agente público por desídia em fiscalizar de forma eficiente o bem
tombado ou autorizar obras ou serviços causadores de dano ao objeto, levando à destruição,
entendida aqui como parcial, mutilação ou demolição do bem, entendida como total.
58

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade
vizinha.
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio,
atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos
moradores da vizinhança.
Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a
reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. (BRASIL, 2002).
59
São regras de uso da propriedade de acordo com a função social dela exigida expressa no art. 2 o Inc., VI da Lei
10257/01.
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A atribuição de responsabilidade de conservação do objeto 60 é inerente ao direito
do proprietário por ser ele o detentor do domínio e uso da coisa na propriedade plena. Para as
intervenções serem propostas com a finalidade de conservação, elas devem seguir um trâmite
já instituído previamente na portaria de regência exarada pelo IPHAN, conforme expresso a
seguir:

Art. 5º Para efeito de autorização, são consideradas as seguintes categorias de
intervenção:
I - Reforma Simplificada;
II - Reforma/Construção nova;
III - Restauração;
IV - Colocação de Equipamento Publicitário ou Sinalização;
V - Instalações Provisórias.
§ 1º As intervenções caracterizadas como Reforma/Construção nova (Inciso II),
quando tiverem de ser realizadas em bens tombados individualmente, serão
enquadradas na categoria Restauração.
(Inciso III).
§ 2º Para efeito de enquadramento na categoria Restauração, equiparam-se aos bens
tombados individualmente aqueles que, integrando um conjunto tombado, possuam
características que os singularizem, conferindo-lhes especial valor dentro do
conjunto, e nos quais, para a realização de intervenção, requeira-se conhecimento
especializado. (BRASIL, 2010).

Contudo, tendo como fundamento o aspecto encerrado pelo tombamento se
manifestando no direito difuso de titularidade da coletividade, emerge a possibilidade de
corresponsabilidade na preservação do imóvel, atribuída à coletividade representada no poder
público. Esse entendimento está expresso no artigo 19 do DL 25/37, transcrito a seguir:

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para
proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a
necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da
importância em que fôr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.
§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a
expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes,
ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa.
(BRASIL, 1937, grifo nosso).

Para a tutela do patrimônio cultural, o legislador instituiu por normativa a
responsabilidade do poder público de promover a conservação em casos de insuficiência de
recursos do proprietário do bem imóvel. A regra é clara ao frisar a necessidade da conjugação
de dois fatores, quais sejam: a insuficiência de recursos do proprietário e a existência de dano
60

No âmbito federal o IPHAN regulou a matéria no artigo 4º da Portaria 420/10: [...] Art. 4º A realização de
intervenção em bem tombado, individualmente ou em conjunto, ou na área de entorno do bem, deverão ser
precedidas de autorização do Iphan. (BRASIL, 2010).
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ou necessidade de obras de conservação do objeto, cabendo ao proprietário a exigência de
notificação ao IPHAN no caso de coisa tombada de relevo nacional.
A exigência de notificação não é condição efetiva para a intervenção do poder
público nessas situações. Conforme expresso no § 3º do citado artigo, o poder público pode
intervir de ofício e sem a anuência expressa do proprietário 61. Esse é mais um exemplo de
artigo a reger situações de interesse nacional, não abrangendo objetos de relevo regional ou
local que demandam leis nas respectivas esferas para tutela do objeto cultural, com risco de
haver lacuna danosa a inviabilizar a proteção do patrimônio cultural.
Nas situações descritas no artigo 19, é permitido ao poder público proceder à
escolha entre a intervenção na propriedade para preservação ou para a desapropriação, ficando
a critério da administração proceder com base no valor a ser dispendido, optar por uma ação
ou outra, adentrando a questão na seara de evitar o enriquecimento do proprietário do objeto
com as reformas.
Cada caso será analisado de forma particular, não sendo possível a criação de um
modelo de análise dada a particularidade de cada situação. Isso inclusive reflete na temática
de se um restauro, por exemplo, ou ato de conservação do objeto realizado pela administração
de um proprietário hipossuficiente seria enriquecimento dele ou uma recomposição do objeto
a não caracterizar um aumento patrimonial, mas sim uma recomposição e se esta pode ser
entendida como enriquecimento.
É uma questão complexa a ser analisada no caso concreto, porque cumpre ao
poder público proceder à defesa do objeto cultural, evitar possíveis situações de
enriquecimento do proprietário, bem como promover a preservação dos ativos financeiros
utilizados na conservação do bem, que nas situações de mau uso ensejará responsabilidade do
agente público.
O tema é colocado no campo do exercício do poder discricionário do Estado e da
conveniência e oportunidade da realização do ato de atuar para conservar ou desapropriar e
que, ocorrendo abuso ou desvio de finalidade, caberá responsabilização. Assim é o
procedimento para a emissão da vontade através de atos administrativos, cujo mote é a estrita
legalidade, inclusive dentro da discricionariedade permitida ao poder público.
Portanto, se a situação fática demonstrar que a desapropriação era mais vantajosa
ao poder público e ela não foi realizada, há a possibilidade de o ato ser atacado e
61

