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“Não importam quais sejam os direitos de propriedade, a destruição de um prédio histórico e
monumental não deve ser permitida a esses ignóbeis especuladores cujo interesse os cega para
honra. [...] Há duas coisas num edifício: seu uso e sua beleza. Seu uso pertence ao
proprietário, sua beleza a todo o mundo; destruí-lo é, portanto, extrapolar o que é direito”.
(Victor Hugo)
RESUMO
Pode-se afirmar que o presente trabalho pretende apresentar como modelo de acautelamento
do patrimônio cultural o regime jurídico dos Imóveis Especiais de Preservação, dada a sua
eficácia na conjugação do interesse público em preservar e dos interesses privados dos
proprietários dos bens preservados. O patrimônio cultural é formado a partir dos elementos,
materiais e imateriais, fruto da criação e intervenção humana em sua integração com o meio
ambiente, na qual ficam impressas as marcas do momento histórico e social de seus estágios
evolutivos, daí a importância de sua preservação para conservação do desdobramento
simbólico da identidade cultural de um povo. Dentre os componentes do patrimônio cultural,
são tomados como objeto de estudo os imóveis urbanos como parâmetro da análise de eficácia
social e normativa dos principais instrumentos jurídicos de preservação do patrimônio
cultural, face a dificuldade em equacionar o interesse público ao particular, refletido na livre
disposição de seu direito de propriedade sobre esse tipo de bens. O tombamento é tomado
como o principal instituto jurídico de preservação do patrimônio cultural no âmbito federal,
contudo, resta ineficaz quanto aos seus resultados práticos, em razão da amplitude das
obrigações sobre os proprietários e do caráter autoritário de suas imposições. É, então,
proposto como instrumento equalizador dos interesses difusos entre o Poder Público e os
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particulares, o regime municipal dos Imóveis Especiais de Preservação, aplicável na cidade do
Recife, na preservação de imóveis considerados de importância cultural para a localidade,
mediante a concessão de estímulos e compensações aos proprietários, na qual se destaca a
possibilidade da transferência do direito de construir inerente ao potencial construtivo do
imóvel, conforme o permissivo legal do Estatuto da Cidade, sendo forçoso concluir que a
maneira, juridicamente, mais eficaz de preservação de bens culturais, dessa espécie, é a
aplicação de instrumentos normativos elaborados pelos municípios, conforme o interesse local
de preservação.
Palavras-chave: Preservação do patrimônio histórico. Tombamento. Imóveis especiais
de preservação.
RESUMEN
Se puede afirmar que el presente trabajo demuestra que la declaración del modelo de
precaución el régimen jurídico de los Inmuebles Especiales de Preservación, dada su eficacia
en la conjugación del interés público en preservar y de los intereses privados de los
propietarios de los bienes preservados. El patrimonio cultural se forma a partir de los
elementos, materiales e inmateriales, fruto de la creación e intervención humana en su
integración como el medio ambiente, en la cual quedan impresas las huellas del momento
histórico y social de sus etapas evolutivas, de ahí la importancia de su preservación para la
conservación del desdoblamiento simbólico de la identidad cultural de un pueblo. Entre los
componentes del patrimonio cultural, se toman como objeto de estudio los inmuebles urbanos
como parámetro del análisis de eficacia social y normativa de los principales instrumentos
jurídicos de preservación del patrimonio cultural, con vistas a la dificultad en coadunar el
interés público al privado, reflejado en la libre disposición de su derecho de propiedad sobre
ese tipo de bienes. La declaración de patrimonio se toma como el principal instituto jurídico
de preservación del patrimonio cultural en el ámbito federal, sin embargo, se vuelve ineficaz
cuanto a sus resultados prácticos, debido a la amplitud de las obligaciones sobre los
propietarios y del carácter autoritario de sus imposiciones. Entonces, se propone como
instrumento ecualizador de los intereses difusos entre el Poder Público y los privados, el
régimen municipal de los Inmuebles Especiales de Preservación, aplicable en la ciudad de
Recife, en la preservación de inmuebles considerados de importancia cultural para la
ubicación, mediante la concesión de estímulos y compensaciones a los propietarios, en la cual
se destaca la posibilidad de la transferencia del derecho de construir inherente al potencial
constructivo del inmueble, conforme el permiso legal del Estatuto de la Ciudad, siendo
forzoso concluir que la manera, jurídicamente, más eficaz de preservación de bienes
culturales, de esa especie, es la aplicación de instrumentos normativos elaborados por los
municipios, conforme el interés local de preservación.
