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“Uma a uma as coisas vão sumindo, uma 

a uma se desmilinguindo. Só eu e a ponte 

velha teimam resistindo. A nova jangada 

de vela pintada de verde e encarnado. Só 

meu mote não muda, a moda não muda 

nada. O mar engolindo lindo a antiga praia 

de Iracema. Os olhos grandes da menina 

lendo os meus, o meu mais novo poema. 

E a lua viu desconfiada a noiva do sol 

com mais um supermercado. Era uma vez 

meu castelo entre mangueiras e jasmins 

florados”. 

 

(Ednardo) 

 



 

RESUMO 

 

O estudo ora desenvolvido se perfaz com fulcro na concepção de cultura como 

processo de acumulação de bens materiais e imateriais decorrentes das vivências 

humanas, bem como na necessidade de proteção do patrimônio cultural para 

afirmação e perpetuação da identidade e dos referenciais simbólicos da sociedade. 

Aborda-se, sob o viés da historicidade do fenômeno cultural, a essencialidade do 

direito à memória e a constitucionalização de sua tutela, com destaque para a 

modalidade interventiva do tombamento, instituto jurídico analisado, de forma 

nuclear, no presente trabalho, mormente no que se refere a seus efeitos, à questão 

da indenizabilidade e ao procedimento compulsório alvitrado na hipótese de 

resistência do proprietário da coisa valorada, donde se realizam, outrossim, 

digressões atinentes ao tema da autocomposição do ente público com o particular e 

à atividade do Ministério Público para a defesa do meio ambiente cultural. 

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural. Direito à memória. Direito cultural. Direito 

constitucional. Intervenção do Estado na propriedade. Tutela do patrimônio cultural. 

Tombamento. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study developed in this work performs itself with fulcrum in the conception of 

culture as process of accumulation of material and non-material assets origined from 

human experiences, as well in the need of protection of cultural heritage for the 

affirmation and perpetuation of the identity and symbolic references of society. It 

makes approaches, under the bias of the historicity of cultural phenomenon, about 

the essenciality of the right to memory and the constitucionalization of their protection 

idea, with special look for the heritage register, juridic institute analyzed through his 

nuclear aspects in this work, particularly with regard to its effects, the question of the 

economic compensation and the compulsory procedure visualized in case of valued 

thing owner's resistance, where take place, moreover, reflections related to the civil 

bargaining between citizen and state beside the public prosecutor activity for 

protection of the cultural ambient. 

 

Keywords: Cultural heritage. Right to memory. Cultural right. Constitutional law. 

State intervention in the property. Protection of cultural heritage. Heritage register. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que caracteriza uma sociedade humana e a distingue de outro 

agrupamento social é seu modo de ser, de viver, sua produção cultural em sentido 

amplo, que se consubstancia num complexo de elementos que se perpetuam em 

sua história, capaz de conferir a seus componentes o sentimento de pertencimento, 

aquilo que a sociologia de Elias (1994) chama de a “imagem-do-nós” e que, nos 

dizeres de Elias (1994, p. 182 apud MACHADO, 2002), possui importante função 

social por conferir a cada indivíduo “um passado que se estende muito além de seu 

passado e permite que alguma coisa das pessoas de outrora continue a viver no 

presente”, dado que se expressa na língua, nos costumes, nas tradições e 

destacadamente na arte e na feição conferida por um povo ao seu meio ambiente 

artificial, dando origem ao patrimônio cultural, conjunto de bens materiais e imateriais 

que expressa suas vivências no curso do tempo. 

Por despertar no cidadão o sentimento de pertencimento, de pessoa 

integrada num núcleo de histórias e tradições, a identidade social dignifica o 

indivíduo, engrandece sua existência e consequentemente afirma a essencialidade 

do acesso, da utilização, da transmissão e da conservação dos elementos materiais 

expressivos da vivência e criatividade de seus antepassados, alvitrando-se a 

existência do direito fundamental à memória e a pertinência da intervenção do 

Estado na propriedade privada para tutela desse mesmo direito. 

A memória tem um apelo de perpetuação que põe em relevo a 

necessidade de tutela à incolumidade de bens materiais socialmente valorados ante 

os efeitos do tempo (ações do homem e da natureza), com o fito de vivência, de 

interação social com o complexo histórico-cultural por eles formado, proteção 

possibilitada, em larga margem, a partir da relativização do direito de propriedade. 

Na vigência da concepção clássica do chamado Estado Liberal, 

evidenciava-se flagrante dicotomia entre o direito público e o direito privado. Nesse 

período da história política da humanidade, as relações jurídicas de cunho 

patrimonial achavam-se jungidas às concepções do individualismo e do liberalismo 

econômico, sem injunções de ordem pública sobre a propriedade privada. Os 

códigos civis dessa época conferiam ao domínio imobiliário um caráter praticamente 

absoluto, individualista, sem limitações outras que não as necessárias à manutenção 

de mínimas condições de convívio social, o que propiciava ao particular o uso de seu 
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patrimônio em desacordo com interesses sociais, dando margem ao 

desaparecimento, à descaracterização e a destruição de bens de valor histórico-

cultural. 

Com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social movida pelos 

efeitos do acirramento da luta de classes e do agravamento dos infortúnios sociais 

decorrentes da ausência de ideal regulação das relações econômicas, teve lugar o 

fenômeno da constitucionalização de Institutos do Direito Civil, onde a família, o 

contrato e a propriedade passaram a ser encarados além de seu caráter individual, 

com sujeição a preocupações atinentes à dignidade do ser humano. O direito de 

propriedade, antes absoluto, passou a ser relativizado, adstrito à observância de 

valores atinentes a todo o corpo social, ao bem-estar geral. 

A memória tem então assumido lugar como um dos vetores do 

condicionamento da propriedade ao cumprimento de sua função social, dando azo à 

existência do dever de utilização e emprego do bem em conformidade com o 

interesse coletivo de revisitação do passado, de perpetuação de elementos 

constitutivos da herança de gerações pretéritas, que só pode ser satisfeito, 

continuamente, em caso de manutenção das características originais do bem 

histórico-cultural, mediante a subsistência da feição material que desperta o 

imaginário de um tempo não vivido, mas contado, historicamente comunicado. 

O artigo 216 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) evidencia a noção 

atual de patrimônio cultural com inclusão dos bens materiais demonstrativos da 

identidade, das atividades e da memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade. Tal como ocorre em relação ao conjunto dos recursos necessários à 

qualidade de vida dos animais e seres humanos, os bens materiais essenciais à 

perpetuação da memória dos grupos sociais também integram o meio ambiente, 

sendo o tombamento o principal instrumento jurídico utilizado para esse fim. 

A questão ambiental é indiscutivelmente um dos assuntos mais abordados 

nas discussões de nossos dias. Há uma flagrante preocupação pelo 

desenvolvimento sustentável e pela manutenção das condições de subsistência da 

sociedade humana. Embora a temática haja inicialmente se centrado na crise do 

ambiente natural, verifica-se, outrossim, uma crescente bolha de pressão atinente ao 

meio urbano, onde a alteração do ordenamento das cidades tem sido 

reiteradamente abordada na pauta de debates tendentes à individuação das 

soluções dos problemas do tráfego, da poluição visual e da própria segurança 
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pública. 

Em Fortaleza, a atual Administração Municipal tem se conduzido por uma 

política visivelmente aguda em relação à feição da cidade. Construções de viadutos, 

propostas de eliminação de praças e a expectativa de revitalização do centro 

histórico têm lugar no noticiário e são objeto de análises de experts na matéria, 

evidenciando, em âmbito local, um fenômeno de caráter nacional: a crise do 

ordenamento urbano e o decorrente embate entre o interesse de perpetuação de 

referenciais do passado e a modernização. 

A problemática não se limita ao âmbito da política municipal de 

ordenamento urbano. O interesse econômico tem conflitado com o passado, sendo 

exemplar o caso da “Chácara Flora”, construção de dois pavimentos erguida no ano 

de 1898 na Rua Marechal Deodoro, em terreno de 3.570m², de propriedade da 

Construtora e Imobiliária Douglas Ltda., demolida em 30 (trinta) de dezembro de 

2011 (dois mil e onze) embora em curso, infortunadamente ainda na fase de análise, 

processo de tombamento para sua conservação. (MONTEIRO, 2012) 

Com efeito, nem sempre o titular do direito de propriedade de um bem 

revestido de significado histórico-cultural aquiesce com o intuito estatal de 

perpetuação das características originais da coisa. Isso ocorre porque a intervenção 

acarreta encargos de manutenção do bem (obrigações de fazer), além de limitações 

à utilização do imóvel valorado (obrigações de não fazer), restrições por vezes 

extremamente contrárias ao potencial econômico da coisa. 

Imaginemos um imóvel situado em área urbana extremamente valorizada 

e com enorme potencial de exploração econômica. Em tal caso, é induvidosa a 

perda patrimonial gerada pelo tombamento, pois, a depender da situação concreta, o 

particular ficará impossibilitado de dar ao bem uma destinação satisfatória ao seu 

interesse econômico, além de ter contra si pesados ônus financeiros atinentes à sua 

conservação, numa situação similar a uma verdadeira desapropriação. 

Foi esse evidente cenário de embate entre o interesse de permanência 

dos referenciais de cultura da sociedade e o ímpeto de modernização do meio 

urbano que nos levou a indagar a existência da vertente cultural do direito à 

memória, sua dimensão constitucional e a configuração do tombamento como meio 

de tutela dos símbolos da espirituosidade popular, em par com preocupações 

atinentes ao esclarecimento da natureza jurídica desse Instituto, à investigação do 

caráter de seu ato consumativo e ao exame da legitimidade da atuação jurisdicional 
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de controle das omissões administrativas relativas ao mencionado acervo simbólico, 

donde se questionou, outrossim, a possibilidade do Ministério Público promover a 

inserção da coisa cultural em Livro de Tombo. 

Nosso estudo se aperfeiçoou com base em pesquisa bibliográfica atinente 

a produções doutrinárias e levantamentos jurisprudenciais relacionados com os 

objetos de investigação; teve como ponto de partida a presença do tombamento na 

organização estatal referente à cultura (CF, art. 216, § 1°) e se desenvolveu com 

supedâneo nos referenciais teóricos da dignidade da pessoa humana, dos direitos 

fundamentais, da responsabilidade civil do Estado e da solidariedade social 

(repartição dos ônus e encargos públicos), com esteio, outrossim, na teoria dos atos 

administrativos, inafastabilidade do controle jurisdicional e moderna feição do 

Ministério Público. 

Cuidamos, mediante as digressões que seguem, de avaliar a vertente 

cultural do direito à memória e, nessa senda, de examinar a pertinência protetiva do 

tombamento, com lugar para abordagens atinentes à indenizabilidade do bem 

tombado, à legitimidade da intromissão jurisdicional nas relações de direito público 

relativas a essa modalidade de intervenção e ao delineamento da atividade do 

Ministério Público para defesa do meio ambiente cultural. 
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2 DIREITO À MEMÓRIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL 

 

2.1 MEMÓRIA SOCIAL E PATRIMÔNIO CULTURAL – NOÇÃO E EVOLUÇÃO 

CONCEITUAL 

 

Memória não é termo unívoco, designa, no campo das ciências da vida, a 

potencialidade neurológica e psíquica do ser humano adquirir, reter e reativar 

informações ao longo de sua existência; expressa-se similarmente, de modo 

metafórico, no domínio da informática ao se relacionar com os sistemas de 

computação e inteligência artificial e, outrossim, na área das ciências humanas, a 

exemplo da filosofia, antropologia e história, com sentido de restauração, 

reprodução, transmissão de comportamentos, crenças ou manifestações sociais, 

bem como de acesso a conjunto de bens evocativos de um passado, de um estilo de 

vida, de uma estética, de um significado histórico, sendo esta a feição empregada no 

presente trabalho. 

Em todas essas acepções, o termo conduz à ideia de interligação entre 

registro, conservação e restituição, sendo também alvitrado, no âmbito das ciências 

humanas, com pertinência aos interesses de contato, aprendizagem, conhecimento, 

comunicação e continuidade de dados pretéritos atinentes a uma dada organização 

social. 

A memória social pode, assim, dizer respeito a informações documentais 

ou registros de relevância histórica e, outrossim, a um conjunto de bens materiais e 

imateriais referentes à produção intelectual lato sensu de um povo. 

Nessa senda, importante divisar a relação entre cultura e memória como 

antecedente necessário à ideal compreensão de “patrimônio cultural”. Cuche (1999) 

registra que a palavra “cultura” teve origem no termo “agricultura” (cultivo da terra), 

denotativo da noção de empenho ou cuidado em relação a certo objeto e indicativo – 

pela aplicação ao fenômeno civilizatório – de um complexo de produções 

decorrentes das capacidades humanas. Cultura seria, por conseguinte, tudo aquilo 

que o ser humano cria e recria a partir de seu intelecto, complexo de manifestações 

de sua espirituosidade dotadas de significação dentro de um grupo ou organização 

social. 

Com efeito, o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1980, p. 512)
 
define cultura 

do seguinte modo: 
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1 Ato, efeito ou modo de cultivar. 2. Cultivo. 3. O complexo dos padrões de 
comportamento, das crenças, das instituições e doutros valores espirituais e 
materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade: 
civilização. 4. O desenvolvimento de um grupo social, uma nação etc., que é 
fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento desses valores; civilização, 
progresso. 5. Apuro, esmero, elegância. 6. Criação de certos animais, em 
particular os microscópicos. 

 

 

Relevante precisar, outrossim, a não limitação do termo ao conjunto de 

produções acadêmicas ou científicas. Embora usual sua referência à sofisticação 

intelectual, deve-se ter em mente a amplitude de seu alcance para além da erudição, 

como bem apreendido por Souza (2010, p.3) nos termos que seguem: 

 

A história da humanidade, estudada por diversas ciências, nos tem 
mostrado as várias transformações ocorridas com o homem: desde a teoria 
evolucionista de Charles Darwin aos inscritos rupestres das sociedades pré-
históricas estudadas pela antropologia, arqueologia, paleontologia, entre 
outras. O que vemos é que o homem se molda ao seu habitat, 
reconfigurando-o várias vezes. Tudo o que se apresenta, não é natural a 
ele, nada é puramente natural ao homem, assinala Cuche (1999, p. 11), 
para ele “mesmo as funções humanas que correspondem a necessidades 
fisiológicas, como a fome, o sono, o desejo sexual etc., são informados pela 
cultura”. Costumes, religiões, crenças, alimentação etc., em tudo isso “as 
sociedades não dão exatamente as mesmas respostas a essas 
necessidades” (p. 11). A cultura seria, então, aquilo que no habitat é feito 
pelo próprio homem, e onde as relações com esse habitat e o ambiente 
social se estabelecem. A posição de Santaella nos ajuda na compreensão 
dessas assertivas. 
[...] 
A definição também implica que a cultura é mais do que um fenômeno 
biológico. Ela inclui todos os elementos do legado humano maduro que foi 
adquirido através do seu grupo pela aprendizagem consciente, ou, num 
nível algo diferente, por processos de condicionamento – técnicas de várias 
espécies, sociais ou institucionais, crenças, modos padronizados de 
conduta (SANTAELLA, 2003, p. 31). 

 

 

À semelhança da cultura, a memória, no campo das ciências humanas, 

não pode atinar senão à restauração, reprodução, transmissão de comportamentos, 

crenças ou manifestações sociais, bem como ao acesso a um conjunto de bens 

evocativos de um passado, de um estilo de vida, de uma estética, sendo intima, 

portanto, a relação entre ambas, a ponto de poder ser vislumbrado o termo “memória 

cultural” como sinônimo da memória atinente à produção cultural humana. 

A noção de cultura traz em si a ideia de legado ou transferência de um 

conjunto de produções valoradas pelo grupo social, constitutivo de um patrimônio 

adjetivado em consonância com o termo – o patrimônio cultural – este, ao seu turno, 
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o objeto da memória em seu sentido antropológico. Imprescindível apreender, tal 

como registrado pela antropologia de Laraia (2001, p. 26), que “cultura é um 

processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações 

anteriores”, do qual resulta, como consectário lógico, um patrimônio que sintetiza o 

conteúdo da memória de um povo (acumulação histórica), alcançado pelo direito e 

assim tutelado por mecanismos jurídicos capazes de subordinar o interesse privado 

ao interesse público, donde se destaca o instituto do tombamento. 

Nessa trilha, Pazzini e Sparemberger (2014, p. 4528) apontam que: 
 

 
A identidade de um povo corresponde ao seu processo de construção 
cultural. Analisar o passado através da memória possibilita reconhecer, 
questionar e compreender ações a fim de que sejam utilizadas como 
alicerce para evolução, ou, mesmo, evitadas no futuro. 
O objeto da memória, como se verá, é o patrimônio cultural. E o objeto do 
direito à memória, ao seu turno, é a preservação deste patrimônio. 
Sobrelevando a magnitude dos valores postos, a contenda deve contar com 
a tutela da ciência jurídica, atribuindo-se à problemática, a necessidade de 
delimitação de um direito fundamental à memória. 
Esse novo direito, não obstante inserido na categoria de direitos culturais, é 
amplo e envolve questões das mais diversas e controvertidas. Compreende, 
dentro do seu campo de atuação, tanto manifestações em prol do “direito á 
verdade” e os temas ligados à transparência da democracia, quanto 
lucubrações relativas à já ressaltada preservação da identidade e cultura de 
cada um dos povos. 

 

Ao seu turno, Ghirardello e Spisso (2008, p. 12) – diante de indagação 

conceitual – aduzem, em espirituosa síntese, que memória: 

 

É a imagem viva de tempos passados ou presentes. Os bens, que 
constituem os elementos formadores do patrimônio, são ícones repositórios 
da memória, permitindo que o passado interaja com o presente, 
transmitindo conhecimento e formando a identidade de um povo. 

 

Memória, cultura e patrimônio cultural são dados essencialmente atados. 

Memória pressupõe cultura que, por sua vez, alvitra um acervo material e imaterial 

fruto da acumulação referida por Laraia (2001). Ao seu turno, memória cultural diz 

respeito ao contato, à perpetuação e à transferência do complexo de criações, 

crenças e comportamentos do ser humano, tendo, portanto, por objeto, uma 

universalidade de bens socialmente e juridicamente valorada (affectio iuris), vale 

dizer, reputada pelo agrupamento humano e resguardada pelo direito, constitutiva do 

meio ambiente cultural, o que alvitra a exata ciência do que se convencionou chamar 
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“patrimônio cultural”
1

 . 

A ideia de patrimônio cultural foi fruto de evolução conceitual em nosso 

direito. A Constituição de 1934, ao aludir, em seu artigo 10, III, à competência 

concorrente da União e dos Estados-Membros à proteção de monumentos de valor 

histórico ou artístico, bem como o artigo 134 da Carta Política de 1937, ao aduzir à 

especial tutela dos “monumentos históricos, artísticos e naturaes” por parte da 

“Nação, dos Estados e dos Municípios”, indicavam a definição de um conteúdo 

pautado por noções meramente acadêmicas, erigido consoante critérios de 

“excepcional valor” e “beleza artística”, concepção reiterada pela organização 

protetiva do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (BRASIL, 1937), da 

seguinte forma: 

 

Art. 1°. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de 
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. 

 

Inicialmente valorado a partir do aspecto material, o conceito de 

patrimônio cultural frutificou a partir de concepções sociológicas e antropológicas 

adotadas pelo constituinte de 1988, mediante a inclusão do acervo imaterial humano 

no rol conceitual do artigo 216, caput, da Constituição, integrado pelos bens 

corpóreos e incorpóreos atinentes à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, Trennepohl (2010, p. 35), alvitrando o dado cultural na 

composição do meio ambiente, aduz que: 

 

[...] não somente a natureza stricto sensu está protegida pela legislação, 
mas também o patrimônio cultural brasileiro, como os elementos referentes 
à formação dos grupos nacionais de expressão, criações artísticas, 
tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações em sentido amplo, 
conjuntos urbanos, paisagísticos, arqueológicos, ecológicos e científicos. 

 

Assim, a partir da Carta Política de 1988, o meio ambiente cultural 

                                                

1

  O constituinte de 1988, consoante se infere da leitura do art. 216 da Constituição da 
República, reputou mais acertado o emprego do termo “patrimônio cultural” em lugar da vetusta 
expressão “patrimônio histórico e artístico” adotada no Decreto-lei n° 25/1937. 
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alcança configuração jurídica que transborda a delimitação da universalidade de 

bens de cunho histórico, artístico ou paisagístico dantes erigida pela organização 

protetiva do Decreto-lei n° 25 de 1937. A valoração necessária à especial tutela, 

empreendida, dentre outros mecanismos, pelo instituto do tombamento, passa a ter, 

por supedâneo, referenciais atinentes à “identidade, ação e memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988), sendo insuficiente, para 

tanto, mera valoração acadêmica, vale dizer, apartada da sobredita qualificação 

antropológica. 

Portanto, para que se possa discriminar um bem como integrante do 

patrimônio tutelado, faz-se necessária a relação com a memória do agrupamento 

humano, ou seja, a prévia integração ao imaginário do grupo social é o dado que 

indigita o patrimônio cultural e justifica a proteção alvitrada pelo artigo 216, § 1°, da 

Constituição da República que ora se exterioriza: 

 

§ 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) 

 

O componente axiológico da expressão antropológica do bem, no sentido 

apreendido por Rodrigues (2008, p. 46), segundo o qual “o objeto da tutela relativa 

aos bens culturais reside muito mais no valor que o bem expressa do que o objeto 

material que lhe serve de suporte”, é o fator indicativo da especial qualidade das 

coisas materiais e imateriais componentes da universalidade protegida, pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, com fulcro nos artigos 215, caput, e 216-A, caput, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), razão pela qual o artigo 216 desse arcabouço 

magno expressa que: 

 

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. 
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O patrimônio cultural é, portanto, composto por um complexo de bens – 

materiais ou imateriais – intimamente relacionados com a memória dos grupos 

formadores da sociedade brasileira, sendo possível asseverar que a universalidade 

tutelada pela constitucionalização do direito cultural (CF, artigos 215, caput, e 216-A, 

caput) se acha definida por intrínseca pertinência à memória coletiva. Nessa linha de 

pensamento, o direito cultural seria a parcela do direito à memória ligada às 

expressões e criações que se transmitem de geração a geração, informando o 

peculiar modo de ser de um povo. Compreendemos que o conceito de direitos 

culturais erigido por Cunha Filho (2000, p. 34), confere suporte a essa intelecção. 

Vejamos: 

 
Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao 
repasse de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso 
do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e 
decisão de opções referente ao futuro, visando sempre à dignidade da 
pessoa humana. 

 

Embora o constituinte de 1988 tenha agido com minúcia ao discriminar os 

qualificantes atinentes à identidade, à ação e à memória dos aludidos grupos no 

artigo 216 da Lei Maior, temos que a compreensão do patrimônio cultural se perfaz 

por conta desse último elemento, mormente porque os dois primeiros já se acham 

nele insertos. Noutras palavras, a identidade e a ação dos grupos formadores da 

sociedade brasileira são integrantes da memória coletiva. Defender o patrimônio 

cultural da sociedade é empreender resguardo a essa memória, através da 

utilização de instrumentos jurídicos idôneos, com o que se dignifica a existência 

humana e se possibilita o contato presente e futuro com os registros denotativos do 

espírito intelectual da nação. 