[...] § 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou reparação em qualquer
coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las
e executá-las, a expensas da União, independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por parte do
proprietário. (BRASIL, 1937).
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desconstituído e os agentes, responsabilizados nas situações concretas.

8.3 Efeitos do tombamento em imóveis de terceiros

A preservação do patrimônio cultural no objetivo de garantir a preservação da
memória coletiva não reflete apenas no bem imóvel ou no conjunto, através de imposições
restritivas com a finalidade de conservar o bem tombado. Essas restrições, a teor do expresso
no DL 25/37, transcendem a tutela do bem imóvel tombado para adentrar na seara de
preservação da área de entorno, parte integrante da percepção do objeto enquanto de valor
cultural.
Na esteira desse pensamento, expressou o legislador:

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe
impeça ou reduza a visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de
ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de
cincoenta por cento do valor do mesmo objéto. (BRASIL, 1937).

Pela análise da letra da lei, a princípio tende-se a extrair que a preocupação
expressa no comando legal é apenas promover a possibilidade de visibilidade 62 do objeto
tombado, proporcionando assim a tutela do aspecto paisagístico do patrimônio cultural. Tal
conceito denota tão somente uma preocupação vinculada com o viés delimitado na escola
francesa de paisagem clássica, o belo, um conceito de bem tombado como paisagem
entendida apenas como estética.
Ao se entender o patrimônio como algo transcendente apenas sob o aspecto
estético, sem, contudo, desmerecer essa manifestação do objeto cultural considerado
isoladamente ou em conjunto, a questão da preservação cultural se projeta no campo da
memória coletiva e o objeto passa a ser repositório da cultura de determinada coletividade.
Dessa forma:

Deve-se entender que a previsão de um espaço de proteção além do monumento
tombado é uma consequência do próprio ato do tombamento. Assim como os
imóveis e sítios tombados estão submetidos a limitações impostas pelo órgão federal
de proteção ao patrimônio cultural, também estão as áreas vizinhas a esses bens.

62

[...] Ainda que sem aplicar o termo vizinhança, nem ambiência, o sentido da proposta está diretamente
relacionado com a ideia do “monumento ser inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se
situa”, indicado na Carta de Veneza. (MOTTA; THOMPSON, 2010, p. 42).
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Essas áreas de “vizinhança da coisa tombada” ganharam, ao longo do tempo, novos
significados diante da ampliação das noções de vizinhança e de visibilidade, que
passaram a compreender a ambiência e a historicidade dos contextos que envolvem
os bens tombados. (MOTTA; THOMPSON, 2010, p. 26).