Palabras clave: Preservación del patrimonio histórico. Declaración de patrimonio. Inmuebles
especiales de preservación.
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INTRODUÇÃO
O patrimônio cultural corresponde ao conjunto de bens, tangíveis ou não, decorrentes
da ação humana sobre o meio em sua escala evolutiva, na qual podem traduzir-se seus
diversos estágios civilizatórios, refletindo alguma das vertentes do grande prisma cultural da
sociedade. A preservação desse patrimônio implica a conservação dos desdobramentos
simbólicos incidentes sobre os bens e valores incorporados ao esteio da sociedade, visando a
permanência e identificação cultural dos povos.
Dentre os componentes do acervo do patrimônio cultural de um povo destacam-se os
bens imóveis urbanos, por melhor refletir os estágios evolutivos da organização e densificação
dos povos em conglomerados, ao qual se convencionou denominar “cidade”. Nessa
perspectiva, percebemos o fundamento da dificuldade, em tempos contemporâneos, de
equacionar a preservação de bens culturais ao desenvolvimento humano e a densificação
urbana. Esta problemática é tomada como marca preponderante no presente estudo, que
procura analisar e apontar meios mais eficazes de salvaguardar os bens componentes do
patrimônio cultural sem que isto venha a representar um obstáculo às mutações do ambiente
urbano, decorrentes do crescimento econômico e social.
Destarte, o presente trabalho tem como escopo a análise, sob a ótica do direito,
acerca dos meios juridicamente admitidos como forma de acautelamento do patrimônio
cultural e a sua efetiva repercussão social na preservação dos bens componentes do seu
acervo, debruçando-se de modo especial sobre o instituto jurídico do tombamento e o regime
jurídico dos Imóveis Especiais de Preservação, preponderantemente em relação a eficácia
normativa.
Durante a elaboração do estudo foi utilizada larga pesquisa doutrinária, em livros e
artigos de revistas e periódicos, textos disponibilizados na Internet, além de consulta a dados
jurisprudenciais acerca dos pontos polêmicos concernentes ao tema.
O tombamento é disciplinado pelo diploma infraconstitucional do Decreto-lei nº 25
de 1937, aplicado em âmbito nacional. Este pode ser considerado o principal instrumento de
preservação de bens culturais, no país, embora não obtenha, atualmente, a eficácia social e
normativa ao qual se propunha quando da edição de seu texto legal, face a marca de
autoritarismo estatal que lhe é manifesta, e ao grande número de obrigações e restrições
impostas aos proprietários dos bens sob sua salvaguarda.
O regime jurídico dos Imóveis Especiais de Preservação fora instituído na cidade do
Recife, por meio da Lei Municipal nº 16.284 de 22 de Janeiro de 1997, visando a preservação
dos imóveis considerados de arquitetura cultural representativa para o município. O regime
dos Imóveis Especiais de Preservação tem como proposta basilar o acautelamento mais
flexível e eficaz dos imóveis considerados bens culturais, segundo o interesse local, através de
estímulos e compensações oferecidas em contrapartida às obrigações impostas aos
proprietários, tais como as isenções fiscais, a concessão do direito de construir em área
remanescente do terreno e a transferência do direito de construir inerente ao imóvel
preservado.
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Inicialmente, partindo da perspectiva social e legalista de formação e consolidação
do patrimônio cultural, bem como dos instrumentos preservacionistas, será realizada uma
análise acerca do processo de formação e identificação cultural de uma sociedade,
imprescindível para o entendimento acerca da diversificação dos seus elementos integrantes e
de sua diversificação e reconhecimento; além do estudo sobre o tratamento legal,
constitucional e infraconstitucional, oferecido ao tema, ao longo do tempo, suas implicações e
repercussões práticas através dos instrumentos jurídicos de preservação existentes no
ordenamento jurídico brasileiro, frente ao direito de propriedade.