 

2.2 DIREITO FUNDAMENTAL À MEMÓRIA – BASE JURÍDICA DE PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

A ideia de “direitos fundamentais” decorre da concepção jurídica, da 

constatação histórica ou do advento jusfilosófico atinente à dignidade do ser 

humano, doutrina atualmente assentada, em nossa ordem constitucional, como um 

postulado fundamental do Estado brasileiro (CF, artigo 1°, III). 
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Dignidade é o atributo ou distinção natural do ser, vale dizer, a qualidade 

própria, a ele inerente, denotativa de merecimento de respeito (consideração, 

deferência) perante os demais (respeitabilidade), que não encontra justificativa 

senão no seu próprio existir. Ergue-se, assim, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana sobre bases essencialmente jusnaturalistas, mediante reflexões racionais 

pautadas pelas ideias do justo e do injusto, do bem e do mal, indigitadoras do 

entendimento de que a vida, ao impelir o indivíduo à busca da felicidade e à 

autoconstrução de seu futuro, confere-lhe, em sentido lógico, o direito básico de ser 

visto – perante seus semelhantes e, sobretudo, em face do Estado – como um valor 

ou um fim em si mesmo, não como um objeto ou instrumento para o alcance de 

finalidades que lhe são estranhas, o que traduz a pertinência das expectativas 

primárias de respeito à vida, à integridade física e aos normais interesses de ir, vir, 

crer, pensar e possuir (não interferência do Poder sobre o exercício de faculdades 

naturais), sem o que não se acharia dignificada, respeitada e viabilizada a plena 

experiência humana. 

Inobstante, a dignidade humana, traduzindo o propósito de ampla 

realização pessoal do indivíduo, não haveria, por suposto, de demandar apenas 

comportamentos negativos do detentor do Poder, mas, outrossim – dentro de uma 

comunidade politicamente organizada – de requerer condutas positivas tendentes à 

satisfação de interesses que a vida, num segundo momento, confere voz. Cuida-se 

dos reclames por segurança, moradia, saúde e educação, dentre outros, que 

embora hoje se achem positivados, vale dizer, inscritos no ordenamento jurídico, 

ainda constituem desafios de efetivação pelas sociedades políticas de nosso tempo. 

De fato, a história moderna tem sido marcada pela luta pelo direito, 

revelada por conquistas jurídicas tradicionalmente dividas – em razão de sua 

paulatina configuração – em gerações ou dimensões informadoras de categorias 

jurídicas essenciais que, em conjunto, revelam-se como direitos fundamentais à 

existência do indivíduo, traduções da ideia seminal de dignidade do ser humano. 

A institucionalização da ideia de direitos fundamentais remonta ao 

surgimento do constitucionalismo, tendo estreita ligação com o próprio conceito 

clássico de Direito Constitucional dada a predisposição natural deste núcleo jurídico 

para a determinação da forma de Estado, forma de governo e reconhecimento de 

direitos individuais qualificados pela nota da universalidade. Assim, com fulcro na 

concepção de Estado de Direito – organização sociopolítica jungida a um conjunto 
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de normas de ordem superior, decorrente dos movimentos liberais do século XVIII 

(consagração da supremacia da lei sobre a autoridade pública) – e sob suporte do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (valorização do ser humano como sujeito 

de direitos e razão de ser do ordenamento jurídico), estabeleceu-se, como dogma 

constitucional, a pertinência de um conjunto de direitos básicos do cidadão frente ao 

Estado, sem os quais não lhe restaria chance de plena existência e ideal realização. 

Ao digredir sobre a teoria dos direitos fundamentais, Bonavides (1999, p. 

519) assinala que essa categoria jurídica superior não é formada apenas pelos 

direitos essencialmente vinculados, num sentido universal, à liberdade da pessoa 

(direitos fundamentais de primeira geração), mas também por aqueles que 

demandam do Estado prestações materiais conducentes à participação criativa e à 

valoração da personalidade do indivíduo no seio da sociedade (direitos fundamentais 

de segunda geração), bem como pelos que reclamam, dos governantes, esforços 

pela fraternidade e solidariedade (direitos fundamentais de terceira geração) e até 

mesmo por democracia, informação e pluralismo (direitos fundamentais de quarta 

geração). 

Deveras, possível afirmar a essencialidade de direitos ou garantias que 

transbordam o mero aspecto individual do ser humano, por se referirem à sua 

realização coletiva, mediante a consideração de valores que se densificam em 

virtude do complexo de interações sociais, dentre as quais as pertinentes aos 

processos culturais, nos quais determinadas instituições, institutos ou bens de 

ordem coletiva ou interpessoais se afiguram tão intimamente ligados ao espírito 

humano quanto os anseios por liberdade ou locomoção, merecendo, por 

conseguinte, sob especial acento, a proteção do Estado. 

Com efeito, nos dizeres de Soares (2006, p. 904), cultura corresponde ao 

“complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e outros 

valores espirituais e materiais, transmitidos coletivamente e característicos de uma 

sociedade, como comunidade humana”, o que denota a dilatação da ideia de 

realização humana consoante um sentido de dignificação objetiva do próprio gênero 

humano. 

Nesse contexto, o direito à cultura, como aspecto ou desdobramento do 

direito à memória, tem direta relação com o interesse da sociedade pela 

permanência de seus referenciais, denotando a exigibilidade de prestações estatais 

para conservação do conteúdo essencial à identificação do cidadão como membro 
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atuante de uma organização social, numa ordem de valores que extrapola o seu 

âmbito estritamente individual. Por se referir ao que Bonavides (1999, p. 519) 

denomina “garantias institucionais”, o direito à memória é digno de inclusão dentre 

os direitos essenciais à realização do ser humano no contexto coletivo (direitos de 

titularidade coletiva), sendo iluminante a lição exteriorizada pelo ilustre jurista nos 

seguintes termos: 

 

Os direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. 
[…] 
Os direitos da segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam 
o século XX do mesmo modo como os direitos da primeira geração 
dominaram o século passado. São os direitos sociais, culturais e 
econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, 
introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado social, 
depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal deste 
século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se 
podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser 
que os ampara e estimula. 
[…] 
Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante 
quanto salvaguardar o indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica 
dos direitos da liberdade, era proteger a instituição, uma realidade social 
muito mais rica e aberta à participação criativa e à valoração da 
personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde se 
formara o culto liberal do homem abstrato e insulado, sem a densidade dos 
valores existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda 
a plenitude. 
Descobria-se assim um novo conteúdo dos direitos fundamentais: as 
garantias institucionais. 
[…] 
Graças às garantias institucionais, determinadas instituições recebem uma 
proteção especial, conforme disse Carl Schmitt, para resguardá-las da 
intervenção alteradora da parte do legislador ordinário. São, segundo o 
mesmo publicista, uma categoria de direitos fundamentais, direitos que se 
não confundem porém com os da liberdade, porquanto a estrutura dos 
mesmos é lógica e juridicamente outra. Demais, é da essência da garantia 
institucional a limitação, bem como a destinação a determinados fins e 
tarefas. 
Não resultou assim difícil a tarefa empreendida por aquele jurista de 
identificar, entre outras, as seguintes garantias institucionais: as que 
rodeiam o funcionalismo público, o magistério, a autonomia municipal, as 
confissões religiosas, a independência dos juízes, a 
exclusão de tribunais de exceção etc. (BONAVIDES, 1999, P. 517-520) 

 

O direito à memória pode dizer respeito ao acesso de informações e 

registros materiais relativos a fatos de cunho sociopolítico (eventos históricos), bem 

como à perpetuação de dados comunicadores da identidade dos grupos formadores 
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da sociedade brasileira (crenças, expressões, criações, construções), sendo 

iniludível sua pertinência com a realização individual e coletiva do ser humano. 

Consoante digressões realizadas no tópico imediatamente precedente, 

vislumbramos, como objeto da memória social, um conjunto de bens valorados 

segundo referenciais discriminados no artigo 216 da Constituição Federal, cuja 

preservação corresponde à satisfação do direito à memória. Falar sobre memória é, 

portanto, fazer referência a um fenômeno social suportado por um panteão simbólico 

consubstanciado num patrimônio qualificado por elementos informadores das 

vivências e criações dos grupos constitutivos da sociedade brasileira: o patrimônio 

cultural. Aludir ao direito à memória é, consequentemente, fazer referência à 

proteção jurídica desse mesmo patrimônio para consagração do interesse do 

indivíduo, como ser social, à subsistência dos referenciais que lhe são próprios. 

Desse modo, o direito à memória cultural tem caráter essencial na ordem 

constitucional porque se direciona à tutela dos bens informadores das crenças, 

costumes e vivências dos grupos sociais, à preservação dos elementos formadores 

da identidade cultural de seus componentes, consignando uma expressão jurídica 

atinente ao ser humano integrante de uma organização política, numa conjuntura 

que extrapola o âmbito estritamente individual e finda por demandar do Estado 

condutas positivas de implementação de prestações materiais por todos exigíveis. 

Alçado ao rol dos direitos humanos pelo artigo XXVII da respectiva 

declaração universal (ONU, 1948), o direito à cultura constitucionalizado pelo artigo 

215 da Constituição da República estabelece ao Estado não apenas o dever de 

respeito à livre expressão cultural, mas também de fomento do acesso do cidadão 

às fontes de cultura do grupo a que pertence, afigurando-se um direito universal, 

inalienável, imprescritível, irrenunciável e normalmente limitado por outros direitos 

constitucionais de igual dimensão. Universal porque vinculado à dignidade humana, 

não tendo, nessa esteira, conteúdo capaz de lhe conferir as notas da alienabilidade, 

prescritibilidade e renunciabilidade comuns aos direitos de caráter patrimonial. É, 

ademais, relativo, capaz de encontrar limites ou restrições noutros direitos 

essenciais ao ser humano. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) 

assevera em seu preâmbulo – de forma plenamente compatível com o sentido de 

realização do indivíduo abordado em nossa digressão – que “o ideal do ser humano 

livre, liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem 
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condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e 

culturais”, pensamento coadjuvado pelo artigo 26
2

 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (1969), fixador do compromisso dos Estados-partes auferirem 

progressivamente a plena efetividade dos direitos decorrentes das normas sobre 

cultura, o que alvitra a essencialidade do direito à memória cultural e a pertinência 

do manejo de instrumentos jurídicos tendentes à sua concretização. 

Ademais, vale salientar, conforme o § 2° do artigo 5° da Constituição  

Federal (BRASIL, 1988), que os direitos e garantias expressos na Carta Política não 

excluem outros derivados do regime e dos princípios por ela adotados, tampouco 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil é 

parte, sendo, por conseguinte equivocado crer que essas fontes de direito não 

tenham o condão de esclarecer a essencialidade do direito à memória cultural. 

Deveras, os direitos fundamentais não estão restritos ao catálogo do 

artigo 5°, caput, da Constituição Federal. O rol informado por esse dispositivo é 

meramente exemplificativo, aberto à consideração de valores de essencialidade 

alvitrada pela regência e principiologia superiores do Estado brasileiro, vale dizer, 

contempláveis – sob uma ótica fundamental – como desdobramentos lógicos do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1°, III), não havendo, 

consequentemente, óbice à cogitação do direito à memória cultural dentre os direitos 

fundamentais que se enunciam – de modo esparso – por todo o tecido 

constitucional. 

Em espirituosa digressão, Sousa Neto (2014) encara os direitos culturais 

como direitos intimamente relacionados com os valores de liberdade, igualdade e 

solidariedade, restando aclarada, como segue, sua feição fundamental. 

Os Direitos Culturais estão presentes em todas as gerações dos direitos 
fundamentais. Na 1ª Geração, fundados no valor da liberdade, tem-se a 
liberdade de expressão artística – art. 5°, inciso IX da CF/88; XXVII e XXVIII 
– direitos autorais e conexos; - LXXIII – proteção ao patrimônio cultural. Na 
2ª Geração, fundados no valor da igualdade, tem-se os direitos sociais, 
econômicos e culturais. Na 3ª Geração, fundados no valor de solidariedade, 
tem-se a participação popular como princípio constitucional cultural – art. 
216, § 1° da CF/1988. 

 

                                                

2

  Artigo XXVII: 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Toda 
pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual seja autor. 



 26 

Por força do caráter fundamental do direito à memória, o constituinte 

impôs ao Poder Público o dever de tutelar o patrimônio cultural nos exatos termos do 

artigo 216, § 1º, da Carta Política e apontou meios jurídicos de proteção que, ao lado 

do tombamento, serão adiante examinadas com o fito de distinção desse 

instrumento primordial de proteção. 
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3 EFICÁCIA DO DIREITO À MEMÓRIA 

 

3.1 A AFIRMAÇÃO DO DIREITO À CULTURA NO ESTADO BRASILEIRO 
 

A história da humanidade põe em relevo, com induvidosa intensidade, a 

luta pela afirmação do indivíduo como centro de interesse dos ordenamentos 

jurídicos estatais. A sujeição do Rei João à Magna Carta redigida pelos súditos 

ingleses em 1215, o endereçamento, pelo Parlamento inglês, em 1628, da Petição 

de Direitos ao Rei Carlos I, a inscrição dos direitos individuais na Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América do Norte (1776), a enunciação da 

liberdade na Declaração de Direitos da Filadélfia (1787), a edição da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão na França em 1789, o empenho humanista dos 

movimentos sindicalistas do final do século XIX e o estabelecimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em 1948 são marcos históricos do esforço pela 

elevação do indivíduo ao patamar de valor preponderante na construção do direito. 

Inicialmente inclinado à conquista de liberdade e igualdade frente ao Poder político 

estatal, o ser humano passou, paulatinamente, a desvelar pretensões de diversos 

matizes que, em seu conjunto, informam a nota comum do desiderato de 

consolidação formal e material de sua dignidade. 

A partir da segunda metade do século passado, como resposta às 

brutalidades praticadas pelo nazismo e fascismo, os países ocidentais passaram a 

incorporar, para além de um sentido meramente moral, a consciência da 

necessidade de engrandecimento do ser humano mediante a positivação, em suas 

constituições, de um sistema normativo tendente a assegurar-lhe resguardo contra 

tudo que seja degradante e cruel, bem como fomento à realização individual e 

social. 

Sobre o tema, Novelino (2011, p. 372) esclarece que: 

 

Uma das consequências da consagração da dignidade humana no texto 
constitucional é o reconhecimento de que a pessoa não é simplesmente um 
reflexo da ordem jurídica, mas, ao contrário, deve constituir o seu objetivo 
supremo, sendo que na relação entre o indivíduo e o Estado deve haver 
sempre uma presunção a favor do ser humano e de sua personalidade. O 
indivíduo deve servir de “limite e fundamento do domínio político da 
República”, pois o Estado existe para o homem e não o homem para o 
Estado. 

 

Embora os Estados do mundo ocidental hajam se dirigido a esse sentido, 
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importa memorar que o Brasil infortunadamente atravessou um considerável período 

de violação de direitos e garantias fundamentais sob a governança militar imposta 

pelas Forças Armadas em 1964, o que arrefeceu, drasticamente, em nosso país, a 

velocidade do curso das transformações jurídicas tendentes à concessão das 

condições materiais hábeis à existência digna do indivíduo, dentre as quais, 

notadamente, as atinentes à livre expressão do intelecto humano, criações artísticas 

e acesso aos seus referenciais de identidade e memória, vale dizer: relativas à 

cultura em sua mais ampla acepção. 

De fato, a Constituição de 1967 em nada inovou no trato institucional da 

cultura, que continuou sendo abordada timidamente como um elemento afeto à 

educação, sem específica normatização capaz de conferir ao indivíduo – consoante 

a lição de Viana (2009, p. 25) – a possibilidade plena de participar, exercer, criar e 

difundir movimentos e processos culturais bem como de defender essa mesma 

potencialidade através de meios processuais tendentes à garantia de seu pleno 

exercício, o que só veio a se verificar com a conquista redemocratizante de 1988. 

Nesse sentido, Cavalcante (2011) aponta que: 

 

O direito à participação na vida cultural situa-se historicamente no contexto 
da emergência dos Estados social-democráticos. Sendo assim, pode ser 
incluído entre os direitos conquistados pelo movimento operário em suas 
lutas por mais igualdade. Nos termos em que foi formulado, fica evidente a 
preocupação com a universalização do acesso aos bens culturais, até então 
restrito às classes privilegiadas. Todavia, esse direito envolve mais do que o 
simples acesso à cultura. Na Recomendação sobre a Participação dos 
Povos na Vida Cultural (1976), a UNESCO definiu de forma mais precisa 
duas dimensões dessa participação: a dimensão ativa, que pode ser 
traduzida como o direito à livre criação; e a dimensão passiva, aqui 
compreendida como direito à fruição. Por dimensão passiva entende-se “as 
oportunidades concretas disponíveis a qualquer pessoa, particularmente por 
meio da criação de condições socioeconômicas apropriadas, para que 
possa livremente obter informação, treinamento, conhecimento e 
discernimento, e para usufruir dos valores culturais e da propriedade 
cultural”; por dimensão ativa compreende-se “as oportunidades concretas 
garantidas a todos – grupos e indivíduos – para que possam expressar-se 
livremente, comunicar, atuar e engajar-se na criação de atividades, com 
vistas ao completo desenvolvimento de suas personalidades, a uma vida 
harmônica e ao progresso cultural da sociedade”. 

 

 

Com efeito, o constituinte de 1988, ciente da essencialidade dos direitos 

culturais para a dignificação do indivíduo e, por conseguinte, sabedor da sua íntima 

relação com os direitos humanos, cuidou de arregimentar, em seção específica da 
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Carta Política
3

 , um conjunto de dispositivos – integrantes da ordem social – 

destinados à proteção e promoção da cultura, com saliência do dever estatal de 

garantir a todos o exercício dos aludidos direitos e o acesso às fontes de cultura 

nacional, bem como de apoiar e incentivar a valorização e difusão das respectivas 

manifestações, que só pode ser cumprido através de uma multiplicidade de ações 

concretas decorrentes de uma política que consagre, necessariamente, a efetivação 

do direito à memória mediante a preservação dos referenciais que lhe são próprios. 

Ao realizar relevante estudo sobre política cultural, especialmente sobre o 

I Sistema de Cultura do Município de Fortaleza, Viana (2009, p. 28-29) nos esclarece 

que: 

 

A forma com que o Estado fará essa proteção deverá ser objeto de políticas 
públicas específicas, definidas e aplicadas pelos governantes no âmbito de 
suas gestões. Daí a importância da efetivação de um sistema de 
organização dessas políticas públicas, que é o que se pretende com a 
criação do sistema nacional de cultura. 
No artigo 215, verifica-se a responsabilidade do Estado proteger as 
manifestações das culturas populares que, no Brasil, tem uma enorme 
diversidade, bem como a cultura das populações indígenas, cujos povos 
dividem-se em diversas tribos espalhadas por todo o país e as culturas afro-
brasileiras, atendendo também a outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. 
Abordar, no conteúdo de um único artigo, toda a diversidade de 
manifestações a serem protegidas pelo Estado, a título de atender ao 
disposto no estabelecido no artigo 215 da Constituição, pela multiplicidade 
de movimentos culturais, poderia provocar alguma exclusão, e por tal, 
entende-se que o rol a que se destina o artigo em comento é meramente 
exemplificativo. 
[...] 
Dos elementos mais importantes fixados pelo artigo 215 da Constituição 
encontra-se a necessidade de elaboração do Plano Nacional de Cultura, de 
caráter plurianual, criado através da Emenda Constitucional de número 
48/2005. 
[…] 
A existência de um plano de ações, de caráter não eventual, e que norteie 
as atividades governamentais no sentido de dar prosseguimento e 
continuidade às políticas culturais que carecem de proteção, é um dos 
pilares da construção e criação de um sistema normativo de cultura. 

 

 

Como visto, o direito à cultura afirma-se na dimensão dos direitos 

fundamentais – essenciais ao desenvolvimento e promoção de uma vida digna do 

                                                

3

  Seção II (Da Cultura) do Capítulo III (Da Educação, Da Cultura e Do Desporto) do Título VIII 
(Da Ordem Social) da Constituição da República do Brasil de 1988 (artigos 215 a 216-A, este último 
mediante a Emenda Constitucional nº 71 de 2012). 
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cidadão – e efetiva-se consoante planejamento de ações tendentes à proteção e 

promoção da diversidade cultural da sociedade que se expressa, dentre outros 

elementos, mediante referenciais de identidade e memória de seus grupos 

formadores, tutelados por diversos instrumentos jurídicos, especialmente afetos ao 

trato da matéria, previstos na Constituição Federal. 

 

3.2 MEIOS ORDINÁRIOS DE TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

O Estado brasileiro possui a incumbência de possibilitar, ao cidadão, o 

exercício de manifestações culturais, bem como o contato com os dados e 

elementos demonstrativos das vivências, crenças e expressões do grupo em que 

vive. Tal mister tem natureza constitucional (CF, artigo 215, caput) e é cumprido de 

forma multifacetária. 

Genericamente, cabe ao ente público produzir, promover e difundir bens 

culturais, formar quadro de pessoal hábil à gestão multidisciplinar da cultura, 

democratizar o acesso ao acervo cultural e, sobretudo, proteger e valorizar os bens 

de natureza material e imaterial atinentes à memória dos grupos formadores da 

sociedade brasileira, sem os quais restariam inviabilizadas a perpetuação de seus 

referenciais e a subsistência do sentimento de pertencimento social, nacional ou 

coletivo do cidadão. 

Para tutela desse conjunto de bens, o constituinte de 1988, mediante 

previsão meramente exemplificativa (numerus apertus), destinou à Administração 

cultural, alguns instrumentos jurídicos que se encontram elencados no § 1° do artigo 

216 da Carta Política, quais sejam: inventário, registro, vigilância, tombamento e 

desapropriação. 

 

3.2.1 Inventário 

 

Inventariar é proceder ao levantamento de um conjunto de bens materiais 

ou imateriais, ou seja, inscrevê-los e pormenorizá-los com vistas a providências 

pertinentes. 

No âmbito da tutela do patrimônio cultural, o inventário tem, por 

conseguinte, caráter propedêutico: destina-se a propiciar exata ciência administrativa 

sobre características, singularidades, estado de conservação e fatores de 
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degradação de determinados elementos culturais, que auxiliarão a definição de 

ações públicas, planejamentos e estratégias tendentes à sua ideal proteção ou 

difusão. 

Pode o inventário, portanto, propiciar o tombamento de bens revestidos 

de características culturais que anteriormente não se achavam conhecidas, o que 

alvitra a sua relevância dentro do sistema protetivo. 

O inventário materializa-se a partir de investigações, pesquisas e análises 

realizadas por especialistas e consagra ao bem inventariado certa carga protetiva 

informada, consoante julgados que seguem, pela jurisprudência: 

 

A Constituição Federal cuidou de preservar o patrimônio cultural brasileiro, 
de acordo com o disposto no seu art. 216, considerando não só o patrimônio 
cultural da União, mas também aquele estabelecido pelos Estados e 
Municípios. Na Constituição de 88 o inventário foi alçado como instrumento 
de promoção e proteção do patrimônio cultural, ao lado do tombamento e da 
desapropriação, dos registros, da vigilância e de outras formas de 
acautelamento previstos no parágrafo 1° do art. 216. Não se confunde, é 
certo, com o tombamento porque de efeitos jurídicos mais brandos, mas 
também submete o bem a medidas restritivas de uso, gozo e disposição, 
tornando obrigatória sua preservação e conservação. Tais restrições se 
harmonizam com o princípio constitucional da função sócio-cultural da 
propriedade e, como não poderia deixar de ser, encontra eco no artigo 1.228 
e parágrafo 1° do Novo Código Civil: No caso, o bem inventariado como de 
patrimônio cultural, porque submetido ao regime jurídico próprio dos bens 
protegidos, deve ser adequadamente conservado pelo proprietário e 
somente poderá ser destruído ou alterado mediante prévia autorização do 
órgão competente. (TJ-RS. Apelação Cível n° 70025709932; Pelotas; 21ª 
Câmara Cível; Rel. Des. Genaro José Baroni Borges; julgado em 
24/09/2008; publicado em 08/10/2008, p. 95). 