Há no objeto um referencial material simbólico e identitário representante da
ligação entre o material e a memória expressa no monumento. Por isso, esse aspecto extrapola
o imóvel em si e abrange a área de inserção dele, formando com ela um conjunto que tem nele
a base da história do coletivo, a englobar conceitos de culturalidade paisagística inclusive, a
compor o denominado patrimônio cultural. Souza; Leal Jr; Custódio (2018, p. 149),
apresentam essa abrangência de conceito e interconexões:
Tem-se, portanto, a paisagem como aspecto fundamental e integrante do conceito de
meio ambiente natural, cultural e artificial, algo construído e reconhecido, cujos
resultados se traduzem em expressão da cultura e na delimitação humana de
pertencimento posta para além da mera estética, apresentando-se repleta de
significação por ser composta de valores definidos individual e coletivamente.

Entender a paisagem derivada enquanto reflexo visível do patrimônio cultural é
compreendê-la como construída por meio de um processo intersubjetivo, oriundo de
condições estruturais preexistentes no processo cognitivo que auxilia a compreensão dela,
cuja construção demanda a preservação do entorno do objeto, sendo edificada mediante
conceitos prévios, tais como os processos históricos, sociais, econômicos, etc. A junção de
elementos físicos, culturais, a cognição e o valor atribuído formam um conjunto. É necessário
entender que um patrimônio cultural não se resume a apenas o objeto em si, mas vai além,
pois é repositório da cultura e engloba a paisagem na qual o objeto está localizado. Assim:

[...] o bem possui um valor simbólico que é decorrente da interação que estabelece
histórica e visualmente com suas áreas envoltórias. Tal perspectiva admite que seja
estabelecida uma relação dialética do bem cultural tombado com o ambiente de
entorno, relação esta que é histórica (pode ser lida como discurso histórico inscrito
no território, informando “os limites e as normas edilícias mais favoráveis à
proteção do bem”) e visual (pois é a partir da configuração atual que a leitura pode
ser produzida). Essa associação não só permite “entender” o significado do bem
cultural, como gera também a possibilidade de atuação política das comunidades
situadas nessas áreas a partir da utilização de uma metodologia objetiva e baseada na
historicidade do território, a qual geraria “argumentos verdadeiramente políticos
contra o uso predatório de seus ambientes. Suas lutas terão por objetivo uma
projeção consciente e deliberada do próprio território” (Ibid.). (MOTTA;
THOMPSON, 2010, p. 91-92).

Nesse sentido, a tutela do bem cultural impõe deveres de zelo pelo poder público
na fiscalização das áreas de entorno, bem como ao proprietário do bem imóvel, configurando
um reordenamento do uso da propriedade da mesma forma que o imposto ao dominus do
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objeto tombado. Isso porque os imóveis adjacentes sofrerão imposições e condicionantes no
uso regular da propriedade, nos moldes das impostas ao proprietário do bem tombado, mas
em menor intensidade, regidas, por exemplo, pelo DL 25/37; no âmbito federal, pela Portaria
IPHAN 420/10.
Como visto no decorrer do estudo, a notificação sobre o tombamento é de suma
importância para a produção de consequências jurídicas, destacando assim os efeitos diversos
atribuídos à publicidade dos atos do processo de tombamento, devendo, portanto, ser pública,
nada impedindo a notificação pessoal dos proprietários dos imóveis do entorno. Do mesmo
modo, o texto legal que rege os registros públicos, é claro ao ter expressamente a necessidade
da comunicação ao cartório de registro de imóveis para conferir eficácia ao tombamento,
dotando também o ato de publicidade registral para eventuais compradores do imóvel
tombado ou adjacentes63.
O tipo e a natureza dessas restrições impostas aos confrontantes e imóveis
adjacentes também se mostram de natureza suis generis, diferenciando-se das limitações
administrativas enquanto instituto de Direito Administrativo. Em sentido contrário se
posiciona Marchesan (2013, p. 18):

No plano jurídico, o regime dos bens imóveis situados no entorno do bem tombado
insere-se no amplo espectro das limitações administrativas ao direito de propriedade.
Como forma de tutela indireta ao bem tombado, o ato de tombamento impõe aos
prédios vizinhos a obrigação de exercer o seu direito de propriedade, tendo em conta
a função social, no caso vocacionada à tutela do meio ambiente cultural, sem
prejuízo à ambiência.