A partir de então é apresentada análise da disciplina jurídica dos Imóveis Especiais
de Preservação, com suas compensações e estímulos aos proprietários, em especial a
possibilidade da concessão da transferência do direito de construir inerente ao potencial
construtivo do imóvel, frente ao permissivo legal do Estatuto da Cidade. Bem como, será
realizado o seu enquadramento frente às modernas concepções de direito urbanístico, quanto
às implicações práticas e a efetividade de sua tutela.

1 Da proteção ao patrimônio cultural
1.1 Perspectiva legalista e social da preservação do patrimônio cultural
As construções, objetos e manifestações representativas de períodos históricos
passados ou da cultura proveniente de determinadas localidades, comumente, recebem a
nomenclatura genérica de “patrimônio histórico” ou “patrimônio artístico”. Na verdade, essa
expressão é utilizada pelo órgão responsável por sua catalogação e preservação; e pelo
diploma legislativo que o disciplina, embora essas denominações correspondam apenas a
categorias de um acervo maior, denominado patrimônio cultural de uma nação ou de um
povo.
O patrimônio cultural, então, corresponde ao conjunto de bens móveis ou imóveis,
materiais ou imateriais, decorrentes tanto da ação humana como da conjugação harmônica
entre as ações da natureza e da pessoa humana, de reconhecidos valores vinculados aos
diversos e progressivos estágios dos processos civilizatórios e culturais atribuídos aos
variados grupos e povos2. O patrimônio cultural é integrado de elementos básicos da
civilização e da cultura dos povos, em seus reconhecidos valores individuais ou em conjunto.
Segundo Helita Barreira Custodio, “constitui um complexo de bens juridicamente
protegidos em todos os níveis de governo, tanto nacional quanto internacional”3.
O francês Hugues de Varine-Boham, assessor internacional da Conferência Geral de
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO,
especialmente nos países em desenvolvimento, classifica de forma interessante os elementos
integrantes do patrimônio cultural em três grandes grupos. Primeiramente, considera os
elementos pertencentes à natureza e ao meio ambiente, especificamente os recursos naturais,
que tornam o ambiente habitável como integrantes do primeiro e maior grupo. O segundo
2
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Cf. FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das norma ambientais. 2. ed. rev.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 94.
HELITA, Barreira Custodio apud FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das
normas ambientais. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 94.

ISSN-e: 2316-9982

grupo de elementos refere-se aos conhecimentos, as técnicas, ao saber e ao saber fazer,
correspondente aos elementos não tangíveis do patrimônio cultural, na qual estão
compreendidas todas as formas de sobrevivência desenvolvidas pelo homem em seu
ambiente. E o terceiro e último grupo reúne os chamados bens culturais que engloba todas as
coisas criadas ou transformadas pela ação humana, tais como os objetos, artefatos e
construções4. Esse último poderia ser considerado o mais importante dentre essa classificação,
pois os bens culturais constituem o resultado da conjugação dos dois outros grupos ao aliar
elementos do meio ambiente ao saber fazer do homem.
Ao presente estudo cabe análise especial acerca dos bens culturais de natureza
imóvel, componentes do acervo patrimonial da cultura brasileira, sobre o qual se verificam de
forma mais contundente a incidência das restrições ao direito de propriedade e dos institutos
jurídicos da tutela de preservação do patrimônio cultural.
O patrimônio cultural de uma sociedade é bastante diversificado e sofre constantes
alterações ao longo da história. Nunca houve critérios e interesses permanentes e abrangentes
o bastante para a preservação de artefatos de todo o povo; nem a preocupação em registrar
estágios culturais já ultrapassados. É bastante comum a conservação de artefatos com alto
valor econômico, como jóias, por exemplo, e de imóveis com arquitetura suntuosa, em
detrimento de utilitários comuns do dia-a-dia do homem e aqueles imóveis de arquitetura e
valor imobiliário mais modesto, embora não menos representativos para a cultura local, por
não representarem objeto de interesse das classes sociais dominantes.