 
Independentemente do tombamento, e apenas em virtude de estar 
inventariado, o patrimônio cultural e histórico merece proteção, e, neste 
caso, ainda que precária, até definitiva solução da questão em exame. Essa 
proteção, se não for deferida, inviabilizará qualquer ação futura, pois a 
demolição de bens já ocorreu. Todas as formas de acautelamento e 
preservação podem ser tomadas pelo Judiciário, na sua função geral de 
cautela (arts. 23, III, e IV; 30, I e IX, e 216, § 1°, da Constituição Federal). O 
tombamento é uma das formas de proteção do patrimônio cultural, mas não 
é a única, como o enfatiza o próprio texto constitucional. No complexo de 
um leque de ações da Administração e “da comunidade”, como quer a Carta 
Magna, o inventário constitui hoje um relevante cadastro de bens de valor 
sócio-cultural que a sociedade não pode desprezar, devendo o Judiciário 
não ignorar as potencialidades de um instrumento assim valioso. (TJ-MG, 
Apelação Cível n° 3943120-89.2009.8.13.0672; Sete Lagoas; 7ª Câmara 
Cível; Rel. Des. Wander Paulo Marotta Moreira; julgado em 29/03/2011; 
publicado em 08/04/2011). 

 

Como visto, os tribunais admitem restrições patrimoniais por conta de 

mera inserção em inventário; no entanto, em visível caráter acautelatório, sem a 

amplitude de efeitos normalmente verificada em relação à figura do tombamento. 
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Cumpre registrar, outrossim, a inserção, na legislação federal, do Decreto 

n° 7.387/2010, instituidor do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, 

“instrumento de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das 

línguas portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira” nos exatos termos de seu artigo 1°, 

donde se verifica o reconhecimento institucional das peculiaridades linguísticas 

regionais como referenciais de memória coletiva. 

 

3.2.2 Registro 

 

Em precedente digressão sobre o conteúdo do patrimônio cultural, 

pudemos verificar que esse acervo especial também é integrado por bens não 

corpóreos, de natureza imaterial, consistentes em formas de expressão, modos de 

vida e manifestações populares reiteradas no tempo. 

De acordo com a Convenção da UNESCO (2003) para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, a parcela intangível desse acervo corresponde às 

práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que, em 

associação com instrumentos, objetos, artefatos e lugares, são reconhecidos como 

integrantes da cultura de uma coletividade e, com fulcro nessa valorização, são 

transmitidos de geração a geração e constantemente recriados, gerando um 

sentimento de identidade, continuidade e respeito à diversidade e criatividade 

humanas. 

Em razão de sua peculiar natureza, esse acervo intangível requer forma 

especial de proteção, tendo no registro a expressão tutelar alvitrada pela 

constitucionalização cultural erigida pelos artigos 215 e 216 da Lei Maior. Tal 

instrumento protetivo se acha atualmente regulamentado, no âmbito da União 

Federal, através do Decreto n° 3.551/2000, fruto de acolhimento institucional de 

proposta encetada ao Ministério da Cultura pela Carta de Fortaleza, documento 

redigido por ocasião do seminário comemorativo dos sessenta anos de 

funcionamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

realizado na capital cearense em novembro de 1997. 

Com esteio nos dispositivos do aludido diploma normativo, tem-se ciência 

de que os bens culturais de natureza imaterial são identificados e inscritos, em 

conformidade com sua feição, em quatro espécies de catálogos: o livro de Registro 
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dos Saberes, o livro de Registro das Celebrações
4

, o livro de Registro das Formas 

de Expressão e o livro de Registro dos Lugares (artigo 1°, § 1°, do Decreto n° 

3.551/2000), este último destinado à menção dos mercados, feiras, santuários, 

praças e demais espaços de concentração e reprodução de práticas culturais 

coletivas, sem efeito de direta intervenção sobre o aspecto material desses sítios 

que, nesse aspecto, são tutelados por outros meio protetivos previstos na regência 

constitucional da cultura. 

O registro é – a meu ver (e assim o conceituo) – o instrumento de 

proteção cultural que discrimina, de forma documental, mediante catalogação 

regulamentada em corpo normativo específico, os bens culturais de natureza 

imaterial de uma coletividade ou do conjunto da sociedade, com vistas à ideal 

identificação, reconhecimento e valorização necessários ao seu acompanhamento, 

divulgação e perpetuação, respeitado o dinamismo ínsito à sua própria evolução 

cultural. 

Como visto, o registro aludido pelo § 1° do artigo 216 da Constituição 

Federal não diz respeito àquele atinente ao livro de tombo, materializador de 

modalidade diversa de proteção do patrimônio cultural. Enquanto neste livro se 

consignam objetos de direito de propriedade de relevante valor histórico, paisagístico 

ou artístico ligados à cultura do povo, levam-se a registro os bens de ordem imaterial 

comunicadores do peculiar modo de ser de uma sociedade. 

 

3.2.3 Vigilância 

 

Vigiar pressupõe atribuição de valor a algo, bem como a incidência de 

riscos sobre o objeto da vigilância. Por conta de riscos de dano ou perda, vigia-se o 

que se reputa digno de proteção. No âmbito do direito à memória cultural, a 

vigilância perfaz-se, portanto, a partir de anterior adoção de providências tutelares: 

são, portanto, objeto de vigilância, os bens registrados, inventariados, registrados ou 

tombados. 

De ordinário, todos os bens culturais acham-se sujeitos a risco de 

                                                

4

  O Maracatu é exemplo de bem imaterial da cultura cearense que atualmente se acha em 
fase de avaliação do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural para registro 
no Livro das Celebrações (Processo n° 122450/2011). 
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degradação, descaracterização ou eliminação. A título de vigilância, os bens 

culturais de natureza material são regularmente inspecionados, vistoriados e 

fiscalizados com vistas à identificação de fatores de degradação e subsequente 

adoção de providências hábeis à necessária manutenção de sua integridade e 

feição original. 

Entrementes, os bens integrantes do patrimônio cultural imaterial, por se 

constituírem de expressões e manifestações populares sujeitas ao dinamismo social, 

são mais velados e acompanhados do que propriamente imutabilizados pela 

atividade protetiva do Estado. A vigilância que lhes é atribuída tende, pois, a 

identificar fatores de desestímulo, desvalorização, postergação ou eliminação, com 

vistas à adoção de estratégias tendentes a evitar o seu desaparecimento. 

Quanto a isso, Silva Santos (2008), em interessante ensaio sobre a 

temática da resistência cultural, aduz que: 

 

Tradição pode ser entendida como sendo aquilo que persiste do passado no 
presente, presente em que ela continua agindo e sendo aceita pelos que a 
recebem e que, por sua vez, continuarão a transmiti-la ao longo das 
gerações. Não há tradição cultural que não esteja ligada a um dado grupo 
social, que não seja histórica e geograficamente situada. Por outro lado, 
embora não haja nenhuma sociedade que não possua sua própria cultura, 
não se pode pensar que a cultura seja a reprodução idêntica de um 
conjunto de hábitos imutáveis. As culturas mudam, pois estão imersas nas 
turbulências históricas e integram os processos de mudança. 
Mas, ao mesmo tempo, toda cultura é transmitida por tradições 
reformuladas em função do contexto histórico que, ao fornecer repertórios 
de ação e de representação, preenchem a função de orientação, ou seja, 
dotam o sujeito de capacidade de estabelecer relações significativas e de 
acionar referências e esquemas de ação e de comunicação (WARNIER, 
2003). 
É um capital de hábitos incorporados que estruturam as atividades dos 
sujeitos, nas palavras de Bourdieu (1996): é um habitus, uma estrutura 
estruturada e estruturante que responde ao pólo da ação, em grande parte, 
à memória social e, mais modestamente, à criatividade e à mudança social. 
São as escolhas de ação que dominam as tradições e provocam as 
mudanças culturais e, assim, cada grupo conserva sua particularidade e 
defende sua identidade (re) contextualizando os bens importados. 
Ao percorrer as narrativas dos protagonistas das tradições populares se 
percebe que esses têm sido hábeis na efetivação de estratégias que 
evitaram a destruição de uma parte da memória coletiva, pois, percebem, 
com maior ou menor clareza, que essa destruição se trata da depreciação 
de algo que também lhes pertencem. É a defesa desse substrato simbólico 
que outorga a qualidade de pertencer e integra a identidade individual e 
coletiva que caracteriza os processos de resistência em sociedades abertas. 
Os processos de resistências culturais engendrados pelas entidades da 
cultura popular são construídos por meio da articulação com seu entorno, 
são preservados pela memória coletiva e constituem fontes específicas de 
identificação. Essas identificações consistem em reações defensivas contra 
as condições impostas quer sejam por sistemas autoritários, quer seja pelas 
transformações globais, quer seja pelos processos de colonização e 
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racionalização engendrados pela modernidade tardia. 
No dicionário, o verbo resistir é definido como expressando a capacidade 
que têm os seres animados e inanimados de opor-se frente a um outro 
sistema de forças, mas o ato de resistir é, também, descrito como a 
capacidade que têm esses seres de lutar em defesa de algo (FERREIRA, 
1975). Dessa forma, resistir é, ao mesmo tempo, o resultado da ação de 
opor-se a algo, mas, também, o conjunto de estratégias utilizadas para 
defender uma posição, um lugar ou um conjunto de práticas culturais. 

 
 

A vigilância acha-se prevista – em relação aos bens tombados – pelo 

artigo 20 do Decreto-Lei n° 25 de 1937. Em conformidade com esse dispositivo, as 

coisas tombadas ficam sujeitas à atenção permanente da Administração cultural, que 

poderá inspecioná-las sempre que julgar conveniente, sem óbice legítimo da parte 

dos proprietários ou responsáveis. 

A vigilância consubstancia, portanto, expressão do Poder de Polícia do 

Estado a que, de ordinário, não podem validamente se opor os particulares. Por 

conta desse desvelo cultural, os demais instrumentos protetivos ganham força e 

aplicação. 

 

3.2.4 Tombamento 

 

Tombamento é – a meu ver (e assim o conceituo) – o meio de tutela do 

patrimônio cultural efetivado com fulcro num procedimento administrativo peculiar, 

sujeito a regramento legal específico, que se consuma por ato oficial de inscrição de 

um bem de natureza material, móvel ou imóvel, público ou privado, portador de 

referência à memória de um grupo social, em livro próprio – denominado “livro de 

tombo” – que declara sua qualidade de elemento cultural, bem como justifica 

restrições às faculdades ínsitas ao direito de propriedade, em proveito à intenção 

pública de conservação das qualidades e características especiais que o 

singularizam. 

O campo de incidência do tombamento é delimitado pelo direito à 

memória, razão porque andou bem a Administração cultural do Estado do Paraná ao 

dispor, em seu sítio eletrônico, que: 

 
O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse 
cultural/ambiental em várias escalas interativas como a de um município, de 
um estado, de uma nação ou de interesse mundial, quais sejam: fotografias, 
livros, acervos, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, 
bairros, cidades, regiões, florestas, cascatas, entre outros. Somente é 
aplicado a bens de interesse para a preservação da memória e referenciais 
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coletivos, não sendo possível utilizá-lo como instrumento de preservação de 
bens que sejam apenas de interesse individual. O ideal num processo de 
tombamento é que não se tombem objetos isolados, mas conjuntos 
significantes. (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2014) 

 
 

O tombamento é, desse modo, forma de intervenção do Estado na 

propriedade privada. Visa a dar cumprimento à sua função social através de sujeição 

da coisa ao interesse público de preservação dos referenciais culturais da 

sociedade, o que se concretiza – conforme Decreto-lei n° 25/37 – principalmente 

mediante imposição de (I) restrições à alienabilidade (artigo 12) e ao deslocamento 

do bem (evidentemente, em se tratando de móvel, consoante artigo 14), (II) deveres 

de (a) preservação (artigo 17), (b) de comunicação, ao ente público, da necessidade 

de obras de conservação (artigo 19) e da intenção de alienação (artigo 22), (III) 

ônus, ao Poder Público, de execução de trabalhos físicos de manutenção e restauro 

(artigo 19, parágrafos 1° e 2°), (IV) obrigação, ao Estado, de exercício de vigilância 

(artigo 20) e (V) sujeição dos proprietários dos imóveis vizinhos à autorização da 

Administração cultural para realização de construções e afixações de anúncios ou 

cartazes capazes de suprimir ou reduzir a visibilidade da coisa tombada (artigo 18). 

A modalidade interventiva em tela afigura-se, sobretudo, como relevante 

instrumento coadjuvante da cidadania cultural a importar um estudo pormenorizado 

em face do direito à memória. 

O instituto do tombamento constitui uma das preocupações nucleares do 

presente estudo, razão pela qual reservaremos, ao capítulo seguinte, digressões 

decorrentes da investigação de sua concepção histórica, objeto, natureza jurídica, 

efeitos e possibilidade de indenização do proprietário do bem afetado, a par de 

considerações, na última divisão dessa monografia, sobre o respectivo 

procedimento, o tema da autocomposição do ente público com o particular e a 

atividade do Ministério Público voltada à tutela do meio ambiente cultural. 

 

3.2.5 Desapropriação 

 

De ordinário, a Administração Pública alcança o desiderato de 

preservação dos bens materiais revestidos de valor cultural mediante a utilização de 

instrumentos jurídicos diretamente afetos ao trato do direito à cultura. Assim, 

comumente lança mão de atividades de inventário, vigilância e tombamento no 
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intento de conservação do acervo material informador do passado cultural da 

sociedade. No entanto, por vezes, tais meios tutelares se mostram inócuos para o 

alcance da imutabilidade das características imobiliárias que especialmente 

propiciam o conhecimento do senso criativo das gerações pretéritas ou que, em seu 

conjunto, compõem cenários de vivências do agrupamento social. Isso pode ocorrer 

porque o proprietário do imóvel não lhe confere qualquer destinação ou mesmo 

quando a coisa se acha abandonada, situações em que se afigura de pouca valia 

proceder ao tombamento, à vigilância ou à inserção em inventário. 

A ausência de utilização patrimonial pelo particular pode revelar a 

transferência do bem ao domínio público como a saída adequada diante do 

problema da falta de conservação das referidas características especiais. Assim, a 

desapropriação é modo de intervenção estatal na propriedade também utilizável 

diretamente no âmbito da proteção do acervo cultural. Age o Estado sob o 

pressuposto da necessidade pública, impelido por uma situação emergencial – 

insuscetível de resolução pelos meios específicos de tutela – abarcada pelo artigo 5° 

do Decreto-lei n° 3.365/41, dispositivo que em seu inciso “k” dignifica o intuito de 

preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, com o propósito 

de manutenção e realce de seus aspectos mais valiosos ou característicos. 

O Decreto-lei n° 3.365/41, estabelece, outrossim, situação peculiar de 

desapropriação para proteção cultural. Como visto em passagem específica deste 

estudo, uma das imposições decorrentes do tombamento consiste no dever do 

proprietário levar ao conhecimento do Poder Público a necessidade circunstancial de 

reformas no imóvel sempre que não dispuser de recursos para custeá-las. Em tal 

hipótese, a Administração cultural terá a opção legal (artigo 19, § 1°) de ordenar as 

obras, às suas expensas, ou proceder à correspondente desapropriação, 

consagrando-se, então, a perda da propriedade pelo particular (CC, artigo 1.275, V), 

que, por conta da diminuição patrimonial, fará jus à prévia indenização em dinheiro 

nos exatos termos do inciso XXIV do artigo 5° da Constituição Federal. 
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4 TOMBAMENTO: MEIO DE PROTEÇÃO DOS BENS MEMORATIVOS DA 

SOCIEDADE 

 

4.1 MEMÓRIA E TOMBAMENTO 

 

Toda sociedade constrói sua história e afirma sua criatividade. Impossível 

supor uma organização social sem um passado de conquistas, criações, 

reformulações e muito menos sem a perpetuação de elementos que, em conjunto, 

constituem a sua própria identidade. Língua, crenças, ideias, humor, hábitos, 

sentimentos, artes, expressões, estilos, obras, invenções, construções, constituem 

um legado comunicado de geração a geração, possibilitando a conexão de elos do 

passado com o presente criativo. Ao longo do tempo, há uma constante 

incorporação da memória por parte do grupo social: o que se fez, o que se alcançou, 

o que se agregou, o que se construiu é comunicado oralmente, documentalmente, 

didaticamente ou simbolicamente. A atividade social reitera componentes imateriais 

do agrupamento humano, bem como constrói um acervo de registros materiais que 

confere ao futuro uma visão do passado, possibilitando o contato com criações 

pretéritas, espaços de vida e símbolos da sociedade, num processo de constante 

compartilhamento de uma memória de ordem coletiva. 

Os estudos desenvolvidos por Halbwachs (1990), apontam a existência 

de memórias individuais e memórias coletivas, de modo que o indivíduo seria tanto 

possuidor de uma memória particular, atinente ao quadro de sua personalidade e 

privacidade, quanto partícipe de outra, de natureza impessoal – decorrente de sua 

mera condição de integrante do grupo social – composta por um conjunto de 

informações e dados compartilhados pelos demais membros da sociedade, memória 

esta desenvolvida desde tenra idade com fulcro num liame vivo de gerações 

aduzido, pelo ilustre sociólogo, nos seguintes termos: 

 

A criança também está em contato com seus avós, e através deles é até um 
passado ainda mais remoto que ela recua. Os avós se aproximam das 
crianças, talvez porque, por diversas razões, uns e outros se desinteressam 
dos acontecimentos contemporâneos sobre os quais se fixa a atenção dos 
pais. “Nas sociedades rurais, diz Marc Bloch, acontece com muita 
frequência que, durante o dia, enquanto pai e mãe estão ocupados nos 
campos ou com inúmeros trabalhos de casa, os pequenos são confiados à 
guarda dos “velhos”, e é destes, e mais do que de seus familiares mais 
próximos, que as crianças recebem o legado dos costumes e das tradições 
de toda a espécie.” (Mémoire Collective, traditions et Constumes, Revue de 
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synthèse historique, 1925, n.°s 118- 120, p. 79). Certamente, os avós 
também, as pessoas mais velhas, são “do seu tempo”. Ainda que uma 
criança não se aperceba de tudo imediatamente; e não distinga em seu avô 
os traços pessoais, o que parece explicar-se simplesmente pelo fato de que 
está velho, e que ele pertence à antiga sociedade na qual viveu, formou- se 
e da qual guarda a marca, a criança sente, todavia, confusamente, que 
entrando na casa de seu avô, chegando em seu bairro ou na cidade onde 
mora, penetra numa região diferente, e que no entanto não lhe é estranha 
porque se amolda muito bem à imagem e à maneira de ser dos membros 
mais velhos de sua família. Aos olhos destes, e ela se dá conta, ele ocupa 
de algum modo o lugar de seus pais, eles mesmos, mas de pais que teriam 
permanecidos crianças e não estariam engajados inteiramente na vida e na 
sociedade atual. Como não se interessaria pelos acontecimentos que lhe 
dizem respeito e nos quais foi envolvida, em tudo aquilo que reaparece 
agora nos relatos dessas pessoas mais velhas que esquecem a diferença 
dos tempos e, sob o presente, reatam o passado ao futuro? Não são 
somente os fatos, mas as maneiras de ser e de pensar de outrora que se 
fixam assim dentro de sua memória. Lamenta-se, às vezes, não se ter 
aproveitado esta ocasião única que tivemos para entrar em contato com 
períodos que não conhecemos agora a não ser de fora, através da história, 
pelos quadros, pela literatura. Em todo o caso, geralmente é na medida em 
que a presença de um parente idoso está de algum modo impressa em tudo 
aquilo que nos revelou de um período e de uma sociedade antiga, que ela 
destaca em nossa memória não como uma aparência física um pouco 
apagada, mas com o relevo e a cor de um personagem que está no centro 
de todo um quadro que o resume e o condensa. (HALBWACHS, 1990, p. 
64-65) 

 

A memória coletiva é, assim, formada por uma variada gama de 

componentes imateriais valorados pelo grupo social; informações, costumes, ideias, 

crenças e comportamentos dão azo à constituição, em seu conjunto, de um quadro 

cultural que não exclui, mas é integrado pelo espaço físico ocupado pelos membros 

da sociedade, de simbolismo influente apontado, como segue, por Halbwachs (1990, 

p. 133-137): 

 

O lugar ocupado por um grupo não é como um quadro negro sobre o qual 
escrevemos, depois apagamos os números e figuras. Como a imagem do 
quadro evocaria aquilo que nele traçamos, já que o quadro é indiferente aos 
signos, e como, sobre um mesmo quadro, poderemos reproduzir todas as 
figuras que se quiser? Não. Todavia, o lugar recebeu a marca do grupo, e 
vice-versa. Então, todas as ações do grupo podem se traduzir em termos 
espaciais, e o lugar ocupado por ele é somente a reunião de todos os 
termos. Cada aspecto, cada detalhe desse lugar em si mesmo tem um 
sentido que é inteligível apenas para os membros do grupo, porque todas as 
partes do espaço que ele ocupou correspondem a outro tanto de aspectos 
diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade, ao menos, naquilo que 
havia nela de mais estável. 
[…] 
Se, entre as casas, as ruas, e os grupos de seus habitantes, não houvesse 
apenas uma relação inteiramente acidental, e de efêmera, os homens 
poderiam destruir suas casas, seu quarteirão, sua cidade, reconstruir sobre 
o mesmo lugar uma outra, segundo um plano diferente; mas se as pedras 
se deixam transportar, não é tão fácil modificar as relações que são 
estabelecidas entre as pedras e os homens. Quando um grupo humano vive 
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muito tempo em lugar adaptado a seus hábitos, não somente os seus 
movimentos, mas também seus pensamentos se regulam pela sucessão 
das imagens que lhe apresentam os objetos exteriores. Eliminai agora, 
eliminai parcialmente ou modificai em sua direção, sua orientação, sua 
forma, seu aspecto, essas casas, essas ruas, essas passagens, ou mudai 
somente o lugar que ocupam um em relação ao outro. As pedras e os 
materiais não vos resistirão. Mas os grupos resistirão, e, deles, é com a 
própria resistência, senão das pedras, pelo menos de seus antigos arranjos 
na qual vos esbarreis. Sem dúvida, essa disposição anterior foi outrora obra 
de um grupo. O que um grupo fez, um outro pode desfazê-lo. Mas o 
desígnio dos antigos homens tomou corpo dentro de um arranjo material, 
quer dizer dentro de uma coisa, e a força da tradição local veio da coisa, da 
qual era imagem. Tanto é verdade que, para toda uma parte deles mesmos, 

os grupos imitam a passividade da matéria inerte. 
 

Mais à frente, em sua obra, o célebre pensador francês arremata que: 

 

Assim, não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro 
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se 
sucedem, uma à outra, nada permanece em nosso espírito, e não seria 
possível compreender que pudéssemos recuperar o passado, se ele não se 
conservasse, com efeito, no meio material que nos cerca. É sobre o espaço, 
sobre o nosso espaço – aquele que ocupamos, por onde sempre passamos, 
ao qual sempre temos acesso, e que em todo o caso, nossa imaginação ou 
nosso pensamento é cada momento capaz de reconstruir – que devemos 
voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso pensamento deve se fixar, para 
que reapareça esta ou aquela categoria de lembranças. (HALBWACHS, 
1990, p. 143) 

 

O espaço ocupado pelo grupo social não é mera dimensão física, mas 

universo material impregnado de simbolismo, razão porque certos bens, alçados ao 

patamar de objetos de afetividade coletiva, despertam o interesse público de 

conservação patrimonial. O acervo material da sociedade encerra um relevante 

componente de ordem imaterial: a afetividade que permeia a memória compartilhada 

pelos membros do grupo social. A permanência da coisa, a imutabilidade de suas 

características, satisfaz e conforta o espírito humano. Os bens materiais abarcados 

por essa memória constituem, nos dizeres de Halbwachs (1990, p. 130), “uma 

sociedade silenciosa e imóvel, estranha à nossa agitação e às nossas mudanças de 

humor que nos dá uma sensação de ordem e de quietude”. Uma casa, um edifício, 

uma praça, transcendem a condição de meras comodidades quando o tempo lhes 

confere a qualidade de referenciais urbanos ou de remanescentes de uma época da 

qual não pertencem qualquer dos indivíduos que as utilizam, mas que subsiste, em 

regime de alegoria, por conta do fenômeno do compartilhamento da memória. 