As limitações administrativas como ponderado no estudo e balizado na doutrina já
referenciada quando da abordagem das diferenças entre o tombamento e outras formas de
intervenção da propriedade, são obrigações impostas de maneira geral a sujeitos
indeterminados, no que se diferencia das restrições delimitadas aos imóveis ao redor do objeto
tombado.
Por serem relacionadas com as obrigações impostas aos proprietários de imóveis
no entorno, a individualização pode ser usada como elemento diferenciador, sendo que,
mediante a particularização, essas imposições são muito semelhantes ao tombamento. Mas
desse instituto também se distingue, somente se assemelhando no que tange à impossibilidade
de indenização, presente em quase todas as situações, salvo nas quais há realmente um
esvaziamento do conteúdo do direito de propriedade, passível de recomposição ou
63

Artigo 246 e 178, inc. VII, da Lei da LRP.
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caracterizador de desapropriação indireta.
Abordando as servidões administrativas entendidas como direito real de natureza
pública, instituído a favor do Estado a recair sobre coisa alheia, a regra é a intervenção na
propriedade imóvel a promover, em tese, a execução de obras e serviços de interesse coletivo,
podendo, contudo, segundo Di Pietro (2006, p. 145), serem instituídas “[...] em favor de um
serviço ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”.
Da análise das servidões administrativas, foi constatada a existência de uma
subordinação do interesse privado ao interesse público, onerando a propriedade a determinado
uso público específico, não se tratando de um direito real de gozo sobre bem alheio, mas sim
uma condicionante no uso do direito de propriedade do titular.
Nesse sentido, essas limitações impostas são de caráter exclusivo e diverso das
demais formas interventivas na propriedade, merecendo classificação própria e oportuna
como espécies de limitações de entono. Nada impede que sejam instituídas no ato de
tombamento ou mediante portaria ou outro instrumento regulador determinado e
fundamentado no poder de polícia estatal.
A abrangência da área a ser sujeita a restrições é uma questão polêmica a
remontar ao início da proteção do entorno sobre, por exemplo, questões de visibilidade.
Somente o caso concreto deverá determinar qual a real necessidade do alcance das medidas
sobre os imóveis de entorno, sempre respeitando as normativas instruídas, como a Portaria
IPHAN 420/10 e os procedimentos constantes nela, em se tratando de objeto de relevo
nacional.
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tutela do patrimônio cultural é algo em constante construção e intimamente
conectada com a visão de determinada coletividade em relação ao entendido como bem
cultural em um contexto social, político e cultural. Isso fica patente ao se observar a evolução
histórica da própria defesa do bem patrimonial, sempre agregadora de novos elementos com o
fito de promover a preservação da memória coletiva de forma ampla e multinível.
Desse modo, a finalidade almejada pelos poderes instituídos é promover a defesa
da cultura ampliadora como dever atribuído a todas as esferas de poder. Para isso é permitida,
inclusive, uma leitura mais atualizada dos institutos já existentes, dentre eles o tombamento,
contribuindo, por conseguinte, para maior efetividade da proteção do bem considerado
culturalmente.
Na releitura proposta e desenvolvida no estudo, foram debatidas as características
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do tombamento materializado pelo Estado-administração, destacando-se a natureza suis
generis do instituto em face de outros já existentes como as servidões e as limitações
administrativas, enfatizando-se a natureza jurídica própria do tombamento como forma
interventiva na propriedade.
Impende destacar a inovação trazida pelo texto constitucional ao delimitar a noção
de dois conceitos clássicos interligados, mas com nuances próprias relacionadas com a atual
visão da natureza distinta do bem considerado de forma isolada, o direito de propriedade
individual, o bem difusamente considerado e a propriedade ínsita a ele.