A explicação para esse fato se deve a um interessante fenômeno social no que
concerne à preservação do patrimônio cultural. É que a definição dos bens culturais a partir da
subdivisão da sociedade em classes cria uma fragmentação do patrimônio cultural em vários
“patrimônios setoriais”, segundo Maria Cecília Londres Fonseca bem define5. Cada grupo
social julga mais importante a preservação dos bens culturais que melhor testemunham as
suas preocupações e os seus anseios sociais. Exemplo evidente disso é a preocupação do setor
econômico do turismo, hodiernamente, na preservação de monumentos e sítios históricos
isolados que melhor reflitam as peculiaridades locais.
A evolução social e tecnológica leva a uma necessidade permanente de ampliação e
substituição da infra-estrutura urbana. Por isso é tão difícil adequar os espaços urbanos ao
crescimento das cidades sem causar danos ao patrimônio cultural, pois as estruturas antigas,
em grande parte, ao serem substituídas, ocasionam a destruição de componentes
representativos do patrimônio cultural. Isso fica evidente desde a mais simples célula do
ambiente urbano, que são as residências urbanas.
Todavia, a experiência demonstra que é possível equacionar o desenvolvimento
urbano à preservação do patrimônio cultural através de vias alternativas como a substituição
de sua função original por outra que nela possa ser exercida sem causar agressão ao ambiente.
Este é um exemplo do que ocorreu com as basílicas romanas, que tiveram suas estruturas
aproveitadas para abrigar o culto do catolicismo; e é também o que ocorre, hoje, na cidade do
Recife em que as antigas residências situadas em áreas de maior fluxo de pessoas e de mais
fácil acesso viário vêm dando abrigo ao comércio.
Nesse viés, o tema é disciplinado pelo direito urbanístico, que tem como missão
disciplinar os meios através do qual a administração, em nome do interesse público, e os
titulares do direito de propriedade, em nome da defesa de seus interesses privados, devem
4
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coordenar suas posições e respectivas ações com vistas à ordenação do território6. A principal
finalidade do direito urbanístico é adequar a propriedade urbana às novas exigências impostas
para realização do bem-estar social.
Na definição de Hely Lopes Meirelles “o direito urbanístico não deve limitar-se à
urbs, passando a reger os espaços habitáveis como um todo”. Assim, deve-se compreender
como objeto de ordenamento do direito urbanístico todo o espaço urbano e, também, as áreas
rurais que nele interferem, através das chamadas imposições urbanísticas. Daí porque o
supracitado autor classifica a proteção ao patrimônio cultural urbano em meio às limitações
urbanísticas, consoante o interesse público tutelado na defesa da estética da cidade e de suas
adjacências como instrumento de lazer e deleite visual da população7.
A tutela de preservação do patrimônio cultural, segundo a sistematização adotada
pela legislação nacional, pode ser estudada sob diversos enfoques, aos quais se integram o
direito administrativo e, mais especificamente, o direto ambiental e urbanístico.
O patrimônio cultural também se enquadra como objeto de tutela do Direito
Ambiental, pois ao conceito moderno de ambiente deve-se integrar, além dos ecossistemas,
elementos e recursos naturais propriamente ditos, também o patrimônio cultural que é o
produto da criação humana com a natureza ao longo da história. Esse é o ensinamento de José
Afonso da Silva:
O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos
naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em
que se vive. [...] O conceito de meio ambiente há de ser, pois,
globalizante, abrangente de toda a natureza original e artificial, bem
como os bens culturais correlatos, O meio ambiente é, assim, a
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas 8.
Essa integração dos bens culturais ao direito ambiental é originaria da doutrina
italiana de Massimo Severo Giannini9. Essa tese amplia o conceito legal de ambiente, adotado
pelo legislador pátrio no art 3º, I da Lei nº 6.938 de 1981, que assim dispõe: “entende-se por
meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”10.
Nesse contexto, a preservação patrimônio cultural mostra-se tão importante quanto à
preservação de meio ambientes naturais, dada a sua importância para o contexto social ao qual
está inserida. Constitui um dever constitucional promover a preservação dos bens objeto desse
acervo, considerados de especial relevância para outros ramos do conhecimento como a
história, sociologia e antropologia, dentre outros. Assim, nosso país, especificamente quanto
aos bens culturais, acompanha uma tendência dos Estados contemporâneos quanto à
necessidade de ampliação da tutela dos interesses sociais.