Ednardo (1976), na letra de “Passeio Público”, externa esse poder 

evocativo de objetos e fragmentos – referenciais de memória coletiva – ao se 
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reportar à Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, fortificação militar secular 

contígua à Praça dos Mártires 5, localizada no Centro da capital cearense, local de 

claustro de Bárbara de Alencar, revolucionária da Confederação do Equador. 

Vejamos: 

 
Hoje ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto 
ganidos, ganidos, ganidos, ganidos, ganidos de morte. Vindos daquela 
janela, é Bárbara, tenho certeza. É Bárbara, sei que é ela, que de dentro da 
Fortaleza, por seus filhos e irmãos joga gemidos, gemidos no ar. Que 
sonhos tão loucos, tão loucos, tão loucos, tão loucos foi Bárbara sonhar. Se 
deixe ficar por instantes na sombra desse baobá, que virão fantasmas 
errantes, de sonhos eternos falar. Amigo que desces a rua, não te assustes, 
não passes distante. Procura entender, entender, entender o segredo desse 
peito sangrante. 

 

 

Observa-se que o interesse de subsistência dos bens materiais 

comunicadores da história e cultura de um povo decorre diretamente da afetividade 

jazente na memória coletiva. Esse afeto encontra razão de ser naquilo que – por 

meio da coisa – se expressa. A expressão valorada pelo grupo justifica a 

imutabilidade do objeto que a evoca. Pode ser um dado puramente histórico ou tão 

somente cultural – geralmente esses elementos se acham reunidos num mesmo 

bem – mas sempre pertinente à memória coletiva, o que dignifica a coisa como 

objeto de tutela estatal.
6

  

Embora não haja um sentido prático para a distinção, pode-se dizer que 

há uma memória política e uma memória cultural e, consequentemente, um 

patrimônio histórico e um patrimônio cultural
7

, ambos merecedores – por conta de 

                                                

5

  Bem tombado pela União em 13 (treze) de abril de 1965 (IPHAN. Processo n° 0744-T-64. 
Livro do Tombo Arq./Etn./Psg n° 038; Vol. 1; F. 009). A enciclopédia livre Wikipedia (2014) registra que 
“A Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público, é a mais antiga praça da cidade de 
Fortaleza, Ceará. Além da bela vista para o mar, a praça possui como atrativos naturais diversas 
árvores centenárias, como o famoso baobá plantado por Senador Pompeu em 1910”. 
6

  A memória coletiva é o dado que constitui o acento cultural do bem. Pretendemos deixar 
claro, em nossa digressão, que a memória pertinente à tutela cultural não diz respeito ao vivido, 
particularmente, pelo indivíduo, mas sim ao simbolicamente compartilhado – ou compartilhável – 
pelos indivíduos, ao longo do tempo, numa dada sociedade. Com fulcro nesse raciocínio, justificável o 
tombamento de bens arqueológicos, a exemplo da Pedra do Ingá, grandioso monumento de arte 
rupestre localizado no Rio Ingá (Ingá-PB), tombado pela União em 29 (vinte e nove) de maio de 1944 
(Processo IPHAN n° 0330-T-43). 
7

  A distinção é aferível com fulcro no próprio desenvolvimento do sistema brasileiro de tutela 
cultural. Ao passo que o Decreto-lei n° 25/37, em seu artigo 1°, destinou salvaguarda tão somente 
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pertinência com a memória coletiva – de efetiva tutela estatal. A sede do 

Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI) em São Paulo não é especificamente um bem cultural, mas 

histórico, atinente à memória sociopolítica brasileira. O Cristo Redentor, embora seja 

obra de escultores franceses, é um bem cultural brasileiro, informador do caráter 

religioso de nosso povo, jazente no imaginário da Nação. Em ambos os casos, a 

coisa material evoca – e é isso que importa para a sua especial proteção – 

referências de memória coletiva que só podem ser perpetuadas mediante a 

manutenção de suas características originais. Uma vez perdidas essas 

singularidades, deixa o símbolo de ser símbolo, elimina-se o elo físico com o 

passado, perde-se a via de representação. 

A feição material do objeto é via de comunicação da memória, havendo – 

em alguns casos – por seu intermédio, a evocação de um sentido estético (cultural), 

mas também histórico. O traçado arquitetônico da coisa pode, por si só, comunicar 

um estilo de época, informando, simultaneamente, criatividade e história. Uma igreja 

centenária revela-se um bem histórico, mas, outrossim, cultural. Assim, embora 

possível se falar em patrimônio histórico, artístico e cultural, há de se ter em mente 

que essas características especiais se acham, no mais das vezes, reunidas num 

mesmo bem. Por conseguinte, viável falar-se, pragmaticamente, em patrimônio 

cultural como gênero que abarca todos os dados atinentes à memória do conjunto 

da sociedade. 

O interesse de subsistência dos bens materiais integrantes da história e 

cultura da sociedade tem, assim, razão de ser na sua pertinência para com a 

memória coletiva do agrupamento humano. A atividade social, o tempo e a 

criatividade humana propiciam o surgimento de um conjunto de bens memorativos e 

o grupo social, através do Estado, reputa esse fato e erige, sob respaldo da 

relativização do direito de propriedade, um regime de direito público protetivo, onde 

o instituto do tombamento assume, por conta de seu caráter essencialmente 

interventivo, clara preponderância. 

                                                                                                                                                   

aos bens vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil ou de excepcional valor arqueológico, 
bibliográfico ou artístico, o constituinte de 1988 veio a alargar a proteção mediante consideração, no 
artigo 216 da Carta Política, aos bens portadores de referência à identidade e à ação dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, o que consagra tutela, outrossim, às expressões 
(materiais ou imateriais) da criatividade nacional. A memória atine não somente a um passado 
histórico, mas também a marcos de natureza puramente cultural. 
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Tutelam-se, assim, determinados bens em salvaguarda ao direito 

fundamental à memória, numa atividade de cunho não meramente acadêmico ou 

administrativista, mas, na verdade, impregnada de sentido constitucional, pertinente 

à realização do indivíduo em seu aspecto social. 

 

4.2 SÍNTESE HISTÓRICA 

 

O termo “tombamento” não é, como se poderia supor, uma ironia do 

destino. Isso porque o verbo “tombar” tem, dentre as suas acepções, o sentido 

original de guardar (donde “tumba” seria local onde se guarda um corpo), de modo 

que “tombamento” seria a conduta de inserir, inscrever ou registrar algo. 

Os estudos sobre o instituto jurídico geralmente atribuem a origem da 

palavra à prática, adotada pelos antigos monarcas lusitanos, de procederem ao 

arquivo real na Torre do Tombo em Lisboa. No entanto, verifica-se, consoante Telles 

(1992), que tal torre fora assim chamada justamente em razão da atividade nela 

realizada e não o contrário. Assim, tombamento significa guarda, registro, inserção, 

em razão do próprio sentido etimológico do verbo “tombar” e não pelo fato do 

arquivo documental dos bens do referido reino ter se efetuado na “Torre do Tombo”. 

Deveras, esse segmento do palácio português se chamava, originalmente, Torre de 

Albarrã, tendo ganhado a referida alcunha simplesmente em razão da guarda que 

nele se fazia. Senão vejamos: 

 

No século XII, nomearam-se autoridades, especialmente, para exercer a 
guarda dos documentos reais, denominadas, conforme a competência e 
atribuições, de alferes, reposteiro, chanceler ou capelão. 
Foi, entretanto, entre os anos de 1352 e 1378 que foi iniciado o Arquivo 
Real, instalado no Castelo de São Jorge, em Lisboa, por ordem de D. 
Fernando I. 
Registra a história que este arquivo foi instituído em Portugal, sob a 
inspiração do modelo inglês, que o tinha na Torre de Londres. 
Por vários séculos funcionou naquele castelo, na Torre de Albarrã, que 
servia de depósito ou cofre dos produtos dos impostos e das rendas e, por 
isso, do respectivo tombo, que acabou por lhe dar o nome. 
Oficialmente, todavia, começou a aparecer esta designação no século XV, 
quando o arquivo estava a cargo de um contador, incumbido das “escrituras 
do tombo”. 
Torre, por estar no Castelo de São Jorge; do Tombo, por guardar os tombos 
(registros) dos bens do Estado. 

 
 

O termo, na sua expressão jurídica, teve inscrição legal, em nosso país, a 
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partir da edição da lei de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – Lei n° 378/1937, editada sob a égide da Constituição de 1934 – que, em 

seu artigo 46, incumbiu aludido órgão da promoção permanente do tombamento e 

da conservação, enriquecimento e conhecimento do patrimônio histórico e artístico 

nacional. 

Contudo, só com a outorga da Constituição do Estado Novo, o instituto 

veio a receber adequada normatização mediante a edição, em trinta de novembro de 

1937, do Decreto-lei n° 25, que dispõe – consoante seus cinco capítulos, 

respectivamente – acerca do patrimônio histórico e artístico nacional (artigos 1° a 

3°), do tombamento (artigos 4° a 10), dos efeitos do tombamento (artigos 11 a 21), 

do direito de preferência (artigo 22) e das disposições gerais (artigos 23 a 30). 

Mencionado corpo normativo teve aplicação – com fulcro em recepção 

constitucional – no tempo de vigência das Constituições de 1946 e 1967, achando-

se, hodiernamente, agasalhado pela Carta de 1988
8

 , sob o influxo de seus artigos 

215, 216 e 216-A, dispositivos instituidores de uma nova feição do sistema de tutela 

cultural consoante modificações nucleares sintetizadas pelos seguintes pontos: 

a) Substituição do conceito de “patrimônio histórico e artístico nacional” 

(artigo 1°, caput, do Decreto-lei n° 25/37) pela ideia de “patrimônio cultural brasileiro” 

(artigo 216, caput, da Constituição Federal), concepção mais ampla, englobante dos 

bens imateriais da cultura de nosso país e dos referenciais de identidade, ação e 

memória dos diversos grupos formadores de nossa sociedade; 

b) mudança do foco protetivo limitado aos “bens móveis e imóveis”(artigo 

1°, caput, do Decreto-lei n° 25/37) mediante consideração mais abrangente 

pertinente a “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto” (artigo 216, caput, da Constituição Federal); 

c) abandono da noção tradicional de cultura erigida com esteio em 

                                                

8

  O Decreto-lei n° 25/37 foi recepcionado pela Constituição de 1988 com status de diploma 
legal dotado de comandos gerais direcionados aos entes da federação e de dispositivos de aplicação 
restrita ao âmbito federal. Isso se deve ao fato da competência legislativa atinente à cultura ter sido 
atribuída concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal (CF, art. 24, VII), o que alvitra, para a 
União, competência limitada ao estabelecimento de normas gerais (CF, art. 24, § 1°) e, aos dois 
últimos entes federativos, a competência suplementar (CF, art. 24, § 2°). Os dispositivos do decreto 
que regulam as características essenciais do tombamento e seus efeitos jurídicos têm caráter de 
normas gerais, ao passo que as disposições meramente complementares, a exemplo das referentes 
aos Livros do Tombo (art. 4°), acham-se direcionadas apenas à esfera federal. 
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padrões eruditos ou acadêmicos (valores meramente históricos, arqueológicos e 

artísticos: artigo 1°, caput, do Decreto-lei n° 25/37) consoante adoção da visão 

sociológica e antropológica do fenômeno cultural (referenciais de identidade, ação e 

memória dos diversos grupos sociais: artigo 216, caput, da Constituição Federal); 

d) previsão – mediante § 1° do artigo 216 – de vários meios de tutela do 

patrimônio cultural (inventários, registros, vigilância e desapropriação) que, ao lado 

do tombamento, constituem rol meramente exemplificativo de instrumentos jurídicos 

de proteção. 

Deveras, a aguçada visão de Cunha Filho (2013) nos leva a vislumbrar 

um verdadeiro fenômeno da alocação do tombamento no moderno Direito Cultural, 

um dos ramos do Direito Constitucional. Vejamos: 

 

A Constituição de 1988 deu grande ênfase e valor às questões culturais, ao 

tratar com vagar do tema, ampliar as disposições normativas a ele 

concernentes, bem como instituir garantias em seu favor. 
Dentre os muitos núcleos da cultura, está a proteção do patrimônio cultural, 
que não passou imune aos novos influxos normativos. Referida proteção, 
outrora feita quase que exclusivamente pelo instituto do tombamento foi 
ampliada para também ser levada a efeito por meio de inventários, registros, 
vigilância, desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. 

Independentemente destas novas formas protetivas, o tombamento foi 
conservado, porém, baseado nos novos fundamentos da Constituição-
Cidadã. Estas mudanças só muito lentamente vêm sendo percebidas, o que 
se credita, como hipótese, a alguns fatores, dentre os quais a ancienidade 
da norma que o institui, o Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937, 
não raro reverenciado com um respeito próximo do religioso, quer por sua 
excelência originária, mas também por sua longa vida, algo excepcional em 
um país com histórico de mudança de leis – até mesmo as constitucionais – 
em velocidade comparável às alterações de rumos dos ventos. 
Essa nova realidade constitucional do tombamento, como dito, alterou seus 

fundamentos, a ponto de fazer migrar o instituto emapreço da seara 

exclusiva do Direito Administrativo para a dos agora mais evidentes Direitos 

Culturais, estes que justificam disposições do tipo “O Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro” e “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”. 

Sendo, agora, instrumento dos Direitos Culturais, de uma sociedade 

democrática e pluralista, o tombamento deve ser compreendido e utilizado a 

partir de tais premissas, obrigando novas concepções normativas, 

doutrinárias e jurisprudenciais que precisam ser levadas a sério e 

estudadas. (CUNHA FILHO, 2013, p. 11-12) 
 

 
A partir dessas perspectivas, hoje se evidencia inconcebível a correta 
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interpretação das normas atinentes ao tombamento, estabelecidas pelo Decreto-lei 

n° 25/37, sem consideração da moderna constituição do sistema estatal de proteção 

à cultura, fundamento de recepção e validade de suas normas. Deveras, 

anteriormente de cunho eminentemente administrativo, o tombamento findou por se 

afigurar relevante instrumento de defesa do próprio direito fundamental à memória. 

 
4.3 OBJETO E CONCEITO DO TOMBAMENTO 

 

Como visto, o constituinte de 1988 adotou concepção multifacetária de 

cultura. Antes jungido a contemplações meramente históricas e artísticas, o sistema 

cultural brasileiro veio a se consolidar, no final do século XX, com fulcro numa 

compreensão mais ampla do fenômeno, com luzes para além do mero conjunto de 

bens valorados academicamente; vale dizer, abarcando, outrossim, todas as 

exteriorizações, materiais e imateriais, demonstrativas da identidade e memória 

popular. 

De fato, o ser humano acha-se inserto num ambiente social informativo de 

considerável diversidade simbólica. Consciente e inconscientemente manifesta seus 

valores, sua sensibilidade, sua espiritualidade – termo aqui empregado no sentido 

além da religiosidade – naquilo que produz. Sua obra e comportamento são 

denotativos de uma interiorização de ideias e concepções valoradas pelo grupo a 

que pertence, decorrentes de um processo de acumulação e tradição que consagra 

a existência de uma memória impessoal, compartilhada coletivamente, referenciada 

por diversos elementos que, em seu conjunto, constituem o que se convencionou 

chamar “meio ambiente cultural”, espaço de vida integrado por saberes e 

expressões tangíveis da identidade social constitutivas do patrimônio cultural 

material da sociedade. 

A Constituição do Estado brasileiro de 1988 (BRASIL, 1988), em seu 

artigo 225, caput, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Tal dispositivo, 
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embora inserido em capítulo diverso do referente ao trato da cultura
9

, engloba o 

aspecto cultural da sociedade por conta de sua direta pertinência com o Princípio da 

Dignidade Humana, postulado de ampla acepção dentro da ordem constitucional. 

Com efeito, inviável a vida digna do indivíduo sem resguardo aos 

elementos culturais de sua existência. Deveras, sem preservação dos componentes 

de identidade, memória e criatividade social, apequena-se o cidadão e menospreza-

se sua espiritualidade pela perda dos símbolos e referenciais que lhe são próprios, 

razão porque se pode afirmar que o conjunto de dados de ordem cultural também 

integra o meio em que vive e, com fulcro na sua essencialidade, faz jus ao desvelo 

estatal de busca por seu ideal equilíbrio. 

Essa noção jaz apreendida pela resolução CONAMA n° 306, de 05 (cinco) 

de julho de 2002 (dois mil e dois) quando, em seu anexo de definições, estabelece – 

em redação similar à do artigo 3°, I, da Lei n° 6.938/81 – a seguinte exposição: 

 
XII - Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influência e interações de 

ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas. (CONAMA, 2012) 

 

Ao seu turno, a Recomendação de Nairóbi – redigida em novembro de 

1976 por ocasião da 19ª Sessão da UNESCO relativa à salvaguarda dos conjuntos 

históricos e sua função na vida contemporânea – já defendia essa visão ao erigir 

seus considerandos da seguinte forma: 

 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e Cultura, reunida em Nairóbi, de 26 de outubro a 30 de novembro 
de 1976, em sua décima nona sessão, Considerando que os conjuntos 
históricos ou tradicionais fazem parte do ambiente cotidiano dos seres 
humanos em todos os países, constituem a presença viva do passado que 
lhes deu forma, asseguram ao quadro da vida a variedade necessária para 
responder à diversidade da sociedade e, por isso, adquirem um valor e uma 
dimensão humana suplementares, Considerando que os conjuntos 
históricos ou tradicionais constituem através das idades os testemunhos 
mais tangíveis da riqueza e da diversidade das criações culturais, religiosas 
e sociais da humanidade e que sua salvaguarda e integração na vida 
contemporânea são elementos fundamentais na planificação das áreas 
urbanas e do planejamento físico-territorial, Considerando que, diante dos 
perigos da uniformização e da despersonalização que se manifestam 
constantemente em nossa época, esses testemunhos vivos de épocas 
anteriores adquirem uma importância vital para cada ser humano e para as 

                                                

9

  Capítulo VI (Do Meio Ambiente) do Título VIII (Da Ordem Social) da Constituição Federal de 
1988 
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nações que neles encontram a expressão de sua cultura e, ao mesmo 
tempo, um dos fundamentos de sua identidade, Considerando que, no 
mundo inteiro, sob pretexto de expansão ou de modernização, destruições 
que ignoram o que destroem e reconstruções irracionais e inadequadas 
ocasionam grave prejuízo a esse patrimônio histórico, 
Considerando que os conjuntos históricos ou tradicionais constituem um 
patrimônio imobiliário cuja destruição provoca muitas vezes perturbações 
sociais, mesmo quando não resulte em perdas econômicas. 
Considerando que essa situação implica a responsabilidade de cada 
cidadão e impõe aos poderes públicos obrigações que só eles podem 
assumir, 
[…] 
Adota, em 26 de novembro de 1976, a presente recomendação. (UNESCO, 
1976) 

 

Assim, correto afirmar que o meio ambiente se acha integrado, outrossim, 

por um complexo cultural composto por diversos elementos expressivos da 

simbologia e identidade do grupo social, dentre os quais os bens materiais 

memorativos da sociedade, cuja degradação consagraria a própria destituição dos 

referenciais aduzidos pelo artigo 216 da Constituição Federal e consequente 

mitigação ao Princípio da Dignidade Humana. 

Cabe, portanto, frisar que a preservação do patrimônio cultural da 

sociedade possibilita uma condição ambiental necessária à existência digna do 

cidadão. Nessa ordem de ideias, o conjunto de bens materiais, móveis ou imóveis, 

atinentes à cultura do agrupamento humano merece ser alvo de um instrumento 

idôneo à sua conservação, razão pela qual a figura jurídica do tombamento –

instituída ao tempo do Estado Novo (Decreto-lei n° 25/1937) – tendo encontrado 

validação na concepção cultural redemocratizante (artigos 215 a 216-A da 

Constituição Federal de 1988) – acha-se, hodiernamente, em situação de 

protagonismo no sistema de Administração Cultural do Estado brasileiro. 

Observada a regência do Decreto-lei n° 25/37, tem-se ciência da 

materialidade dessa pertinência protetiva por conta da natureza do conjunto de 

efeitos atribuídos ao instituto (artigos 11 a 21), de cunho claramente tutelar à 

integridade original do bem memorativo – coisa corpórea, móvel ou imóvel, pública 

ou privada – necessariamente ligado a um grupo formador da sociedade brasileira. 

A vinculação do bem corpóreo com um grupo social brasileiro é um 

fundamento básico do sistema estatal de proteção à cultura (CF, artigo 216, caput), 

mas que merece ser bem compreendido. Primeiramente, não se trata de destinar o 

tombamento, exclusivamente, à preservação de frutos da criatividade material 

brasileira. Decerto, essa criatividade é cultura, mas o panorama cultural é 
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diversificado. Como bem informa o artigo 216 da Constituição Federal, o patrimônio 

cultural não é formado tão somente pelas criações (produtos de ações) de nosso 

povo, mas também por todos os referenciais de identidade e memória dos diferentes 

grupos formadores de nossa sociedade. Conforme destacado por Zandonade (2012, 

p. 209), “a origem estrangeira de determinada coisa não é, em tese, incompatível 

com a presença do valor cultural apto a torná-la digna de proteção por meio do 

tombamento”. 

Com efeito, patrimônio e memória são dados distintos. Nesse sentido, 

Mesentier (2012) esclarece que: 

 

Identidade e memória são fenômenos que existem nas consciências 
individuais e coletivas. O patrimônio é formado por: bens (objetos), no caso 
do patrimônio material; e manifestações (práticas) no caso do patrimônio 
imaterial. Objetos e práticas não são a consciência e dizer que o patrimônio 
é a memória e a identidade, pode ser uma simpática metáfora, mas se 
levada a frase, ao pé da letra, corresponde a reificar a identidade e a 
memória. 
Os patrimônios não são a identidade e a memória, que são fenômenos da 
consciência, mas a consciência só existe em relação com o mundo exterior 
e, portanto, o ambiente externo é decisivo para a consciência. 

 

De fato, a ultima ratio do tombamento é a proteção do direito à memória, 

o que só é possível mediante a conservação dos elementos que a evocam, dados 

materiais nem sempre derivados da engenhosidade de nosso povo. 

Conquanto assim seja, merecem ser observadas as ressalvas 

estabelecidas pelos artigos 2° e 3° do Decreto-lei n° 25/37, atinentes aos bens que 

(I) façam parte do patrimônio de pessoas jurídicas de direito público externo (II) 

pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, (III) 

adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras com carreira no 

Brasil, (IV) integrem acervo de casas de comércio de objetos históricos ou 

artísticos,(V) sejam trazidos para exposições comemorativas, educativas ou 

comerciais e (VI) hajam sido importados por empresas estrangeiras exclusivamente 

para adorno dos respectivos estabelecimentos
10

. 

De outra parte, existe pertinência do tombamento com bens naturais 

sempre que se reportarem à identidade do grupo social. Tem lugar a razão última da 

                                                

10

  Relevante destacar, outrossim, consoante decidido no RE 219.292-1 MG, que o tombamento 
não se presta a condicionar o uso de um bem, mas sim a preservar o aspecto memorativo da coisa. 
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proteção estatal em comento. O tombamento não é um fim em si mesmo. À 

semelhança do que se dá em relação aos objetos materiais produzidos pela ação 

humana, os bens naturais são alvo de preservação pela via do tombamento quando 

constituírem referenciais da memória coletiva. 