Trata-se da caracterização do micro e do macrobem ambiental, que coloca o
tombamento como instituto de salvaguarda do interesse difuso presente nas normas de Direito
Constitucional e método eficiente e menos oneroso de intervenção na propriedade com
enfoque na preservação do meio ambiente enquanto patrimônio cultural.
Esse novo viés permite a aplicação e distinção entre o aspecto individual do
direito de propriedade e o direito difuso relativo ao uso e deleite do aspecto cultural a recair
sobre o mesmo objeto material e demandar uma proteção ativa e propositiva da sociedade e
poderes públicos. Deriva daí a ideia do meio ambiente cultural como um bem de titularidade
de direito diverso do direito de propriedade do titular do imóvel considerado unitariamente,
sendo que nesse contexto o objeto material passível de tutela é destaque e confirma o
tombamento como eixo operacional garantidor da preservação do meio ambiente cultural.
Nesse contexto ampliativo do instituto jurídico de acordo com o expresso na
CRFB/88, não é passível o entendimento de que apenas é possível a materialização do
tombamento através do processo administrativo, já que a própria CRFB/88 permite outras
possibilidades de tombamento, sedimentando o ideal da busca pela máxima efetividade de um
direito de natureza difusa tutelado pelo tombamento enquanto instituto.
Assim, duas novas formas de ampliação do instituto do tombamento podem ser
desenvolvidas: a primeira no âmbito legislativo e a outra no âmbito do Judiciário. Na seara
legislativa, é realizada através de lei de efeito concreto e que em nenhum momento esvazia a
possibilidade de a tutela ser realizada pelo Poder Executivo, mediante o processo
administrativo ou é colocada fora do campo de competência do ente político para instituir o
tombamento legislativo, nas diversas esferas do poder político e a depender do interesse a ser
tutelado – local, regional ou nacional.
Tendo como enfoque a teoria da separação de poderes e a delimitação de funções
típicas e atípicas, foi observada a não ofensa a essa teoria basilar do Direito Constitucional,
dada a inexistência de óbice ou mesmo vedação constitucional ao tombamento legislativo.
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Claramente essa nova forma de defesa do bem cultural não representa ofensa à separação das
funções atribuídas aos poderes e cristalinamente é percebido que a vedação é unicamente de
construção doutrinária, baseada no Decreto-Lei n.º 25/37 e repetida sistematicamente à
exaustão, com fundamento na alegação vazia de base fática e legal de uma ofensa e
interferência na temática atribuída ao Poder Executivo, que mutatis mutandi precisa ser
revista.
A possibilidade do tombamento legislativo é situação de um caso típico de
exercício de função atípica cujo efeito em nada interfere no viés cooperativo entre as funções
públicas do poder soberano. Na verdade, o reforça, primando pela assertiva de harmonia entre
as manifestações na seara interna do poder estatal, com o fito de concretizar a finalidade de
preservação do bem cultural.
No primeiro exemplo, o depreendido da análise do processo legislativo de lei de
efeitos concretos com a finalidade de tombar o bem é a factível possibilidade de ele ser
instituído mediante lei, inovando e apresentando o tombamento em nova modalidade que não
é vedada pelo texto da CRFB/88 e nem pela lei de regência materializada no DL 25/37.
A materialização do tombamento através de lei de efeitos concretos é plausível e
cumpre todas as garantias exigidas para a imposição de gravame restritivo sobre a propriedade
privada no contexto constitucional nacional, respeitando o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório existente no processo de elaboração de leis instituidoras do
tombamento, como modalidade de intervenção do Estado na propriedade desenvolvida pelo
Poder Legislativo.
Abordando o papel do órgão judicante nessa forma interventiva do Estado na
propriedade, na seara judicial destaca-se inicialmente a importante tarefa desenvolvida pelo
Poder Judiciário no controle da legalidade do processo administrativo e legislativo do
tombamento, frisando o papel desse poder no relevante valor cultural do bem ambiental