Numa perspectiva histórica da preservação dos bens culturais, cabe ressaltar, que a
6
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proteção ao patrimônio cultural não é uma preocupação recente no mundo, pois as primeiras
manifestações, nesse sentido, datam da antiguidade. Era uma grande preocupação para o
Império Romano a conservação de seus monumentos, que na maioria representavam
memórias de suas conquistas.
Durante a idade média, por ocasião da descentralização política através dos feudos, a
preocupação com a proteção do patrimônio cultural deixou de ser objeto de interesse estatal.
Muitos monumentos da antiguidade chegaram a ser destruídos para servirem de matéria-prima
na construção de igrejas da época, símbolos do cristianismo até os dias de hoje.
Somente com o advento do Renascimento cultural, que resgatou o valor das artes
para o ser humano, houve um resgate da preocupação com a preservação de bens culturais.
Sobretudo, com relação aos bens provenientes do império greco-romano da qual muito já
havia se perdido no tempo.
Todavia, a proteção dos bens culturais, conforme os contornos atuais, somente surgiu
a partir da Revolução Francesa, quando o abade Henri Gregori passou a lutar ativamente pela
preservação dos monumentos históricos franceses ameaçados pela tirania burguesa. Henri
Gregori era um clérigo francês que teve uma vida bastante intensa, fez parte do clero e chegou
a fazer parte da Assembléia Nacional Francesa em 1791. Ele era republicano e se opunha a
Napoleão Bonaparte. No “Período do Terror” na França, foi promulgado um decreto que
ordenava a eliminação de todos os vestígios do feudalismo e do despotismo, sob o argumento
de que a liberdade e igualdade não toleravam a existência de monumentos em ostentação a
tirania, o que ofenderia os olhos franceses. O abade Gregore posicionou-se contra essa medida
e realizou vários discursos na Assembléia Nacional Francesa contra a destruição do passado
francês. Utilizava em defesa do patrimônio histórico um dos próprios ideais da revolução: a
liberdade, pois a destruição de bens culturais representava uma afronta à liberdade de
expressão e uma manifestação de intolerância do governo francês. Inovou ao utilizar em seus
discursos, muitas vezes, o termo “patrimônio comum” e, pela primeira vez, empregou o termo
“vandalismo”, em referência a destruição causada pelos godos e vândalos no Império Romano
do Ocidente11.
Somente com o advento da modernidade e o surgimento da avassaladora
massificação proveniente do mercado capitalista é que nasceu a consciência social da
necessidade de preservação dos bens culturais. Pois, anteriormente, a discussão acerca do
tema era relegada a classe política e intelectual, sem nenhuma previsão de inclusão das
massas populacionais em ações concretas esse sentido.
Tem-se como marco inicial da preservação, no direito internacional, a edição da
Carta de Atenas, elaborada por ocasião do IV Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna, realizado em Atenas, na Grécia, na qual constam os princípios básicos de
planejamento e intervenção nos espaços urbanos sem que haja violação do patrimônio
histórico e cultural12.
Em 1977, foi formada a Conferência Geral de Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, sendo esse o principal órgão internacional de
guarda do patrimônio cultural atualmente. Essa entidade tem como objetivo integrar os países
na busca pela preservação de seus patrimônios culturais que, de forma conjunta, representam
a história viva de todo o mundo. A proteção da UNESCO, aos bens culturais de interesse para
11

Cf. TOMASEVIVIUS FILHO, Eduardo. O tombamento no direito administrativo e internacional. Revista de
Informação Legislativa. Brasília, v. 41. n. 163, jul./set. 2004. Trimestral. p. 235-238.
12
MARSHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob o enfoque do direito ambiental.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 53.
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a humanidade, é realizada por meio da atuação estatal isolada de cada país, dispondo a
instituição apenas de fundo de reserva com a finalidade de ampará-los nos casos de urgência.