No caso, a aplicação do instituto não visa impedir o curso da natureza, 

mas sim intervenções do homem sobre o dado natural, de modo a possibilitar sua 

continuidade para as futuras gerações. Podem, assim, ser tombados monumentos, 

sítios e paisagens de notável feição natural – v.g. Pedra da Gávea – ou agenciados 

pela ação humana – v.g. Jardim do Solar Grandjean de Montigny na cidade do Rio 

de Janeiro
11

. Nessa seara, constam, dentre os bens tombados definitivamente pelo 

Município de Fortaleza, o Espelho de Água da Lagoa de Messejana (Lei Municipal n° 

6.201/87), o Espelho de Água da Lagoa de Parangaba (Lei Municipal n° 6.201/87), o 

Riacho Papicu e suas margens (Lei Municipal n° 6.297/88) e o Bosque do Pajeú 

(Decreto Municipal n° 11.909/2005). 

Deveras, o § 2° do artigo 1° do Decreto-lei n° 25/37 dispõe que também 

estão sujeitos a tombamento, “os monumentos naturais, bem como os sítios e 

paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham 

sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria humana”. Entrementes, o 

dispositivo só pode ser incorporado ao ordenamento mediante adequação 

constitucional. Por força da inovação conceitual conferida pelo artigo 216 da Carta 

Política de 1988, tais bens só podem ser concebidos ao acervo cultural por conta de 

pertinência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, sem o que não há justificativa para a incidência desse meio de 

tutela eminentemente cultural. Com a devida vênia de boa parte da doutrina, o 

tombamento perfaz-se consoante o sentido empregado pelo aludido dispositivo 

constitucional, ou seja, por força do valor simbólico que os elementos naturais 

possuem, não por conta de um valor ecológico
12

. O tombamento é um instrumento 

de tutela do meio ambiente cultural, não de tutela do meio ambiente natural. 

                                                

11

  Vide Informação n° 55 do IPHAN. Disponível em: 
<http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do? id=376> Acesso em: 30. Set. 2014. 
12

  Corroborando a assertiva, Rabello (2009, p. 78) destaca que: “O suporte do bem imaterial 
protegido é a coisa, ou o conjunto de coisas móveis ou imóveis; no entanto, o objeto jurídico de 
interesse público não é a individualidade, mas aquilo que as coisas representam em seu conjunto”. 
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A jurisprudência da Corte da Cidadania registra a distinção, o que bem se 

observa do julgado a seguir ementado: 

 

MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. DESTRUIÇÃO DE DUNAS 
EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INDENIZAÇÃO. O autor da destruição de dunas que encobriam sítios 
arqueológicos deve indenizar pelos prejuízos causados ao meio ambiente, 
especificamente ao meio ambiente natural (dunas) e ao meio ambiente 
cultural (jazidas arqueológicas com cerâmica indígena da Fase Vieira). 
Recurso conhecido em parte e provido. (STJ. REsp 115.599/RS, Rel. Min. 
Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 27/06/2002, DJ 
02/09/2002, P. 192). 

 

Noutra senda, embora diversos os conceitos conferidos pelos estudiosos 

ao instituto, entendemos despicienda a pretensão de conceituá-lo como ato ou como 

procedimento. Afigura-se mais adequada a posição de Zandonade (2012) que em 

sua obra, abre tópicos distintos sobre o ato e o procedimento de tombamento, a 

partir da prévia concepção de que se cuida, na verdade, de um meio de atuação  do  

Estado no exercício de função administrativa, ou seja, um “instrumento cujo 

propósito é determinar a concreta incidência, sobre bens devidamente 

individualizados, do regime jurídico previsto de modo geral e abstrato no Decreto-lei 

25/1937”  (ZANDONADE. Op. cit., p. 114). Quanto a isso, a jurista arremata que: 

 

Em conclusão, à luz da Constituição Federal de 1988 e do próprio Decreto-
lei 25/1937, pode-se afirmar que o tombamento é um meio de atuação do 
Estado no exercício de função administrativa. Porém, defini-lo apenas como 
ato, fato ou procedimento administrativo seria demasiado amplo, porque, 
ainda que permita reconhecer que o instituto se submete ao regime jurídico-
administrativo, não é suficiente para identificar seu status no mencionado 
contexto. (ZANDONADE. Op. cit., p. 117) 

 

Por outro lado, embora os estudos registrem, outrossim, divergência 

sobre o caráter declaratório ou constitutivo do instituto, com predomínio de 

posicionamentos acerca dessa última abordagem
13

 , somos pela realidade de sua 

feição declaratória. Como visto, a qualidade cultural de um bem decorre de sua 

pertinência com a memória coletiva, ou seja, advém de uma relação de fato, não de 

                                                

13

  A exemplo das lições de Diógenes Gasparini, Lúcia Valle Figueiredo, Celso Antonio Bandeira 
de Mello e José Afonso da Silva. 
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direito. Tal caractere já existe na coisa; o tombamento apenas o declara com o fito 

de justificar sua sujeição ao específico regime jurídico-administrativo de proteção. 

De acordo com Souza Filho (2006), embora o Decreto-lei n° 25/37 tenha 

relevo na compreensão do patrimônio cultural, é a Constituição Federal (artigo 216, 

caput) que aponta os elementos dessa especial qualificação. O tombamento apenas 

os declara
14

. 

Nesse sentido, Mazzilli (1991, p. 85) aponta que: 

 

Fica claro, no exame da legislação, que tanto se protege o patrimônio 
público tombado como o não tombado. Em caso de tombamento, temos 
proteção administrativa especial. Sempre que o legislador, por qualquer 
razão, quis exigir tombamento, ele o explicitou claramente. Na Lei 7.347/85, 
entretanto, o legislador não limitou a proteção jurisdicional de valores 
culturais apenas aos bens tombados – e seria rematado absurdo se o 
fizesse. 
Afinal, nada impede que um bem tenha acentuado valor cultural, mesmo 
que ainda não reconhecido ou até mesmo se negado pelo administrador; 
quantas vezes não é o próprio administrador que agride um bem de valor 
cultural?! 
O tombamento, na verdade, é um ato administrativo complexo: de um lado, 
declara ou reconhece a preexistência do valor cultural do bem; de outro, 
constitui limitações especiais ao uso e à propriedade do bem. Quanto ao 
reconhecimento em si do valor cultural do bem, o tombamento é ato 
meramente declaratório e não constitutivo desse valor; pressupõe este 
último e não o contrário, ou seja, não é o valor cultural que decorre do 
tombamento. 

 
 

Vale registrar, outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça vem se inclinando para o sentido do reconhecimento da feição declaratória 

do Instituto, sendo exemplar o entendimento – a seguir destacado – consignado na 

ementa do REsp n° 753534 MT 2005/0086165-8, julgado sob a relatoria do Ministro 

Castro Meira: 

 

[…] 2. O valor cultural pertencente ao bem é anterior ao próprio 
tombamento. A diferença é que, não existindo qualquer ato do Poder 
Público formalizando a necessidade de protegê-lo, descaberia 
responsabilizar o particular pela não conservação do patrimônio. (STJ. REsp 
n° 753534 MT 2005/0086165-8; Rel. Ministro Castro Meira; julgado em 
25/10/2011; T2 – Segunda Turma; publicado em 10/11/2011). 

 

                                                

14

  Os posicionamentos erigidos nesse sentido dão azo à compreensão de que a norma do § 1° 
do artigo 1° do Decreto-lei n° 25/37 não foi recepcionada pela vigente Constituição Federal. 
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Por via de consequência, a partir da individuada retidão do caráter sui 

generis do instituto (simultaneamente rito e ato, materializados em exercício de 

função administrativa), concluo e, por conseguinte, conceituo o tombamento como o 

meio de tutela do patrimônio cultural efetivado com fulcro num procedimento 

administrativo peculiar, sujeito a regramento legal específico, que se consuma por 

ato oficial de inscrição de um bem de natureza material, móvel ou imóvel, público ou 

privado, portador de referência à memória de um grupo social, em livro próprio – 

denominado “livro de tombo” – que declara sua qualidade de elemento cultural, bem 

como justifica restrições às faculdades ínsitas ao direito de propriedade, em proveito 

à intenção pública de conservação das qualidades e características especiais que o 

singularizam. 

 

4.4 NATUREZA E EFEITOS JURÍDICOS DO TOMBAMENTO 
 

Diniz (2004)
 
esclarece que natureza jurídica é a afinidade que um instituto 

tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser 

incluído a título de classificação. Por conseguinte, investigar a natureza jurídica do 

tombamento consiste em apontar a categoria geral de direito em que o instituto se 

enquadra, tarefa destituída de simplicidade ante constatação de considerável 

discussão doutrinária a respeito do tema. 

De fato, verifica-se abundância de opiniões a respeito de inserção do 

tombamento na classe da limitação
15

, bem como na categoria da servidão 

administrativa 16, ao passo que, em menor número, registram-se posições acerca 

do caráter sui generis do instituto
17

, vale dizer: não enquadrável em nenhum dos 

instrumentos de intervenção do Estado na propriedade particular. 

A importância desse mister classificatório reside na constatação de ter a 

sua exata configuração o condão de indigitar ou não, conforme seja, algum grau de 

                                                

15

  A exemplo da visão de Sônia Rabello, Diógenes Gasparini e José Cretella Jr. 
16

  Posição adotada, dentre vários juristas de renome, por Lúcia Valle de Figueiredo, Adilson 
Abreu Dallari e Celso Antônio Bandeira de Mello. 
17

  Convicção externada, dentre outras vozes autorizadas, por Francisco Humberto Cunha Filho, 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho. 
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sacrifício do direito de propriedade, donde se cogitaria, em caso afirmativo, da 

existência do dever estatal de indenizar
18

 . Nessa trilha, merece destaque, a priori, o 

fato do tombamento comumente não retirar a coisa do patrimônio do titular desse 

direito, razão pela qual não se cuida – ordinariamente – de hipótese de 

desapropriação com haveres ressarcitórios face ao dono do objeto dessa 

modalidade de proteção. 

Assim sendo, tem lugar o exame da viabilidade de inserção do instituto 

numa das demais formas de intervenção. 

Conforme lição de Carvalho Filho (2009, p.754), 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”. Essa parece 

ser uma categoria que não dá guarida ao tombamento. Com efeito, ao passo que 

referidas limitações são, nos dizeres do aludido jurista, “sempre gerais”, não se 

destinando a imóveis específicos, mas “a um agrupamento de propriedades em que 

é dispensável a identificação” (Idem, op. Cit., p. 756), o instituto em tela recai sobre 

uma coisa determinada, com necessária discriminação
19

 6
1

, não havendo, por 

conseguinte, perfeita adequação. 

Servidão administrativa, em conformidade com Di Pietro (2008, p. 145), é 

“o 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 face de um 

serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”. Referida 

classificação não se ajusta perfeitamente ao tombamento. De fato, o instituto não 

integra o elenco dos direitos reais estabelecido pelo artigo 1.225 do Código Civil e 

nem pode ser assim qualificado vez cuidar esse dispositivo de um rol taxativo 

(numerus clausus), incapaz de abarcar o tombamento através de extensiva 

interpretação. 

                                                

18

  Em se tratando de limitação administrativa, a doutrina, amplamente majoritária, não 
reconhece lugar para ressarcimento. Diversamente, cuidando-se de servidão, admite-se, em regra, 
por conta da perda do caráter exclusivo da propriedade, a pertinência da indenização. 
19

  Cabe observar que ainda que se cuide de tombamento de um conjunto de bens, todos esses 
bens são efetivamente discriminados e cada um vem a sofrer os efeitos do instituto especificamente, 
vale dizer: sem a indeterminabilidade própria das aludidas limitações. 
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A despeito da autoridade dos defensores das classificações acima 

consideradas, afigura-se mais ponderada a visão minoritária que vê o instituto como 

categoria jurídica própria, sui generis, em razão das peculiaridades que, em sua 

essência, apresenta. Firme nessa convicção, Zandonade (2012, p. 187)
 
aduz que 

“assim como o tombamento não pode ser considerado espécie de limitação 

administrativa, há que se reconhecer que o mesmo também não se ajusta ao 

instituto da servidão administrativa, porque não apresenta os elementos essenciais 

nem de uma nem de outras das mencionadas categorias jurídicas”. 

Admissível, portanto, o caráter especial do tombamento como um meio 

específico de intervenção do Estado na propriedade privada, de estatura 

particularizada através de notas peculiares, dentre as quais a imposição de 

restrições ao emprego de determinados objetos de apropriação. Diante dessa 

constatação, relevante abordar a questão da indenizabilidade do instituto em tópico 

específico desse trabalho, o que fazemos adiante em oportuna digressão. 

De outra parte, em sede de exame relacionado com a qualificação do 

tombamento, tem lugar a conveniência de se aferir a natureza do ato que consuma o 

procedimento de sua efetivação. Noutros termos, sobreleva esclarecer a sua 

qualidade discricionária ou vinculada. Isso tem razão de ser porque, em se cuidando 

de ato discricionário, achar-se-ia o Poder Judiciário ordinariamente impossibilitado 

de adentrar ao exame do mérito dessa manifestação, ao passo que, em se tratando 

de ato vinculado, estaria o organismo jurisdicional chancelado à análise da 

procedência da consumação desse meio especial de proteção. 

Vale destacar a lição de Carvalho Filho (2009, p. 119-121) a respeito: 

 

Quando o agente administrativo está ligado à lei por um elo de vinculação, 
seus atos não podem refugir aos parâmetros por ela traçados. O motivo e o 
objeto do ato já constituirão elementos que o legislador quis expressar. 
Sendo assim, o agente não disporá de nenhum poder de valoração quanto 
a tais elementos, limitando-se a reproduzi-los no próprio ato. A conclusão, 
dessa maneira, é a de que não se pode falar em mérito administrativo em 
se tratando de ato vinculado. 
O contrário se passa quanto aos atos discricionários. Nestes se defere ao 
agente o poder de valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto, 
apreciando a conveniência e a oportunidade da conduta. Como o sentido de 
mérito administrativo importa essa valoração, outra não pode ser a 
conclusão senão a de que tal figura só pode estar presente nos atos 
discricionários. 
[…] 
O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe 
vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo. Como bem 
aponta SEABRA FAGUNDES, com apoio em RANELLETTI, se pudesse o 
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juiz fazê-lo, “faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de 
separação e independência dos poderes”. E está de todo acertado esse 
fundamento: se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos 
de legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a um tipo de avaliação, 
peculiar à função administrativa e que, na verdade, decorre da própria lei. 
No mesmo sentido, várias decisões de Tribunais, como se observará 
adiante no item relativo à jurisprudência (item XIV). 
[…] 
O STJ deixou a questão em termos claros, assentando que é defeso ao 
Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe 
unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto é, se foi 
praticado conforme ou contrariamente à lei. Esta solução se funda no 
princípio da separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões 
de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao 
controle jurisdicional do Estado. 

 

 

Entrementes, essa temática merece maior inserção. A propósito, calha 

transcrever a arguta digressão de Moraes (2004, p. 48-49) que segue: 

 

O mérito do ato administrativo costuma ser relacionado, por força da 
influência da doutrina italiana, com as regras da boa administração e 
apresenta-se como “a valoração do fato, resumida no binômio oportunidade-
conveniência”, isto é, como “a ponderação pessoal da autoridade 
administrativa sobre determinados fatos”, traduzível em juízos de valor de 
oportunidade e conveniência, “que compreendem os aspectos nem sempre 
de fácil percepção atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, 
razoabilidade, moralidade, etc. de cada procedimento administrativo. 
O mérito pressupõe o exercício da discricionariedade, sem, no entanto, com 
ela confundir-se, embora constitua seu núcleo, por ser a lídima expressão 
da autonomia administrativa, insuscetível, quer de pré-fixação pelos 
elaboradores da norma jurídica, quer da fiscalização pelo Poder Judiciário. 
Como escreve João Caupers, “aquilo que é, em princípio, insuscetível de 
controle jurisdicional não é discricionariedade, mas sim o mérito da decisão 
administrativa”, no qual a Administração Pública está condicionada por um 
dever geral de boa administração, definido, por um critério residual, como 
“aquilo que resta depois de se ter submetido a actuação administrativa a 
todos os juízos de legalidade possíveis. 
Tradicionalmente, o controle dos atos administrativos biparte-se em pólos 
estanques e mutuamente excludentes de legalidade e de mérito, excluindo-
se da apreciação do Juiz o reexame do mérito do ato administrativo, 
reservado, de modo geral, à própria Administração. 
Hoje em dia, não mais faz sentido a antítese entre controle de legalidade e 
de mérito, pois o Direito fornece outros parâmetros de aferição da correção 
do ato administrativo, além da legalidade estrita, a saber, aqueles extraíveis 
dos princípios, o que reduziu a esfera do mérito, sem no entanto eliminá-lo, 
porque as considerações de ordem extrajurídicas permanecem imunes à 
revisão judicial. 

 

 
Por conseguinte, a natureza do ato consumador do rito administrativo do 

tombamento é tema de relevância no âmbito da tutela do direito à memória. Embora 

se admita, ao Judiciário – consoante a destacada lição de Moraes (2004) – certo 

grau de fiscalização dos atos discricionários por conta da viabilidade do exame de 
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sua compatibilidade com os princípios da Administração, remanesce ao gestor – em 

relação a esses atos – considerável margem de apreciação de conveniência e 

oportunidade a justificar a sobredita indagação. 

Conforme apontado alhures, ao revés do que ocorre com os atos 

administrativos discricionários – cujos elementos “motivo” e “objeto”, por força da 

respectiva regência legal, só podem ser valorados em sede de juízo de mérito do 

administrador – é pacífico, no direito brasileiro, o entendimento de que os atos 

vinculados – por terem todos os seus elementos previamente definidos em lei – 

podem ser objeto de exame, na totalidade de seus aspectos, pelo Poder Judiciário. 

A par desses referenciais teóricos, importa salientar a existência de 

comando legal determinante do tombo de todos os bens revestidos da qualidade de 

referenciais de memória coletiva. Com efeito, assim se afigura – com imperatividade 

flagrante – o § 1° do artigo 216 da Constituição Federal, ao asseverar que 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. 20 

Desse modo, embora avultem vozes autorizadas em sentido contrário
21

, 

não cabe – por força do comando constitucional em apreço – à Administração – 

aferir, em juízo de mérito, a conveniência e oportunidade de proceder ao 

tombamento sempre que se deparar com um bem revestido dos qualificadores 

indicados pelo caput do destacado artigo, constatação que indigita o caráter 

vinculado do ato consumador do instituto. Ante a atual constitucionalização da 

cultura, outra não pode ser a conclusão: a certificação da qualidade cultural do bem 

obriga ao tombamento. 

De outra parte, a justificativa da efetivação dessa especial modalidade de 

desvelo também não pode fugir aos critérios do artigo 216, caput, da Constituição, 

segundo os quais o tombamento “se aplica a bens de natureza material ou imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

                                                

20

  Com fulcro no aludido dispositivo constitucional, nos parece evidente, outrossim, que a 
qualidade cultural precede o tombamento, este apenas a declara e protege, não a constitui. 
21

  A exemplo de Adriana Zandonade e José dos Santos Carvalho Filho. Contrariamente a essa 
posição, registra-se o pensamento de Hely Lopes Meirelles favorável ao caráter vinculado em 
comento. 
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ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Noutros 

termos, verifica-se, outrossim, ausência de liberdade do administrador na 

discriminação da coisa a ser tombada. A fundamentação do tombamento perfaz-se 

consoante necessária vinculação aos referidos comandos constitucionais. 

Em sentido plenamente compatível com as precedentes digressões, 

verifica-se posicionamento conjunto do Ministério Público Federal e dos Ministérios 

Públicos dos Estados externado na “Carta de Goiânia”
22

, documento redigido por 

ocasião do 1° Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do Patrimônio 

Cultural, onde se registram as seguintes conclusões: 

 
1. A preservação do Patrimônio Cultural não é uma alternativa ou uma 
opção à preservação da memória e da identidade. É uma imposição de 
natureza política de garantia, de soberania, de segurança nacional, e de 
manutenção da face da nação; 
[…] 
34. É vinculada, e não discricionária, a atividade do Poder Público na 
proteção, preservação e promoção do Patrimônio Cultural, sob pena de 
responsabilização; 
[…] 
36. Segundo a Constituição Federal o que torna um bem dotado de valor 
cultural é o seu valor em si, é a natureza do próprio bem, e não o fato de 
estar protegido legal ou administrativamente. Dessa forma, é perfeitamente 
defensável a defesa do Patrimônio Cultural, ainda que não reconhecida pelo 
poder público, por via judicial; 
37. O Poder Judiciário pode, numa Ação Civil Pública, reconhecer a 
necessidade de se preservar determinado patrimônio;  

 
 

Conclusivamente, não se consagra, ao Poder Público, liberdade de 

apreciação da conveniência e oportunidade da efetivação do tombamento, muito 

menos liberalidade na motivação do respectivo ato consumador. Por conseguinte, 

diante da natureza vinculada dessa manifestação administrativa, plausível o controle 

jurisdicional da conduta do gestor. 

Paralelamente ao tema da natureza jurídica do instituto, também 

merecem relevo o exame de seus efeitos e a análise de suas implicações sobre a 

esfera patrimonial do titular do direito de propriedade; noutros termos, tem lugar o 

estudo das consequências de sua efetivação, donde há de ser verificada, em 

relação ao direito à memória, a sua pertinência protetiva. 

                                                

22

  Disponível em: <http://mpms.mp.br/portal/cao/habiturb/index.php?pg=15&pgex=exleg&id=616> 
Acesso em: 12-10-2014. 
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Deveras, importa ter em mente que as decorrências práticas do 

tombamento são os vetores do acautelamento dos referenciais de memória coletiva 

e, consequentemente, um dos pilares da pertinente proteção, cabendo ser 

destacado, outrossim – tal como verificado em relação à natureza do instituto – a 

repercussão da extensão de seus efeitos sobre a questão da indenização, assertivas 

que dão o norte de nossa subsequente digressão. 

Com fulcro no Decreto-lei n° 25/37 – diploma legal aplicável ao âmbito da 

União, mas continente de normas gerais vinculantes de todas as instâncias políticas, 

apontado por Cunha Filho (2000, p. 21)
 

como “modelo para o desenho das 

legislações estaduais” – verifica-se que o tombamento acarreta restrições, deveres, 

ônus, obrigações e sujeições que atingem o exercício das faculdades inerentes ao 

direito de propriedade enunciadas pelo artigo 1.228 do Código Civil, dispositivo que 

alvitra, ao respectivo titular, a possibilidade de “usar, gozar e dispor da coisa”, bem 

como o direito de “reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha”, potencialidades que merecem, aqui, ser discriminadas. 

O direito de usar (jus utendi) consiste na prerrogativa conferida ao 

proprietário de servir-se do bem da maneira que melhor lhe aprouver, dando azo ao 

alcance das utilidades que dele normalmente advêm. Assim, de ordinário, o titular da 

propriedade está autorizado, por exemplo, a ter consigo ou transportar a coisa 

móvel, bem como construir no imóvel, reformá-lo ou utilizá-lo para sua morada, 

excluindo terceiros desses mesmos usos. 

De sua parte, o direito de gozar (jus fruendi) diz respeito ao 

aproveitamento econômico da coisa, afigurando-se uma verdadeira permissão de 

desfrute de seu potencial lucrativo mediante a retirada dos frutos civis ou naturais 

que lhe dizem respeito (v.g., ajuste de locação imobiliária para percepção dos 

respectivos alugueres e cultivo da terra para obtenção de víveres passíveis de 

comercialização). 

Ao seu turno, o direito de disposição (jus disponendi) confere ao titular o 

atributo de alienar, transferir ou gravar (com ônus reais, a exemplo de usufruto, 

penhor e hipoteca) o objeto da propriedade com fulcro na autonomia da vontade do 

possuidor. 

Por fim, o direito de reivindicação (rei vindicatio) diz respeito à 

prerrogativa do dono da coisa retirá-la do poder de quem injustamente a detenha, 

dando lugar ao manejo do direito de Ação alvitrado pela parte final do aludido artigo 
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do Estatuto Civil. 