cultural, evidenciando a suma importância deferida ao Judiciário no atual contexto
constitucional pátrio.
Indo além na análise, em um segundo viés foi debatida a possibilidade do uso do
acesso à justiça para se promover a defesa do bem cultural, fato a descortinar nova
possibilidade de instituição do tombamento, dessa vez na seara judicial, materializada nos
casos de desídia dos demais poderes em adotar medidas efetivas para proteção da memória
cultural.
A finalidade da ampliação do espeque de proteção nessa situação vislumbrada
pela doutrina e reconhecida em julgados é materializar um direito difuso de proporcionar à
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coletividade um meio ambiente cultural preservado, possibilitando a ela ingressar em juízo
para ter determinado bem cultural protegido no caso de desídia do poder público, através da
interposição de ação no Poder Judiciário.
Por consequência, nessas situações o destaque da atuação do Poder Judiciário
como poder garantidor da proteção patrimonial é de suma importância, embora tal atuação nas
situações concretas nas quais esse Poder é chamado a intervir é bastante debatida atualmente e
desperta grandes controvérsias na doutrina pátria, razão pela qual é oportuno pugnar pela
possibilidade de desenvolver o tombamento no devido processo judicial.
Frise-se que o aumento das demandas judiciais é ocasionado pela própria
ampliação do acesso à justiça e é motivada, notadamente, pela instituição de mecanismos de
tutela colocados à disposição da coletividade, para a promoção e defesa do bem cultural com
a criação de instrumentos jurídicos como a Ação Civil Pública e a Ação Popular.
A instituição dessas ações veio atender a necessidade de mecanismos de atuação
positiva e propositiva em face da desídia do Poder Executivo em promover a salvaguarda do
patrimônio cultural e colocou o Poder Judiciário em posição de destaque como promotor de
direitos pertencentes à coletividade. Disso, foi criada no âmbito jurídico a materialização dos
direitos difusos de cunho cultural, representando um grande avanço na defesa do patrimônio
cultural no Brasil.
Impende destacar que a proteção conferida ao meio ambiente cultural foi
recepcionada e ampliada no atual ordenamento jurídico constitucional, incluindo a área do
entorno do imóvel tombado, contribuindo para a delimitação dos mecanismos protetivos
existentes atualmente, abarcando novas situações de salvaguarda ao englobar os casos
específicos dos bens culturais com fundamento na tutela difusa ambiental e a envolverem
situações de exercício de direitos difusos materialmente considerados.
Esse exercício é realizado no contexto fático de efetivos danos ao meio ambiente
cultural, tais como o direito de ação e petição aos poderes públicos e principalmente o direito
ao meio ambiente cultural preservado, o qual necessita, em alguns casos, de políticas públicas
para serem materializados as quais são inexistentes em determinados contextos políticos.
Tais casos na praxe forense evidenciam o aspecto positivo da atividade judicante
no contexto de um Estado Democrático de Direito, delimitando claramente os contornos da
atuação judiciária em face da inércia do poder estatal em desenvolver políticas públicas de
salvaguarda patrimonial e de materializar nelas direitos e garantias fundamentais,
promovendo a proteção de um bem considerado relevante.
A atuação judiciária é ímpar, pois é desenvolvida no controle do processo
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administrativo e legislativo de forma incidental e diretamente nas situações de inércia de uma
atuação do poder público em materializar direitos fundamentais relativos à preservação do
meio ambiente cultural, mediante uma política pública ou através de ato administrativo.
O Judiciário, com fundamento no conceito de inafastabilidade da tutela
jurisdicional, não poderá se abster de apresentar uma resposta na defesa do bem cultural,
devendo, nos casos de desídia do poder público, intervir e no decorrer do processo judicial
declarar ou não a necessidade do tombamento.
Ante a inatividade do poder público em não tombar um bem em um procedimento