Nesse cenário de potencialidades jurídicas, observa-se que o exercício de 

faculdades ínsitas ao direito de propriedade tem, hipoteticamente, o condão de 

modificar peculiaridades materiais que, em seu conjunto, conferem à coisa o caráter 

de bem memorativo da sociedade, sendo previsíveis, nesse caso, efeitos deletérios 

ao patrimônio cultural do agrupamento humano. 

Não se olvide, outrossim, a possibilidade de um bem móvel ou imóvel 

dotado de caracteres culturais se achar sujeito a menoscabo traduzido pela falta de 

interesse de conservação ou mesmo pelo despropositado desrespeito à sua 

integridade material. Deveras, com fulcro no jus utendi, o titular do direito de 

propriedade pode ter a pretensão de realizar incursões sobre o aspecto material da 

coisa capazes de desfigurá-la ou de eliminá-la. 

Por outro lado, com esteio no jus fruendi, pode haver inconveniente 

emprego econômico do bem, hábil à depreciação de seu aspecto memorativo, com 

lugar, ainda, para menção ao perigo que o jus disponendi consagra ao interesse 

público de conhecimento da situação da coisa móvel cultural. Em suma, o direito de 

usar, gozar e dispor do objeto da propriedade traz, em si, risco à feição peculiar ou à 

própria subsistência do bem memorativo social, pelo que se justificam as imposições 

exemplarmente estabelecidas pelo Decreto-lei n° 25/37
23

. 

Nesse contexto, os efeitos do tombamento acham-se consignados no 

artigo 11 e seguintes do mencionado diploma legal, donde se enunciam, em relação 

ao bem tombado, (I) restrições à alienabilidade (artigo 12), (II) deveres de (a) 

averbação, no registro público, da transferência da propriedade dentro do prazo de 

trinta dias (artigo 13, § 1°) e (b) inscrição, em caso de deslocamento, consoante o 

lapso temporal supra, no tabelionato público do lugar para o qual tiver sido 

deslocado (artigo 13, § 2°), (III) sujeição da transposição dos limites territoriais do 

                                                

23

  Importa tornar claro, nesse ponto, que o tombamento tem o fito de resguardar a coisa em si 
mesma, vale dizer, possui o objetivo de preservar sua feição memorativa, não o de imutabilizar seu 
uso ou restringir seu emprego a dada atividade econômica. Conforme definido no RE n° 219.292-1 
MG, o intuito de preservação de um certo uso do bem deve ser viabilizado por desapropriação, não 
por tombamento (a figura do “tombamento de uso” é, assim, inadmissível). Contudo, cabe destacar 
que certas atividades, por conta de sua própria natureza, podem colocar a integridade da coisa em 
risco tanto quanto a ação do tempo, caso em que o tombamento se afigura pertinente para preservá-
la. Em suma, o uso não pode ser objeto do tombamento – este é sempre a coisa em si – mas pode 
coadjuvar a motivação dessa busca da proteção. 
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país a prazo curto, permanência no patrimônio brasileiro e finalidade de intercâmbio 

cultural (artigo 14), (IV) dever estatal de sequestro em caso de transposição 

territorial apartada dos condicionantes legais (artigo 15, caput) com (V) imposição de 

multa e persecução penal ao responsável pela exportação ilegal (artigo 15, 

parágrafos 1° a 3°), (VI) dever de comunicação de extravio ou furto à Administração 

Cultural no prazo de cinco dias sob pena de multa (artigo 16), (VII) proibições de (a) 

modificação física e restauros desautorizados pelo ente público (artigo 17) e (b) 

realização não autorizada de construção, na vizinhança, capaz de tolher a 

visibilidade do objeto da proteção (artigo 18), (VIII) ônus, ao Poder Público, de 

execução de trabalhos físicos de manutenção e restauro (artigo 19, caput e 

parágrafos) e (IX) obrigação estatal de vigilância (artigo 20). 

Também podem ser incluídos, nesse âmbito, (X) a incidência de direito de 

preferência do Poder Público federal, estadual ou municipal em caso de pretensão 

de alienação onerosa (artigo 22), o que acarreta, ao proprietário, (XI) o dever de 

prévia notificação dos titulares para exteriorização, no prazo de trinta dias, da 

eventual vontade de adquirir (artigo 22, § 1°), sem o que (XII) se achará eivado de 

nulidade o negócio jurídico firmado entre os particulares, bem como (XIII) sujeita a 

coisa a sequestro com imposição de multa ao alienante (artigo 22, § 2°). 

Deveras, o instituto em apreço é meio de tutela do patrimônio memorativo 

da sociedade que se perfaz – com o fito de satisfação do direito fundamental à 

memória – mediante uma carga de intervenção jurídica hábil não somente à 

conservação do aspecto material simbólico de certos bens públicos ou privados, 

mas também idônea à manutenção do acesso e do sentido estético atinentes a 

esses mesmos bens. 

Por conseguinte, não resta dúvida, de que os principais consectários do 

tombamento consistem na vedação de alterações no aspecto memorativo da coisa 

(artigo 17 do Decreto-lei n° 25/37) e na proibição de construções e afixações de 

anúncios ou cartazes, em seu entorno, capazes de obstar ou estorvar a sua 

visibilidade (artigo 18 do Decreto-lei n° 25/37). Quanto a esse último ponto, Carcará 

et. al. (2012), – em interessante digressão publicada no I Encontro Internacional de 

Direito Culturais, evento realizado pela UNIFOR no mês de setembro de 2012 – 

observam que não se cuida de reguardar a mera possibilidade de avistamento da 

coisa tombada, mas, outrossim, de evitar que o seu caráter simbólico seja aviltado 

ou depreciado por conta de uma exacerbação da liberdade de construir. A propósito, 
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aduzem que: 

 

De acordo com o dispositivo acima, não apenas o proprietário do imóvel 
tombado, mas toda a vizinhança sofre o impacto e as restrições de um 
tombamento, já que nenhuma construção, anúncio ou cartaz que reduza ou 
impeça a visão do bem poderá ser utilizado, sob pena de multa. Entretanto 
as restrições não se limitam somente às descritas acima, pois o dispositivo 
sofreu várias interpretações jurisprudenciais e doutrinárias dilatando o seu 
sentido. A primeira ampliação é obtida pelo voto do Ministro Vitor Nunes 
Leal do Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento do Recurso 
Extraordinário 41.279 de 09 de outubro de 1965: 
No caso dos autos, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
não foi ouvido para a construção do edifício e sustentou, convincentemente, 
que ficava prejudicado o monumento histórico e artístico do Outeiro da 
Glória, na sua visibilidade, com a obra em questão. Evidentemente, não se 
trata da simples visibilidade física, mas da visibilidade de um ponto de vista 
estético ou artístico, porque está em causa a proteção de um monumento 
de arte: a igreja histórica integrada num conjunto paisagístico. 
Assim, qualquer obra em torno de um bem tombado deve estar em 
harmonia com ele. Não deve ser levado em consideração apenas o acesso 
da visão do bem protegido, mas também a harmonia da paisagem como um 
todo. Interpretando esta decisão Sonia Rabello (2009, p. 122) afirma que: 
Não se deve considerar que prédio que impeça a visibilidade seja tão 
somente aquele que, fisicamente, obste, pela sua altura ou volume, a visão 
do bem; não é somente esta a hipótese legal. Pode acontecer que prédio, 
pelo tipo de sua construção ou pelo seu revestimento ou pintura, torne- se 
incompatível com a visão do bem, inserida no conjunto que o rodeia. 
Entende-se, hoje, que a finalidade do artigo 18 do Decreto-lei 25/37 é 
proteção da ambiência do bem tombado, que valorizará sua visão e sua 
compreensão no espaço urbano. 
Nesse sentido, não só prédios reduzem a visibilidade da coisa, mas 
qualquer obra ou objeto que seja incompatível com uma vivência integrada 
com o bem tombado. O conceito de visibilidade, portanto, ampliou-se para o 
de ambiência, isto é, harmonia e integração do bem tombado à sua 
vizinhança, sem que exclua com isso a visibilidade literalmente dita. 

 

 
Importante assinalar, no que respeita à eficácia do tombamento – com 

implicações sobre a geração dos efeitos – a distinção estabelecida pelo artigo 10 do 

Decreto-lei n° 25/37, pelo qual o tombamento de coisa pertencente à pessoa natural 

ou jurídica de direito privado 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. 

De fato, por conta da regência legal do artigo 5° e seguintes do Decreto-

lei n° 25/37, podem ser individuadas modalidades de tombamento com base em 

critérios classificatórios atinentes à constituição e à eficácia do indigitado meio de 

tutela. Assim, discriminam-se – a partir do respectivo regime de constituição – (I) o 

tombamento de ofício (artigo 5°), estabelecido mediante manifestação unilateral do 

ente público, de aplicação restrita aos bens pertencentes à União, aos Estados e aos 
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Municípios; (II) o tombamento voluntário (artigos 6° e 7°), aperfeiçoado a partir de 

pedido do proprietário ou consoante sua expressa concordância; e (III) o 

tombamento compulsório (artigos 6°, 8° e 9°), movido em caso de resistência 

particular ao intuito estatal de preservação. 

Por fim, com fulcro na questão da eficácia, tem lugar, consoante 

salientado, o tombamento provisório (artigo 10), materializado na pendência do 

pertinente rito administrativo, e o tombamento definitivo (artigo 10), consubstanciado 

na consumação do respectivo procedimento, com a inscrição do bem no Livro de 

Tombo competente. 

Relativamente a essa derradeira classificação, o sítio eletrônico do 

Superior Tribunal de Justiça destaca entendimento erigido pela Segunda Turma da 

Corte da Cidadania consoante o seguinte registro: 

 
O tombamento provisório tem a mesma eficácia do definitivo, pois serve 
como reconhecimento público do valor cultural do bem. O seu caráter é 
preventivo e, no que diz respeito aos limites de utilização do bem, equipara-
se ao tombamento definitivo. O entendimento é da Segunda Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao reformar decisão do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), que considerou que os efeitos do tombamento 
somente começavam após sua homologação. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ajuizou ação 

civil pública contra o proprietário de um imóvel tombado provisoriamente no 

centro histórico de Cuiabá (MT). Ele havia demolido parte da edificação, 

descaracterizando a forma original e acrescentando características 

modernas. O TRF1 considerou a alteração do imóvel regular, pois o ato 

formal de tombamento só foi homologado após a obra. Para o tribunal, 

apenas a publicação do edital – ou seja, o tombamento provisório – não 

bastaria para produzir os efeitos do tombamento. 

No caso, na data da homologação não existiam mais as características de 
valor histórico, mas apenas características modernas. O Iphan busca, com 
a ação civil pública, demolir o prédio construído e recuperar o histórico. 
Para o instituto, o tribunal desrespeitou dispositivos do Decreto-Lei 25/37, 
que organiza a proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. De 
acordo com os artigos 10, 17 e 18 do decreto-lei, a partir da publicação do 
tombamento provisório, sua eficácia está estabelecida, assim como as 
restrições sobre o uso do imóvel. 
O relator do processo, ministro Castro Meira, destacou que, antes da 
homologação, há uma fase de perícia técnica, lenta e complexa, durante a 
qual o proprietário do bem poderia danificá-lo para impedir o tombamento. 
Por isso é que foi criado o tombamento provisório, como medida preventiva 
de preservação do bem até a conclusão da perícia técnica e homologação. 
Ou seja, o tombamento provisório é medida para assegurar a eficácia que o 
tombamento definitivo produzirá. 
“Se assim não fosse, o instituto do próprio tombamento estaria fadado a 
perder a sua efetividade, pois, ao tomar ciência do propósito do poder 
público, o proprietário do bem protegido estaria, em tese, autorizado a 
destruí-lo, afastando o procedimento administrativo de sua primordial 
finalidade, que é a preservação do valor cultural tutelado”, explicou o 
ministro. 
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Assim, o tombamento provisório tem a mesma eficácia do definitivo, quanto 

aos efeitos de restrição e proteção do bem. O descumprimento dessas 

restrições obriga o proprietário a restituir o bem à forma que tinha antes e, 

se isso for impossível, a ressarcir as perdas e danos. O ministro Castro 

Meira determinou a devolução dos autos ao TRF1 para o reexame da 

apelação do Iphan. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2011)  

 

Nessa esteira, acertado afirmar que os efeitos do tombamento não têm 

início a partir da conclusão do respectivo rito de efetivação, mas sim desde o 

momento em que o proprietário do bem é notificado da intenção pública de inscrição 

da coisa no Livro de Tombo. Entrementes, em verdade, é preciso dizer que os 

efeitos alvitrados pela lei – incidentes, tal como destacado, a partir da notificação da 

abertura do processo de tombamento – são insuficientes para a concreta proteção 

do objeto cultural. Inobstante a pertinência jurídica dos corolários do tombamento 

provisório se ache certificada
24

, não se pode negar que a diligência do Poder 

Público preceituada pelo artigo 20 do Decreto-lei n° 25/37 é essencial para a 

realização do intuito legal. 

Monteiro (2012), em simpático estudo sobre fato lesivo ao direito à 

memória ocorrido na capital cearense, aponta a exiguidade dos efeitos alvitrados 

pela sobredita decisão do STJ ao abordar situação de ofensa ao patrimônio cultural 

verificada durante a pendência de processo de efetivação de tombamento – ou seja, 

quando já incidentes os seus efeitos provisórios – consubstanciada na demolição da 

“Chácara Flora”, construção de dois pavimentos, de tipologia arquitetônica própria do 

final do século XIX, erguida no ano de 1898 na Rua Marechal Deodoro, Fortaleza-

CE, em terreno de 3.570m², de propriedade da Construtora e Imobiliária Douglas 

Ltda., ilicitamente demolida em 30 dezembro de 2011 embora em curso, 

infortunadamente ainda na fase de análise, processo de tombamento para sua 

conservação
25

. 

Deveras, no mundo dos fatos, a tutela dos referenciais de memória e 

identidade do agrupamento social revela-se empreitada tormentosa. Os efeitos 

jurídicos do tombamento provisório não atendem, por si sós, a justa expectativa de 

                                                

24

  Vide REsp 753.534 MT, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18-10-2014. 
25

  Conforme registrado no processo de tombamento do aludido imóvel (processo Secultfor n° 
11.68.13/2011), tratava-se da última chácara de tipologia residencial, mista de elementos urbanos e 
rurais, característica do final do século XIX, existente na cidade de Fortaleza. 
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preservação do bem cultural durante o procedimento de efetivação. A adequada 

vigilância do Poder Público faz-se necessária desde a concessão de ciência, ao 

particular, do desiderato de inscrição do imóvel no Livro de Tombo, sob pena de 

subsistência do risco de depreciação deletéria ao direito à memória. 

Inobstante assim se ache delimitada a extensão dos efeitos do 

tombamento, cabe destacar a possibilidade do proprietário da coisa tombada vir a 

sofrer, em razão de peculiaridades da situação concreta, extrema restrição no uso do 

objeto de sua propriedade, a ponto de lhe faltar o próprio sentido econômico da 

relação de dominação. Por conta da eventualidade de semelhante prejuízo, discute-

se acerca do cabimento de indenização, tema que cuidamos de investigar, em 

específico, consoante a subsequente digressão. 

 

4.5 INDENIZABILIDADE NO TOMBAMENTO 
 

Conforme certificado em nosso estudo, o tombamento é extroversão 

administrativa tendente à satisfação de normas de ordem constitucional que 

preceituam o acesso do cidadão às fontes materiais da cultura nacional (CF, artigo 

215, caput), vale dizer, que prescrevem a essencialidade do contato com os 

repositórios da identidade e ação dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira (CF, artigo 216, caput), registros memorativos do agrupamento humano. 

A inserção da coisa no livro de tombo estabelece relação jurídica entre o 

Estado e o particular, onde o Poder Público se investe de prerrogativas que se 

resumem na exigência de utilização da propriedade em compatibilidade com o 

interesse de manutenção do aspecto memorativo do bem, relação marcada, 

portanto, pela posição privilegiada – vertical – da Administração, informadora da 

incidência do regime jurídico de direito público, em clara situação de desigualamento 

do titular da coisa face à universalidade de proprietários de bens móveis ou imóveis 

não qualificados pelo acento cultural. 

De fato, conforme apontado alhures, o tombamento obriga o proprietário 

da coisa tombada a respeitar padrões estéticos, arquitetônicos, e impõe – em nome 

do interesse público aduzido pelo artigo 215 da Constituição Federal – restrições e 

limitações ao normal uso da propriedade que não se verificam em relação a bens 

não revestidos de qualificantes culturais, cenário que torna pertinente, com fulcro na 

ideia de isonomia, a incidência do Princípio da Repartição Equânime dos Ônus e 
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Encargos Sociais na relação jurídica instaurada a partir da sobredita modalidade de 

intervenção. 

Com amparo no Princípio da Isonomia – segundo o qual, todos são iguais 

perante a lei – sabe-se da impossibilidade da atividade administrativa vir a 

estabelecer, sem esteio em conduta particular justificadora, situação consagradora 

de distinção de encargos entre os administrados. Por outro lado, verifica-se que um 

dos fundamentos da responsabilização estatal reside justamente na ideia de 

repartição, entre os cidadãos, dos ônus decorrentes da atividade desempenhada, 

pelo Estado, em nome do interesse geral, pensamento consagrado pela Teoria do 

Risco Administrativo que advoga a obrigação de reparar o dano tão somente pela 

verificação de nexo causal direto entre o ato público e o evento lesivo, ou seja, sem 

cogitação de culpa do agente ou falta da Administração. 

Deveras, ao revés do que ordinariamente se dá na seara do direito 

privado, o ente público pode ser responsabilizado por razão de um dano decorrente 

de uma atividade lícita, assertiva respaldada pela lição de Cahali (2013, P.11) ora 

externada: 

 

Entende-se a responsabilidade civil do Estado como sendo a obrigação 
legal que lhe é imposta, de ressarcir os danos causados a terceiros por suas 
atividades. 
Tradicionalmente, tal responsabilidade compreende a reparação dos danos 
causados pelos atos ilícitos, não abrangendo, desse modo, a indenização 
devida em decorrência de atividade legítima do Poder Público, como sucede 
nos casos de desapropriação, de requisição, de execução compulsória de 
medidas sanitárias; embora seja certo que, atualmente, aquela 
responsabilidade desfrute de maior amplitude, para compreender também 
os danos causados por uma atividade lícita da Administração. 

 

Ademais, o parágrafo 6° do artigo 37 da CF dispõe que: 

 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

 
Portanto, podemos asseverar como inadmissível, na presente ordem 

constitucional, que um cidadão venha a suportar, sem culpa pessoal, prejuízos 

decorrentes de conduta administrativa lícita não suportados pelos demais cidadãos. 

Não se cogita da ilicitude da atividade, mas apenas de seu caráter de extroversão 

pública, o que bem se acha informado pela ausência daquela elementar no sobredito 
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dispositivo da Constituição, que denota, outrossim, o intuito de repartição dos ônus 

administrativos entre todos os beneficiários dos objetivos da Administração. 

Com efeito, Bandeira de Mello (2011, p. 1015), aduz que: 
 

No caso de comportamentos lícitos, assim como na hipótese de danos 
ligados à situação criada pelo Poder Público – mesmo que não seja o 
Estado o autor do ato danoso –, entendemos que o fundamento da 
responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos ônus 
provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem 
prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividade desempenhadas 
no interesse de todos. De conseguinte, seu fundamento é o princípio da 
igualdade, noção básica do Estado de Direito. 

 

Na trilha desses apontamentos, verifica-se que os caracteres públicos e 

lícitos da atividade administrativa não impedem, mas, na verdade, acentuam a 

possibilidade de responsabilização
26

, não se achando, por conseguinte, afastada a 

indenizabilidade na comentada modalidade de intervenção. 

Desse modo, não nos afigura aceitável, na presente ordem constitucional, 

a vetusta ideia da inexistência de haveres ressarcitórios em caso de tombamento. 

Nos parece decisivo, dentro do intuito de certificação da possibilidade de 

ressarcimento, avaliar a extensão das consequências dessa modalidade de 

intervenção sobre a esfera patrimonial do titular do bem tombado, donde se poderá, 

caso a caso, ser aferida a ocorrência ou não de fundamento para a indenização. 

Com efeito, na senda de precedentes jurisprudenciais – a exemplo do 

julgado expendido no REsp n° 220983 SP –, o STJ já deixou claro que o pedido de 

indenização decorrente de tombamento não é pedido impossível, havendo 

admissibilidade de ressarcimento sempre que ocorrer, por conta da aludida 

modalidade interventiva, o completo esvaziamento econômico do objeto do direito de 

propriedade, numa situação equivalente a uma verdadeira desapropriação. Cuida-se 

de extremo reflexo sobre o patrimônio do proprietário, caracterizado, a princípio, pela 

completa supressão da possibilidade de utilização econômica da coisa e não pela 

mera restrição à liberdade de uso e gozo do bem. Por suposto, tal hipótese só pode 

se verificar em caso de tombamento de bem particular adquirido antes da 

                                                

26

  Por conta da adoção constitucional, doutrinária e jurisprudencial da Teoria do Risco 
Administrativo – que aponta o cabimento de indenização estatal pela só verificação do nexo causal 
entre o evento lesivo e a conduta da Administração – entendemos que, na seara dos danos causados 
ao particular, a regra é a responsabilidade administrativa e a exceção a não responsabilização. 
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materialização da lesão. Se a propriedade é pública ou foi adquirida quando já 

efetivada a intervenção, evidentemente não há de se falar em indenização. 

Embora a jurisprudência das Cortes Superiores aponte para essa 

configuração, cumpre destacar que o STF – ao negar, de forma unânime, provimento 

ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 361127 SP – respaldou 

entendimento fixado, em Instâncias inferiores, no sentido de que a impossibilidade 

de ideal utilização econômica da coisa, decorrente do tombamento, já seria 

suficiente para a admissibilidade do pedido de indenização. No caso, o Estado de 

São Paulo questionou, por via do mencionado recurso, decisão jurisdicional que 

determinou a desapropriação da Residência Joaquim Franco de Melo – um dos 

últimos casarões da época de ouro do café situados na Avenida Paulista – por conta 

de tombamento realizado pela Secretaria Estadual da Cultura no ano de 1992, 

época em que seus proprietários cuidaram de ajuizar a Ação expropriatória em 

comento com vistas à transferência da propriedade ao Estado e consequente 

obtenção de indenização, pretensão acolhida pelo Judiciário sob a compreensão de 

que o tombamento em tela impossibilitava aos donos da coisa o emprego do bem 

em conformidade com a sua vocação. Salientou-se, em caso de imóvel situado em 

área vocacionada a grandes empreendimentos, não se cuidar de tombamento 

indigitador de minúscula limitação, mas de restrição praticamente absoluta 

consubstanciada em supressão da normal expectativa de emprego do terreno à 

construção de moderna edificação. 
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5 A EFETIVAÇÃO DO TOMBAMENTO E A ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PARA TUTELA DO AMBIENTE CULTURAL 

 

5.1 TIPOS DE TOMBAMENTO 

 

O Decreto-lei n° 25/37 – diploma legal continente de disposições 

recepcionadas pela Constituição de 1988 na qualidade de normas gerais e de 

dispositivos integrados ao ordenamento constitucional para aplicação restrita à 

União – tem sido naturalmente adotado, como modelo, na atividade estadual de 

produção da legislação de tutela do patrimônio cultural local. Seu corpo normativo 

cinde-se, pois, em normas essenciais à figura do tombamento – de necessária 

observância pelos entes federados – e dispositivos tão somente complementares, de 

incidência limitada ao organismo federal. 

Dentre as normas destituídas de caráter geral – não veiculadoras de 

diretrizes principiológicas destinadas a todos os entes da federação – acham-se 

presentes comandos procedimentais informadores de várias configurações do 

instituto, dando azo à classificação pertinente aos tipos de tombamento que, embora 

circunscrita ao âmbito normativo federal, merece ser abordada nesse estudo até 

porque, nos dizeres de Zandonade (2012, p. 209), “ainda que não se encontrem 

adstritas à disciplina prevista no Decreto-lei 25, as mencionadas pessoas políticas 

devem resguardar a observância do devido processo legal, sobretudo porque o 

tombamento restringe o direito de propriedade”, intuito difícil, senão impossível de 

ser alcançado sem consideração às noções jurídicas atinentes às figuras do 

tombamento (I) voluntário, (II) compulsório, (III) provisório e (IV) definitivo inscritas 

nos artigos 5° a 10 do aludido diploma legal. 

De acordo com o artigo 5° do Decreto-lei n° 25/37, o tombamento perfaz-

se “de ofício” em relação à coisa integrante do patrimônio federal, estadual ou 

municipal, mediante determinação da Administração Cultural e subsequente 

notificação à entidade a que o bem pertencer. Tal modalidade de tombamento se 

consubstancia, assim, como verdadeira imposição unilateral do Poder Público, razão 
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porque tem sido vislumbrada
27

 a sua incompatibilidade com os Princípios da 

Federação, do Contraditório e da Ampla Defesa em prejuízo à recepção 

constitucional do mencionado dispositivo
28

, o que configura hipótese de exclusão 

indicativa de que o tombamento deve ser aplicado tão somente segundo os tipos ou 

procedimentos previstos nos artigos 6° a 10 do prefalado decreto-lei. 

Na trilha desses artigos, cuidando-se de referencial de memória 

titularizado por particular, tem lugar o (I) tombamento voluntário ou o (II) tombamento 

compulsório conforme haja ou não aquiescência do proprietário em relação ao intuito 

protetivo da Administração Cultural (artigo 6°). 

Na esteira do artigo 7° do decreto, verifica-se a primeira hipótese com 

fulcro em pedido do titular da coisa ou consoante sua anuência expressa à 

respectiva notificação do Poder Público, situação diversa da atinente à modalidade 

compulsória (artigo 8°), onde há recusa de concordância ao fito de inscrição da coisa 

em livro de tombo, caso em que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da 

sobredita comunicação oficial, o particular poderá manifestar contrariedade ao 

intento estatal (artigo 9°, n° 1) sob pena de, não o fazendo, vir a se consumar o 

tombamento (artigo 9°, n° 2). 

No Ceará, as modalidades voluntária e compulsória acham-se previstas 

pelo artigo 3° da Lei Estadual n° 13.465/2004 em relação a bens de propriedade de 

pessoa natural ou de pessoa jurídica de direito privado. Na conformidade desse 

diploma legal, o tombamento voluntário dá-se por iniciativa do proprietário ou por 

atribuição de concordância à pretensão tutelar formalizada por cidadão, por ente 

privado ou pelo Poder Público, havendo lugar para o tombamento compulsório em 

caso de revelia ou contestação do dono da coisa, numa configuração similar ao 

estabelecido, para a União, pelos aludidos dispositivos do Decreto-lei n° 25/37. 

Em Fortaleza-CE, o mesmo se verifica na conformidade dos artigos 10 e 

15, 1ª parte, – tombamento voluntário – e 9° e 15, 2ª parte, – tombamento 

compulsório – da Lei Municipal n° 9.347/2008 estabelecedora da regência de 

                                                

27

  A exemplo do registrado na doutrina de Adriana Zandonade e Francisco Humberto Cunha 
Filho. 
28

  Entrementes, cuidando-se de coisa integrante do patrimônio do mesmo ente público que 
procede segundo a previsão do artigo 5° do Decreto-lei n° 25/37, não há, evidentemente, de se falar 
em semelhante violação. 
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proteção do respectivo patrimônio histórico-cultural. 

Paralelamente a essa classificação, aperfeiçoada por conta do critério da 

constituição desse meio de tutela, observa-se a relevância do disposto no artigo 10 

do mencionado decreto, segundo o qual se tem ciência de (III) tombamento 

provisório e (IV) tombamento definitivo conforme verificada notificação do 

proprietário (provisoriedade) ou conclusão do processo pela inscrição da coisa no 

Livro do Tombo (definitividade). 

Com efeito, observada a jurisprudência de nossas Cortes de Justiça, 

observa-se, quanto a essa classificação erigida com base no critério da eficácia, que 

o tombamento provisório não é fase do procedimento de consumação da indigitada 

modalidade de desvelo cultural, mas sim marco jurídico acautelatório dos efeitos que 

o seu rito poderá, por fim, obter. 

Senão vejamos: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERRA DO GUARARÚ. TOMBAMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À 
PROCEDÊNCIA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO PROVISÓRIO AO 
DEFINITIVO. INCOERÊNCIA. 1. O instituto do tombamento provisório não é 
fase procedimental precedente do tombamento definitivo. Caracteriza-se 
como medida assecuratória da eficácia que este poderá, ao final, produzir. 
2. A caducidade do tombamento provisório, por excesso de prazo, não 
prejudica o definitivo. Inteligência dos arts. 8°, 9° e 10°, do Decreto Lei 
25/37. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RMS 8252/SP. RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 1997/0008407-8. Relator(a) 
Ministra LAURITA VAZ (1120). Órgão Julgador T2 – SEGUNDA TURMA. 
Data do Julgamento 22/10/2002. Data da Publicação/Fonte DJ 24/02/2003 
p. 215). 

 

Por fim, certificamos a ocorrência de tombamento de caráter individual e 

de tombamento de índole coletiva conforme se perfaça em relação a um único 

referencial simbólico ou a uma universalidade de bens considerados em conjunto. 

De fato, sob a perspectiva dessa última modalidade de intervenção, Cunha Filho 

(2000, p.49-50), em relevante artigo sobre a legislação cultural dos Estados da 

região nordeste, aduzem sobre a vantagem do tombamento de todo um centro 

histórico em termos que merecem ser aqui transladados. 

Vejamos: 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 traz em seu bojo a expressão 
conjuntos urbanos no inciso V do artigo 216. Esses centros históricos 
urbanos constituem um marco das primeiras construções de uma 
localidade. De que vale tombar um imóvel no meio de um conjunto que pode 
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sofrer profundas alterações tornando o ambiente desarmônico, se o 
momento pode ser oportuno para a proteção de um conjunto? Certamente, 
o fragmento é importante de receber proteção se seu entorno já não se 
encontra em harmonia, porém se há um conjunto de bens que ainda se 
encontra em harmonia é uma oportunidade que não pode passar. 

 

Individuada essa tipologia do tombamento, consideramos oportunizado o 

exame do procedimento de efetivação desse relevante meio de proteção dos 

referenciais de memória coletiva consoante digressão que adiante se delimita. 

 

 

5.2 O PROCESSO DE EFETIVAÇÃO DO TOMBAMENTO 

 

O tombamento é um instrumento de proteção do patrimônio cultural 

brasileiro
29

 para garantia de acesso às fontes da cultura nacional e promoção do 

pleno exercício dos direitos culturais
30

 – direitos de estatura fundamental ao 

cidadão, de caráter intrinsecamente constitucional, afetos à dignidade da pessoa 

humana. Destarte, não se afigura ato ou procedimento, mas um meio de atuação do 

Estado no exercício de função administrativa. Ainda que sua efetivação se dê por 

conta de um processo oficial consumado num ato de inscrição de um referencial 

simbólico, o tombamento não merece ser visto como um procedimento ou ato, mas 

como um instituto jurídico de proteção de bens e lugares de memória, repositórios 

materiais da cultura nacional; consequentemente um meio de promoção do 

respectivo acesso. 

Deveras, conquanto seja essa a sua feição, inviável não se admitir o fato 

de sua aplicação se achar coadjuvada por uma sequência de atos tendentes ao 

alcance de um resultado final conclusivo. Cuida-se de efetivação decorrente de um 

processo administrativo que se instaura, desenvolve-se e finaliza-se consoante um 

procedimento necessariamente previsto em lei (Princípio da Legalidade Objetiva), 

                                                

29

  Consoante a redação do § 1° do art. 216 da CF: “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”. 
30

  De acordo com a redação do caput do art. 215 da CF: “O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais”. 
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impulsionado pela Administração Pública (Princípio da Oficialidade) e sujeito – por 

respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão – à participação, 

manifestação e impugnação do administrado (Princípios do Contraditório e Ampla 

Defesa), asserção que encontra respaldo na jurisprudência de nossas Cortes de 

Justiça a exemplo do seguinte julgado: 

 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE 
TOMBAMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 
NULIDADE DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO – Da inteligência 
dos dispositivos do Decreto-Lei nº 25/1937 e da Lei Municipal nº 
3.525/1998, o ato administrativo para decretar-se o tombamento é 
vinculado, sendo indispensável o prévio procedimento administrativo, 
observando-se o Contraditório e a Ampla Defesa, sob pena de ofensa a 
direito fundamental, implicando a nulidade do procedimento. (TJMS – 5ª T. 
Cível; ACi-Lei Especial nº 2009.031634- 0/0000-00-Campo Grande-MS; Rel. 
Des. Vladimir Abreu da Silva; j. 11/2/2010; v.u.). BAASP, 2704/5777-j, de 
1º.11.2010. 

 

Em consonância com essa perspectiva, o tombamento consuma-se 

através de ato vinculado e tem o seu procedimento regulado – na esfera federal – 

pelos artigos 5° a 10 do Decreto-lei n° 25/37 sob necessária consideração às 

normas estabelecidas pelo Decreto-lei n° 3.866/41 – possibilidade de cancelamento 

da inscrição em Livro de Tombo mediante provimento de recurso administrativo – e 

pelas Leis n°s 9.784/99 – disciplina geral do procedimento administrativo federal – e 

6.292/75 – instituição da necessidade de homologação do processo de tombamento 

pelo Ministro da Cultura após Parecer do Conselho Consultivo do IPHAN. 

Nessa trilha, cuidando-se de referencial de memória integrante do 

patrimônio do ente promotor do tombamento, possível a inserção ex officio em Livro 

de Tombo consoante previsão do artigo 5° do Decreto-lei n° 25/37, o que não se dá 

em caso de domínio patrimonial alheio posto constituir hipótese de malferimento aos 

Princípios da Federação, do Contraditório e da Ampla Defesa, insuscetível, por 

conseguinte, de guarida pela ordem constitucional vigente, conjuntura que torna 

preceptiva – em relação a bens pertencentes a particular ou a ente público diverso – 

a regência dos artigos 6° a 10 do édito legal mencionado. 

Com esteio no sobredito consórcio normativo, o procedimento de 

efetivação do tombamento pode assumir feições distintas conforme se verifique ou 

não simpatia do proprietário para com a ideia de preservação da feição memorativa 

do bem. Como mencionado alhures, tem-se (I) tombamento voluntário quando o 
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procedimento é instaurado com fulcro em pedido do próprio titular do direito de 

propriedade (artigo 7°, 1ª parte) ou mediante sua expressa anuência à notificação 

expedida pelo IPHAN (artigo 7°, 2ª parte). Diversamente, verifica-se (II) tombamento 

compulsório (contencioso, forçado) – fatalmente jungido aos Princípios do Devido 

Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa (CF, artigo 5°, LIV e LV) – em 

caso de recusa de consentimento à pretensão de inscrição da coisa (artigo 8°), 

situação que vincula a atividade administrativa aos ditames do artigo 9° da regência 

em apreço. 

Na forma deste derradeiro dispositivo, uma vez recebida a mencionada 

notificação do órgão público, o proprietário do bem cultural poderá – em 

desconsideração à opção de aquiescência – oferecer, dentro de 15 (quinze) dias, 

contestação ao intento estatal (artigo 9°, n° 1) sob pena de seguimento do feito à sua 

revelia (artigo 9°, n° 2), silêncio que consagra o tombamento compulsório ficto, 

necessariamente atrelado à prévia homologação de Parecer do Conselho de 

Tombamentos da União pelo Ministro da Cultura (artigo 1° da Lei n° 6.292/75). 

Em caso de impugnação (artigo 9°, n° 1), caberá ao Conselho de 

Tombamentos apreciar as razões de insatisfação do proprietário e prolatar decisão 

em sentido de arquivamento do processo ou em favor da inscrição da coisa no Livro 

de Tombo, deliberação necessariamente sujeita – independentemente de seu teor – 

à homologação do Ministro da Cultura conforme artigo 1° da Lei n° 6.292/75. 

Como visto, o tombamento é meio de tutela que incide sobre a coisa 

mediante o encadeamento lógico de uma sequência de condutas tendentes a um ato 

final conclusivo sintetizador do intento protetivo que lhe é peculiar. Noutros termos, 

aplica-se – consoante um procedimento regulado em lei – sobre um bem 

necessariamente afeto à identidade e à ação dos grupos formadores da sociedade 

(CF, artigo 216, caput), o que vincula a conduta administrativa a referenciais de 

memória do agrupamento humano, sem o que estará a inscrição em Livro de Tombo 

fadada à ilegitimidade suscetível de controle pelo Poder Judiciário. 

Mazzilli (2005, p. 198)
 
respalda nossa posição ao aduzir que: 

 

Para os fins de que ora cuidamos, o tombamento é apenas uma forma 
especial de proteção administrativa de bem de valor cultural, que pressupõe 
todo um procedimento administrativo necessário para identificar certos bens 
como merecedores dessa proteção, e também para descrevê-los e 
relacioná-los num livro próprio, com o fim de assegurar a melhor defesa do 
bem. 
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Como o ato de tombamento não é pressuposto da proteção jurisdicional, 
seu mérito pode ser contrasteado em juízo. Não se pode, porém questionar 
o tombamento em sede de Mandado de Segurança, se a discussão 
envolver questão probatória que suponha produção em procedimento 
próprio (como uma perícia para identificar ou não o valor cultural do bem, ou 
oitiva de testemunhas em audiência); nesse caso, estaria desfigurada a 
liquidez e certeza que são o pressuposto do mandamus. 

 

Conforme aduzido em digressão atinente à natureza jurídica do 

tombamento, entendemos plausível o caráter vinculado do ato de consumação 

desse instituto
31

 em afastamento da pertinência do mérito administrativo próprio dos 

atos administrativos discricionários e consequente acolhimento à possibilidade de 

controle pelo organismo jurisdicional. 

Como sabido, por mérito administrativo se entende a possibilidade – 

eventualmente revelada pela lei – de o administrador público decidir acerca da 

conveniência e oportunidade de praticar o ato – que, por conta disso, afigura-se 

discricionário – com livre determinação de seu conteúdo (objeto) e das causas de 

sua produção (motivo), juízo que não pode – consoante tradição jurídica de nosso 

direito – ser apreciado pelo Poder Judiciário, vedação ponderada pela rica doutrina 

de Moraes (2004, p. 48-49) nos seguintes termos: 

 

É possível impugnar, em Juízo, a opção feita pela Administração Pública no 
exercício de sua competência discricionária? A opção administrativa entre a 
sanção pecuniária e o perdimento das mercadorias nas hipóteses de 
infração fiscal pode ser revista por um juiz? A deliberação de reformar o 
antigo aeroporto, em vez de construir um novo pode ser objeto de contenda 
judicial? 
[…] 
Hoje em dia não mais se discute a possibilidade – reconhecida, à 
unanimidade, pela doutrina jus-administrativista, de controle jurisdicional da 
aplicação pela Administração Pública de normas que contêm conceitos 
jurídicos indeterminados, assim como daqueles que atribuem 
discricionariedade. “No Estado de Direito do século XX”, como diz Nuno 
Piçarra, “a ideia de controle, fiscalização e coordenação recíprocos tornou-
se o centro de gravidade do princípio da separação de poderes”. O que se 
discute, porém, são os limites desse controle pelo Poder Judiciário. Tais 
limites implicam a exclusão de alguns atos administrativos de apreciação 
judicial, ou originam apenas uma sindicabilidade judicial limitada para certos 
atos administrativos? 
[...] 
O reconhecimento da diferenciação entre as atuações dos Poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo, com a consequente admissão de redutos 
incontroláveis reciprocamente, de certa forma, entra em choque com a 

                                                

31

  Nesse sentido, entendimento consignado no REsp n° 147.949 MG, 1ª T. STJ, julgado em 19-
02-1998, Rel. Min. Garcia Vieira, LexSTJ, 109:187. 
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expectativa predominante no Brasil, segundo a qual a atuação de qualquer 
um dos Poderes será revista, de forma plena, por um deles, nos termos 
previstos na Constituição. 
[…] 
O que se pretende, no Estado de Direito, é evitar que as condutas dos 
agentes públicos, sejam do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, 
causem lesão ou ameaça a direito. Nesta hipótese, sim, autoriza-se a 
interferência de um poder sobre a atuação do outro. Como afirma Castro 
Nunes, “a discrição cessa onde começa o direito individual, posto em 
equação legal”. 
Convém registrar, no entanto, que o exercício da discricionariedade ou da 
valoração administrativa dos conceitos jurídicos indeterminados não conduz 
necessariamente a uma lesão ou ameaça de lesão de direito. Aliás, 
frequentemente, não o conduz. Entretanto, nas hipóteses em que este 
exercício provocar uma lesão potencial ou atual a direitos, é cabível o 
controle jurisdicional, para o fim de invalidar o ato lesivo, muito embora não 
se possa quase nunca, em consequência, determinar a substituição por 
outro ato. 

 

Inobstante assim se afigure a real delimitação da atividade jurisdicional 

frente a atos administrativos discricionários, temos por vinculada a natureza do ato 

consumador do procedimento de efetivação do tombamento, em favor da 

legitimidade do controle judicial. 

Deveras, cuidando-se de instrumento de conservação de referenciais 

simbólicos sujeitos a risco de degradação pela ação do tempo (ausência de reparos 

e restaurações) ou pela conduta humana (demolição, mutilação, descaracterização), 

tem o tombamento nítido caráter acautelatório que não se compraz com a ideia de 

juízo administrativo de conveniência e oportunidade na sua aplicação. 

O ato de inscrição almejado insere-se no que a doutrina de Mazzilli (2005, 

p. 126) denomina “ato administrativo de reação impositiva”, hipótese de ato 

vinculado, de adoção inafastável ante situação de relevância cultural prevista na lei. 

Ante o caráter acautelatório do instituto, nos parece absurda a opção 

administrativa de tombar ou não um bem móvel ou imóvel relevante à memória da 

sociedade, bem como de adiar indefinidamente a adoção de medidas tendentes à 

materialização desse desvelo social. A proteção do patrimônio cultural através do 

tombamento é uma missão constitucional atribuída à Administração Pública, não 

uma escolha a ser realizada por conta de juízo de oportunidade e conveniência. 

O requisito “objeto” no tombamento é vinculado porque o Poder Público 

não tem liberdade de determinação do seu conteúdo. Por força da organização 

social atinente à cultura (CF, artigos 215 a 216-A) – em especial pelo comando do § 
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1° do artigo 216
32

 – o instrumental administrativo há de se reportar, 

necessariamente, a um referencial de memória do agrupamento humano, sob pena 

de desvirtuamento do intuito protetivo que lhe é peculiar. 

Ademais, o “motivo” da conduta da Administração tem razão de ser no 

risco de desaparecimento ou descaracterização desfavorável à missão de garantia 

do pleno acesso às fontes da cultura nacional preceituada pelo artigo 215, caput, da 

Constituição
33

, o que possibilita a compreensão de se achar o ente público jungido 

ao tombamento sempre que verificada situação informada pela presença dos 

sobreditos elementos. 

Nessa trilha, concluímos pela possibilidade da irresignação do proprietário 

do bem tombado ressoar no Poder Judiciário
34

, bem como pela admissibilidade de 

controle judicial de omissão administrativa atinente à situação de risco à 

incolumidade de bem cultural, hipótese que afigura pertinente o exercício de 

pretensão protetiva através da Ação Civil Pública, assunto que trataremos ainda de 

examinar. 

A propósito do tema do controle judicial do tombamento, curioso litígio 

veio a se configurar na cidade de Fortaleza-CE em relação à conservação da 

integridade física do prédio da sede do clube Náutico Atlético Cearense, agremiação 

sociocultural desportiva fundada na capital alencarina em 1929, dotada de 

induvidosa relevância no âmbito histórico e cultural local. 

Com efeito, no ano de 2006, o Município de Fortaleza – após realizar, sob 

                                                

32

  § 1°. 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. 
33

  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. 
34

  Imaginemos, por exemplo, situação em que o Poder Público, com o propósito de defesa do 
meio ecológico, proceda a tombamento de área verde claramente destituída de valor simbólico à 
sociedade. Nesse caso, ainda que o procedimento de efetivação houvesse se desenvolvido de forma 
regular, o tombamento estaria desvirtuado posto se tratar de instrumento de tutela do ambiente 
cultural e não de defesa do ambiente natural. Na hipótese, uma vez adotada a tese da 
discricionariedade, o controle judicial limitar-se-ia aos aspectos de legalidade e regularidade formal, 
sem possibilidade de exame do objeto e do motivo do ato de consumação. Diversamente, admitida 
sua natureza vinculada, achar-se-ia o Poder Judiciário licenciado à anulação da medida do ente 
público justamente por conta de vício atinente aos aludidos elementos do ato da Administração. 
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interesse de preservação do aludido prédio, anotação de tombamento provisório na 

forma do Decreto-lei n° 11.957 – veio a se confrontar com inconformismo da 

mencionada associação consubstanciado em pretensão anulatória formalizada nos 

autos do Processo n° 412866-81.2010.8.06.0001. 

Surpreendentemente, referido litígio chegou ao fim por conta de transação 

firmada, em fevereiro de 2012, no sentido da redução dos efeitos da intervenção à 

fachada do edifício voltada às Avenidas da Abolição e Desembargador Moreira, 

muito embora se soubesse – à semelhança do que se dá em relação à União 

Federal (artigo 10, parágrafo único, do Decreto-lei n° 25/37) – que os efeitos do 

tombamento provisório se equiparam aos do definitivo (artigo 13 da Lei Municipal n° 

9.347/2008), razão pela qual um grupo de sócios da agremiação procedeu ao 

ajuizamento de demanda de anulação do acordo (Processo n° 0208348-

27.2013.8.06.0001), onde veio a ser deferida, na data de 08 de novembro de 2013, 

providência liminar determinadora de suspensão de todo e qualquer trabalho 

destinado à alteração da estrutura física do clube, decisão recorrida mediante 

Agravo de Instrumento (Processo n° 0032641-48.2013.8.06.0000) julgado pela 

Egrégia Corte Cearense de Justiça nos seguintes termos: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TOMBAMENTO DE BEM. 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO PARA ADEQUAÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO PROVISÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DO TOMBAMENTO 
DEFINITIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO 
EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO COM 

DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ANTE O 
RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. (TJ-CE. 
AgI n° 0032641-48.2013.8.06.0000. Relator(a) Des. Durval Aires Filho. 7ª 

Câmara Cível. Data do julgamento: 19/08/2014). 

 

Consoante lição de Silva (2005, P. 1421), temos que: 

 

No conceito do Direito Civil, e como expressão usada em sentido estrito, 
transação é a convenção em que, mediante concessões recíprocas, duas 

ou mais pessoas ajustam certas cláusulas e condições para que previnam 

litígio, que se possa suscitar entre elas, ou ponham fim a litígio já suscitado. 
Assim, a transação, sempre de caráter amigável, fundada que é em acordo 
ou em ajuste, tem a função precípua de evitar a contestação ou o litígio, 
prevenindo-o, ou de terminar a contestação, quando já provocada, por uma 
transigência de lado a lado, em que se reiteram, ou se removem todas as 

dúvidas ou controvérsias, acerca de certos direitos. 