administrativo e a ausência de lei de efeitos concretos materializadora do tombamento, são
exigidas medidas positivas de salvaguarda. Por conseguinte, nenhuma dessas situações pode
ser escusa a impedir o exercício de direitos difusos em ter um meio ambiente preservado.
É cristalino que direitos fundamentais devem ter a aplicação garantida e
materializada de forma inequívoca, não deixando margem de discricionariedade ao poder
público em tutelá-los ou não em políticas públicas ou atos positivos. Tal pensamento leva ao
entendimento de que debater a possibilidade do tombamento legislativo e judicial é, em suma,
discorrer sobre a preservação e materialização fática de direitos difusos e os limites da
atuação judicante na implementação deles.
Retomando de forma ampla as várias modalidades de tombamento, infere-se que
os poderes Legislativo e Judiciário, ao intervirem na propriedade, após feita toda uma análise
da situação fática trazida ao debate legislativo ou ao juízo, atuam positivamente. Esses
poderes deferem a tutela cada qual no seu âmbito de atuação com o fito de resguardar um
direito que, por inércia do poder público executivo na seara administrativa, não está sendo
concretizado.
O agir desses poderes é fruto de um problema surgido no mundo fático e levado
ao debate legislativo ou ao juízo do órgão julgador, demandando solução efetiva e
culminando na defesa do bem cultural, sendo na maioria dos casos a solução que atende à
materialização de um direito da coletividade frente à inércia do executor das políticas
públicas. A solução surgida no aspecto legislativo ou judicial como proteção do patrimônio
histórico é uma dentre outras, devendo ser reconhecida como última linha de defesa, nas
situações em que a desídia do Poder Executivo inviabilizar o exercício de direitos
fundamentais.
Sob o aspecto do direito de propriedade é verificado que na situação fática de
intervenção na propriedade não há diminuição do conteúdo do direito de propriedade, mas
sim um direcionamento dele a estabelecer no caso concreto a diferenciação da natureza de
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direitos de fruição individuais e difusos sobre a coisa.
Tendo como parâmetro as formas interventivas, o tombamento, por ser menos
gravoso, se mostra instrumento adequado ao exercício de um poder de polícia estatal
condizente com a diretriz constitucional de respeito ao direito de propriedade individualmente
considerado, a concretização da função social a ele atribuída e o respeito aos direitos difusos
relativos à defesa e promoção de um meio ambiente preservado, para as presentes e futuras
gerações.
No plano da releitura do instituto, está demonstrada a possibilidade de novas
formas jurídicas mais atuais de concretização do tombamento diversas da administrativa, com
a finalidade de criar entendimentos atualizados sobre institutos clássicos do Direito
Administrativo e no âmbito do Direito Civil, adequando-os aos ditames da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.
Tendo como enfoque a ampliação da acessibilidade na tutela mediante a aplicação
do tombamento legislativo e do judicial, patente é a promoção de maior agilidade na tutela do
meio ambiente cultural, em face da extensão do rol dos legitimados a proceder ao
tombamento do bem cultural. Tais reflexos são observados na possibilidade legislativa da
aplicação do instituto com a atuação parlamentar e do cidadão mediante a propositura de
projeto de lei.
Na seara judiciária, também é verificada maior agilidade e salvaguarda do objeto
com a ampliação dos legitimados a requerer o tombamento, por exemplo, mediante a ação
coletiva e pela aplicação de atualizadas possibilidades de controle, inclusive no âmbito
administrativo.
Fato inconteste é que todas essas medidas e procedimentos visam no plano
concreto a promover a materialização da tutela patrimonial do meio ambiente cultural,
primando pela defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e
futuras gerações, em respeito à preservação da memória, interesses e da identidade cultural
brasileira em sua pluralidade e multiculturalidade local, regional e nacional.
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