 

Por conta desse nítido caráter dispositivo, depreende-se que a transação 
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é inconciliável com o regime jurídico de direito público próprio do tombamento 

provisório ou definitivo. Deveras, esse instituto é informado por princípios e regras 

que não se enlaçam com a liberalidade inerente ao referido acordo de vontades, 

onde contendores abrem mão de parcela de seus interesses para pôr termo à 

demanda. Incidem, no caso, os Princípios da Indisponibilidade do Interesse Público 

e da Legalidade, segundo os quais o Administrador não tem, sob sua livre 

disposição, interesses que lhe foram confiados sob jugo da lei. 

Em razão da indisponibilidade e legalidade, não lhe é dado convencionar 

sobre efeitos legalmente prescritos aos tombamentos provisório e definitivo. 

Cuidando-se de atividade administrativa vinculada, em que a lei prescreve 

determinados comportamentos de forma objetiva, não se verifica possibilidade de 

conjunção de vontades quando já verificado o tombamento provisório ou atingido o 

definitivo, situação diversa daquela em que se firma termo de ajustamento de 

conduta com o Poder Público consoante atividade que adiante se enuncia. 

 

5.3 A ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

CULTURAL 

 

O Ministério Público é a instituição permanente e autônoma, essencial ao 

funcionamento jurisdicional do Estado, incumbida constitucionalmente da defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (artigo 127, caput, da CF). 

Por força dessa conformação, as atribuições do Parquet arregimentam-se 

para (I) combate às violações das leis e das normas atinentes a interesses da 

sociedade e a interesses indisponíveis do cidadão, (II) defesa desses mesmos 

interesses e fiscalização da aplicação dessas mesmas regras, em Juízo ou no 

âmbito da Administração, (III) empenho pela prevalência da Constituição e (IV) 

manutenção do sistema político em consonância com o regime democrático. 

Para entendimento desse mister, importa aferir a exata dimensão do 

significado de interesse social e interesse individual indisponível em digressão 

necessária ao exame da pertinência das atribuições ministeriais no campo da 

preservação dos referenciais memorativos da sociedade. 

De início, verifica-se que o interesse social nem sempre coincide com o 
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interesse público, não podendo as expressões serem tomadas como equivalentes
35

 

. Isso porque, em sentido lato, a expressão interesse público compreende tanto o 

interesse público primário quanto o secundário, este último geralmente distinto do 

interesse da sociedade. 

Com efeito, ao passo que o interesse público primário se acha afeto ao 

bem geral, o interesse público secundário diz respeito ao interesse da Administração 

Pública, no mais das vezes de ordem puramente política, quase sempre não 

coincidente com o interesse da sociedade, o que aponta a pertinência da atividade 

do Ministério Público – pragmaticamente – apenas em relação ao primeiro deles. 

Nessa trilha, o interesse social pode ser identificado com o interesse 

público primário (bem geral), este sim coincidente com o interesse de toda a 

sociedade, e – em sentido lato – até mesmo com interesses transindividuais de 

pessoas indeterminadas (interesses difusos) e com interesses de coletividades 

(interesses coletivos)
36

. 

Assim, dentro dessas quatro ordens de interesses – públicos primários, 

difusos, coletivos e individuais (disponíveis e indisponíveis) – o Parquet desempenha 

suas atribuições em favor da defesa dos três primeiros (que são sempre 

indisponíveis), bem como em prol da tutela dos individuais marcados pela nota da 

indisponibilidade, os quais, embora titularizados por pessoa determinada, não 

podem ser objeto de livre convenção a exemplo dos relacionados com os direitos à 

vida, à liberdade, à saúde etc. 

A propósito do tema, Mazzilli (1993, p. 60-61) leciona – do alto de sua 

autoridade – da seguinte forma: 

 
Entendemos de distinguir entre as diversas formas de interesse: a 
contraposição mais usual do interesse público (de que é titular o Estado) ao 

interesse privado (de que é titular o cidadão), na verdade exprime apenas 
uma faceta do que seja interesse público. Entretanto, se usada em sentido 
lato, a expressão mais abrangente ainda é a do interesse público, que, no 

dizer de Renato Alessi, compreende o interesse público primário e o 

                                                

35

  Note-se que a expressão “interesse público” não se acha presente na dicção do artigo 127 
da Constituição Federal. 
36

  De acordo com o RE n° 163.231-3-SP, STF Pleno, Informativo STF, 62, e DJU, 29-06-01, p. 
55, os interesses individuais homogêneos (interesses titularizados por grupo, categoria ou classe de 
pessoas determinadas ou determináveis) são subespécie de interesses coletivos. 
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secundário: com efeito, não há confundir o interesse do bem geral (interesse 

público primário) com o interesse da administração (interesse público 
secundário), ou seja, o modo como os órgãos governamentais vêem o 
interesse público. Essa distinção evidencia que nem sempre está a coincidir, 

respectivamente, o interesse público primário com o secundário. E é pelo 
primeiro deles que deve sempre zelar o Ministério Público. Nesse sentido, o 
interesse público primário (bem geral) pode ser identificado com o interesse 

social, o interesse da sociedade ou da coletividade, e mesmo com os mais 
autênticos interesses difusos (o exemplo, por excelência, do meio 
ambiente). Já o interesse coletivo é aquele que atinge uma categoria 
determinada ou pelo menos determinável de indivíduos. 

Num sentido lato, portanto, até o interesse individual, se indisponível, é 
interesse público, cujo zelo é cometido ao Ministério Público (CR, art. 127); 
a defesa do próprio interesse coletivo também pode coincidir com o zelo do 

interesse público empreendido pela instituição (CR, art. 129, III). 
 

 
Nesse contexto, a preservação do meio ambiente – que além do aspecto 

puramente ecológico se acha integrado pela ambiência cultural – apresenta-se como 

um interesse difuso posto se cuidar, nos dizeres de Machado (2007, p. 118), de “um 

bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo” atinente a um direito 

que “é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo “transindividual””. 

Por sinal, o sítio eletrônico do Ministério da Justiça registra que: 

 

Direitos difusos são todos aqueles direitos que não podem ser atribuídos a 
um grupo específico de pessoas, pois dizem respeito a toda a sociedade. 
Assim, por exemplo, os direitos ligados à área do meio ambiente têm reflexo 
sobre toda a população, pois se ocorrer qualquer dano ou mesmo um 
benefício ao meio ambiente, este afetará, direta ou indiretamente, a 
qualidade de vida de toda a população. 
O mesmo ocorre com os direitos do consumidor, com os direitos ligados à 
preservação do patrimônio sócio cultural e com os bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem 
econômica etc. (BRASIL; MINISTERIO DA JUSTIÇA, 2014)

  

 
 

Deveras, a conservação dos referenciais de memória da sociedade diz 

respeito a um número indeterminado (ou indeterminável) de pessoas unidas por 

mesmas circunstâncias de fato, configurando-se, portanto, como interesse difuso, 

necessariamente tutelado pelo Ministério Público forte no artigo 129, III, da 

Constituição Federal a seguir transcrito: 

 

 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

 
II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 
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III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 

 
IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins 
de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 
Constituição; 

 
V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas; 

 
VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 

 
VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 

 
VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; 

 
IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 
e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

 

 

Na esteira dessa configuração constitucional, cabe ao Ministério Público 

promover a preservação material dos bens móveis e imóveis de acento cultural, 

mediante adoção de medidas preventivas e repressivas de atos que importem 

violação a esse interesse de natureza transindividual. 

Tais providências têm lugar, em face do caráter difuso do sobredito 

interesse, com fulcro no destacado inciso III do artigo 129 da CF, segundo o qual 

cabe ao Parquet “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”. 

O inquérito civil é instituto jurídico consagrado ao Ministério Público pelo § 

1° do artigo 8° da lei de regência da Ação Civil Pública – Lei n° 7.347/85
37

 – com 

vistas à colheita inquisitiva – em regra pública e não sujeita a contraditório – de 

elementos capazes de propiciar convicção acerca de justa causa para a respectiva 

propositura, onde também se oportuniza, conforme recomendado pelas 

                                                

37

  Diploma legal alterado – após recepção pela ordem constitucional de 1988 – pelas Leis n°s 
8.078/90, 9.494/97, 11.448/2007, 12.288/2010, 12.529/2011, 12.966/2014 e 13.004/2014. 
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circunstâncias, a expedição de Recomendações a entes públicos e a celebração de 

Termo de Ajustamento de Conduta com particular ou com a Administração Pública 

para o fim de adequação de comportamentos às exigências legais, capaz de sustar 

– ao menos enquanto não reiterados – o ajuizamento da mencionada demanda 

processual. 

A faculdade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta para 

elisão de possível propositura de Ação Civil Pública não contradiz as averiguações 

que realizamos – ao final do tópico imediatamente anterior – acerca da 

impossibilidade jurídica de transação atinente a direitos indisponíveis. Isso porque 

ela tão somente revela disponibilidade sobre o conteúdo processual do litígio, não 

sobre o seu conteúdo substancial. Ao revés do verificado no caso do Náutico Atlético 

Cearense (vide considerações finais do item 5.3 deste capítulo) – em que o 

Município de Fortaleza-CE e o referido clube puseram abaixo contenda judicial 

mediante celebração de acordo de restrição dos efeitos de tombamento provisório 

incidente sobre o prédio da agremiação –, na hipótese de formalização do Termo de 

Ajustamento ainda não há formação de relação processual – na verdade, esse termo 

visa, justamente, a evitá-la – e nem há disposição alguma acerca do direito material 

controvertido. Na situação não se verifica transação, o Ministério Público não abre 

mão de qualquer interesse ou direito posto sob sua tutela, mas apenas colhe do 

particular ou do ente público descompassado, o compromisso de não se conduzir 

em sentido contrário ao interesse resguardável por meio da Ação Civil Pública. 

Esse raciocínio encontra confirmação na doutrina de Mazzilli (2005, p. 

258-259) externada nos seguintes termos: 

 
Qual é a natureza jurídica do compromisso de ajustamento de conduta? 

É ele um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público 

legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua 

conduta às exigências da lei. 

Como tem natureza bilateral e consensual, poderíamos ser tentados a 

identificá-lo como uma transação do direito civil. Não seria correto, porém, 

esse raciocínio. Se tivesse mesmo a natureza de transação verdadeira e 

própria, seria um contrato, porque suporia o poder de disposição dos 

contraentes, que, por meio de concessões mútuas, preveniriam ou 

terminariam o litígio (CC, art. 840). 

Entretanto, o compromisso de ajustamento de conduta não é um contrato; 
nele o órgão público legitimado não é titular do direito transindividual, e, 

como não pode dispor do direito material, não pode fazer concessões 

quanto ao conteúdo material da lide. 

É, pois, o compromisso de ajustamento de conduta um ato administrativo 
negocial por meio do qual só o causador do dano se compromete; o órgão 
público que o toma, a nada se compromete, exceto, implicitamente, a não 
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propor a ação de conhecimento para pedir aquilo que já está reconhecido 
no título. Mas isto não é verdadeira concessão, porque, mesmo que o órgão 
público a nada obrigasse, e assim se propusesse a ação de conhecimento, 
vê-la trancada por carência, pois lhe faleceria interesse processual em 
formular um pedido de conhecimento, se já tem o título executivo. 

 

 

Por conseguinte, inexiste incompatibilidade entre o caráter indisponível 

dos interesses confiados ao Ministério Público e a figura do Termo de Ajustamento 

de Conduta, compromisso de adoção não obrigatória, mas antecedente lógico de 

Ação Civil Pública pautada pela sua transgressão. 

De outra parte, as Recomendações também têm lugar na defesa 

ministerial do acervo cultural posto cuidarem de promover o efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos referenciais de memória 

da sociedade, em plena consonância com o mister atribuído à Instituição pelo inciso 

II do sobrescrito artigo 129 da Constituição Federal. 

Tais atos consistem em comunicações de descompassos verificados no 

funcionamento da coisa pública lato sensu, dirigidas pelo Parquet à Administração 

Pública direta ou indireta ou a exercentes de funções delegadas pelo Poder Público, 

com vistas à ações ou correções capazes de obstar o prosseguimento ou a 

instauração de inquérito civil e, nesse passo, evitar a adoção de medidas mais 

drásticas a cargo da Instituição. Não são vinculantes nem têm a força executiva dos 

Termos de Ajustamento de Conduta, mas acarretam, de pronto, o desalento moral de 

voluntariedades ou de negligências contrárias à lei, sendo, no mais das vezes, 

eficazes no aludido intuito de proteção
38

. 

Por fim, dentro do destacado relevo protetivo do Ministério Público, 

consagra-se à Instituição legitimidade extraordinária ad causam – autorização legal 

de postulação judicial, na condição de parte e em nome próprio, favorável a 

interesse alheio – para a propositura de Ação Civil Pública tendente a tutela do 

patrimônio cultural. 

A lei de regência da referida ação coletiva – Lei n° 7.347/85 – assevera, 

na dicção dos oito incisos de seu artigo 1°, o intuito de consecução judicial de 

responsabilização dos autores de danos morais e patrimoniais causados (I) ao meio 

                                                

38

  Não identificamos óbice a recomendações de tombamentos de bens móveis ou imóveis 
dirigíveis ao Poder Público. 
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ambiente, (II) ao consumidor, (III) a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, bem como (IV) a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo, (V) à ordem econômica, (VI) à ordem urbanística, (VII) à honra e à 

dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e (VIII) ao patrimônio público e 

social, sendo, por conseguinte, de clara aplicação à tutela do acervo memorativo da 

sociedade. 

A Ação Civil Pública pode veicular pretensões de cunho condenatório, 

cautelar, executivo, constitutivo, mandamental ou meramente declaratório (artigo 21), 

sendo pertinente, portanto, para condenar pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, a reparação de danos ou a elisão de comportamentos deletérios à coisa 

memorativa, bem como para nulificação ou anulação de ato ou contrato lesivo ao 

patrimônio cultural. 

Entrementes, é controversa a sua aplicação para alcance de inserção de 

bem cultural em Livro de Tombo. Cuida-se do tema do “tombamento por via judicial”, 

providência que não nos afigura apartada da sistemática da Ação Civil Pública posto 

prever a Lei n° 7.347/85 a possibilidade do alcance de decreto judicial de 

providências condenatórias mandamentais, bem como – consoante seu artigo 21 – a 

aplicação – à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais – no 

que for cabível, dos dispositivos do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 

Sobredito título consagra, em seu consórcio normativo, dispositivo 

segundo o qual à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos são admitidas todas as espécies de demandas capazes de propiciar 

adequada e efetiva tutela. Cuida-se de previsão veiculada pelo artigo 83 da Lei n° 

8.078/90, signo normativo sucedido por disposições que esclarecem a viabilidade 

jurídico-processual de exercício de pretensões mandamentais (artigo 84 e 

seguintes). Quanto a isso, Carvalho Filho (2009, p. 1010-1011) esclarece que: 

 

A sentença, na ação civil pública, dependerá da natureza do pedido 
formulado na ação, que pode variar conforme o caso. 
Dita o art. 3° da Lei n° 7.347/85 que “a ação civil poderá ter por objeto a 
condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer”. No primeiro caso, se procedente a ação, a sentença terá conteúdo 
condenatório pecuniário, já que o réu será condenado a pagar em dinheiro 
a indenização pelos danos causados por sua conduta ofensiva. No 
segundo, a sentença terá natureza condenatória mandamental (ou 
simplesmente mandamental), pois que caberá ao réu cumprir obrigação de 
fazer ou não fazer determinada pelo juiz. No caso de improcedência, a 
sentença terá natureza declaratória negativa, já que estará declarando que 
o réu não vulnerou os interesses transindividuais sob tutela. 
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A Lei n° 7.347/85 só previu essas duas formas de tutela. Todavia, a Lei n° 
8.078/90 (o Código do Consumidor) passou a admitir hipóteses em que o 
pedido é o de anulação de atos ou de cláusulas contratuais. A Lei n° 
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), a seu turno, também 
admite a ação civil pública para invalidação de atos. Em tais casos, a 
sentença que acolher a pretensão terá a natureza constitutiva (ou 
desconstitutiva), já que extinguirá relação jurídica anteriormente formada. 
Se improcedente a decisão, a sentença também será declaratória negativa. 

 

 

Ao seu turno, a doutrina de Mazzilli (2005, p. 126-127) nos leva a refletir 

sobre a inserção do ato consumador do tombamento dentre os chamados “atos 

administrativos de reação impositiva” aduzidos pelo jurista da seguinte forma: 

 

Cabem esclarecimentos complementares quanto a esta última hipótese, que 
diz respeito a uma espécie de ato administrativo vinculado. Por ato 
administrativo de reação impositiva, queremos significar o dever que tem a 
administração pública de reagir, por meio de seus agentes, “em detectando 
infração à lei ou em cuidando de fatos já ocorridos ou por ocorrer. Deve 
interditar o imóvel em ruína; deve coibir o uso dos bens públicos; deve 
embargar a obra feita em desacordo com as posturas municipais; deve 
impedir a comercialização de alimentos deteriorados; deve impedir a prática 
de crime de que tenha notícia. Não há discricionariedade: sua conduta é 
obrigatória e decorre do simples fato da infração”. Em todos esses casos, a 
reação do administrador é obrigatória e vinculada. Nada impede, pois, que, 
em tese, se proponha ação civil pública ou coletiva contra o Estado, com 
pedido consistente em obrigação de fazer. 

 
 

Cumpre lembrar que em decisão paradigmática do Supremo Tribunal 

Federal proferida na ADPF nº 45, o Ministro Celso de Mello bem asseverou a 

relativização do Princípio da Tripartição dos Poderes em prol do intuito de 

preservação de condições materiais de existência digna à população, concepção 

profícua para a consolidação de uma nova atitude jurisdicional ante as omissões do 

Poder Público. Registra-se o seguinte entendimento na aludida decisão: 

 
 

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, 
a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público, também desrespeita a Constituição, 
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 
ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos 
postulados e princípios da Lei Fundamental. 
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 
institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial 
– a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, 
Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos 
Poderes Legislativo e Executivo. 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá 
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atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a 
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático. 

 

Aliás, colhem-se da jurisprudência de nossas Cortes de Justiça, 

entendimentos acerca da viabilidade de promoção de tombamento com fulcro em 

Ação Civil Pública, sendo exemplares os seguintes julgados: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER E NÃO FAZER. CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL HISTÓRICO. 
ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO. PERQUIRIÇÃO DE 
INTERESSE PÚBLICO. 1. A obrigação de preservar o patrimônio histórico, 
cultural, paisagístico, arquitetônico e artístico local é dos particulares e dos 
entes públicos, advindo tal obrigação da Constituição Federal de 1988, 
conforme arts. 23 e 216. 2. Embora o tombamento não tenha sido efetivado, 
segundo o que se colhe das alegações da agravante, omitindo-se os órgãos 
competentes do Poder Público em proceder às medidas administrativas 
indispensáveis à conservação do bem em foco, inexiste impedimento de 
que a tutela se dê mediante intervenção do Poder Judiciário. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70054416391, 
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 
Julgado em 24/07/2013). (TJ-RS - AI: 70054416391 RS, Relator: Eduardo 
Uhlein, Data de Julgamento: 24/07/2013, Quarta Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 08/08/2013). 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Preservação de praça pública – Valor histórico e 
paisagístico – Interesse da comunidade no sentido do resguardo de 
tradições locais – Reconhecimento de sua existência que pode ser 
efetivado pelo Judiciário, não sendo privativo do órgão Legislativo ou 
Administrativo – Lei Federal n. 7.347, de 1985 – Ação Procedente – 
Recursos não providos.” (RJTJESP 122/50). 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO CULTURAL. AUSÊNCIA DE 
TOMBAMENTO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO PELA 
VIA JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 216, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Não há qualquer exigência legal condicionando a defesa do 
patrimônio cultural – artístico, estético, histórico, paisagístico – ao prévio 
tombamento do bem, forma administrativa de proteção, mas não a única. A 
defesa é possível também pela via judicial, através de ação popular e ação 
civil pública, uma vez que a Constituição estabelece que “o Poder Público, 
com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.” (art. 
216, § 1°). (TJ-SC. Apelação cível n° 97.001063-0, Criciúma, Relator: Des. 
Silveira Lenzi. J. 24/08/1999). 

 

 

Parecem-nos desarrazoados os entendimentos que advogam a 

impossibilidade do Ministério Público buscar a inserção da coisa cultural em Livro de 

Tombo por meio do organismo jurisdicional. Na forma e na essência, a Ação Civil 
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Pública revela-se instrumento processual idôneo ao alcance de semelhante 

providência sempre que referida conduta se afigurar – em razão de situação de risco 

de degradação cultural – um “ato administrativo de reação impositiva”. Ademais, 

compreender a aplicação da sobredita Ação apenas aos casos de atos comissivos 

deletérios aos interesses difusos importaria risco de solidificação de situações 

violadoras de prescrições constitucionais, não havendo, mormente pela apontada 

feição declaratória e vinculada do tombamento, óbice à imposições judiciais de 

comportamentos administrativos tendentes à efetiva tutela do bem comum. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho analisou a inserção do direito à memória dentre os 

direitos essenciais à dignificação do indivíduo e, nesse contexto, dada a relevância 

do tombamento para a proteção do conjunto de bens materiais expressivos da 

criatividade, espiritualidade e identidade do grupo social, apontou a incorporação 

desse instituto – de cunho tradicionalmente administrativo – pela vertente cultural do 

Direito Constitucional. 

Partindo da ideia de cultura como processo de acumulação de bens 

materiais e imateriais decorrentes das vivências humanas, certificamos a intima 

relação do fenômeno cultural com a memória coletiva haja vista o fato dessa última 

se reportar, para além do aspecto meramente histórico-social, ao universo simbólico, 

identitário e espiritual da sociedade corporificado nas tradições, crenças e 

engenhosidade material do agrupamento humano, cujo interesse de preservação e 

acesso, uma vez reputado tema de especial desvelo do Estado (CF, artigos 215 a 

216-A), nos levou a concluir pela alocação do direito à memória cultural no rol de 

direitos de estatura fundamental. 

Nessa ordem de ideias, em consonância com a essencialidade do 

ambiente cultural, verificamos que o tombamento se agiganta, em satisfação ao 

direito à memória, como meio de tutela do acervo memorativo da sociedade, razão 

pela qual nos detivemos na análise de seus aspectos fundamentais. 

Nessa trilha, observamos que o instituto do tombamento, dantes jungido 

ao Direito Administrativo na missão de defesa do patrimônio histórico e artístico 

nacional, assume, hodiernamente, lugar dentre os instrumentos jurídicos destinados 

pelo constituinte à tutela do patrimônio cultural brasileiro, podendo, na atualidade, 

ser encarado como um instituto do Direito Cultural, segmento jurídico evidenciado, 

com fulcro na Constituição de 1988, como um recorte do Direito Constitucional. 

Verificamos que o tombamento tem por objeto o ambiente cultural da 

sociedade, conjunto de bens expressivos da espiritualidade e identidade do grupo 

social, vale dizer, marcados por características especiais que precedem a sua 

incidência, razão de certificação de sua feição meramente declaratória, a par de 

conclusões sobre seu caráter de modalidade sui generis de intervenção na 

propriedade, aperfeiçoável através de um procedimento regulado em lei, 

consumável por ato vinculado, sujeito a controle jurisdicional. 
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Por fim, concluímos que a preservação dos bens memorativos da 

sociedade, sem a qual não pode haver atendimento ao direito inscrito no artigo 215 

do Pacto Fundamental, corresponde a um interesse difuso, de defesa naturalmente 

inserida dentre as funções institucionais do Ministério Público, ou seja, também 

tutelado através dos instrumentos constitucionalmente alçados à Instituição, dentre 

os quais a Ação Civil Pública, inclusive manejável, em caso de omissão do Poder 

Público, para alcance de decreto judicial de inscrição da coisa em Livro de Tombo, 

pelo que se observa o sentido da atuação plúrima alvitrada pelo § 1° do artigo 216 

da Constituição Federal. 
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