O Brasil aderiu, em 1975, a convenção da UNESCO através da ratificação de seus
termos por meio de lei federal, coadunando-se e comprometendo-se ao propósito mundial de
preservação do patrimônio da humanidade. Vale ressaltar que o Brasil já possui 17 itens
inscritos na listagem de bens pertencentes ao Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
embora apenas nove deles correspondam a bens culturais propriamente ditos, quais sejam: o
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto, em Minas Gerais (inscrito em 1980); o
Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico de Olinda, em Pernambuco (inscrito em
1982); as Ruínas da Igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul (inscrito em
1983); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Salvador, na Bahia (inscrito em 1985); o
Santuário de Bom Jesus dos Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais (inscrito
em 1985); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Brasília, no Distrito Federal (inscrito
em 1987); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Centro Histórico de São Luís, no
Maranhão (inscrito em 1997); o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais (inscrito
em 1999); e o Centro Histórico da Cidade de Goiás, em Goiânia (inscrito em 2001). Esses
bens culturais embora reconhecidos como patrimônio mundial não são internacionalizados, ou
seja, continuam sob inteira responsabilidade administrativa e financeira do governo brasileiro,
perante sua conservação.
É notável a preocupação da comunidade internacional com a preservação do
patrimônio cultural mundial desde período anterior a criação de um órgão internacional com
esta finalidade específica.
Os primeiros registros da preservação cultural no direito internacional datam do
início do século XIX, momento perante o qual os tratados internacionais passaram a
manifestar a preocupação com a preservação dos patrimônios históricos e artísticos,
redundando na criação de normas internacionais, nesse sentido. Em 1899, foram acrescidos
artigos à Convenção de Haia, no que concerne às Leis e Usos em Guerras Terrestres,
contendo ordenamento na qual deveriam se manter incólumes o patrimônio cultural em caso
de conflito. E, em 1954, foi celebrada a Convenção para Proteção dos Bens Culturais em Caso
de Conflito Armado, que traz uma série de recomendações endereçadas aos Estados na
proteção dos bens culturais em caso de guerra ou confronto armado.
A etapa seguinte na preservação de bens culturais resultou na formação da Comissão
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, cujo processo de
formação teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa entidade ampliou o âmbito
de proteção dos bens culturais, também, para os períodos de paz, firmando convenções e
tratados específicos ao tema, da qual o mais recente trata-se da convenção supramencionada e
que fora ratificada via diploma legal nacional.
No Brasil, contudo, o histórico de preservação cultural é recente, por ser um dos
países integrados ao restante do mundo a pouco mais de quinhentos anos, por ocasião da
colonização européia. Na época em que o país era apenas uma colônia de Portugal, a cultura
indígena foi relegada a segundo plano, sendo desprezada pelos portugueses, que exaltavam
apenas a cultura de sua terra natal. Depois com a vinda dos escravos e, posteriormente, das
outras levas de imigrantes dos mais variados locais do mundo, a preocupação passou
novamente a ser apenas a conservação da cultura de origem desses povos. O fato, no entanto,
é que a partir do momento em que esses povos passaram a viver em território brasileiro
transformaram seu perfil cultural, da qual não foi dada a devida importância em preservá-lo.
A primeira manifestação de preocupação com a preservação cultura, no Brasil,
ocorreu em Pernambuco, no ano de 1742, quando D. André de Melo e Castro, o Conde de
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Galveias, se insurgiu contra a transformação do Palácio das Duas Torres, construído durante a
dominação holandesa no Brasil, em um quartel. Ao tomar conhecimento da intenção do
Governador de Pernambuco em demolir o monumento, escreveu-lhe uma carta na qual
demonstra notável percepção da perplexidade dos problemas envolvendo a proteção de
monumentos históricos, traduzida em trechos de seus escritos que reclamavam providências
diante da absurda demolição do monumento que representava um retrato fiel da influência da
cultura holandesa na época de sua dominação: “uma memória que mudamente estava
recomendando à posteridade as ilustres e famosas ações que obraram os portugueses na
restauração dessa capitania”. Dizia, ainda, que as obras holandesas “são livros que falam, sem
que seja necessário lê-los”13.
Em 1915, por ocasião do Concílio Plenário na América Latina, é que os arcebispos
brasileiros condenaram a descaracterização dos monumentos de grande valor histórico e
artístico, principalmente, pela Igreja Católica, na implantação de seus templos, e despertaram
a comunidade latino-americana para a necessidade de preservação de seu patrimônio cultural.
Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional nasce, no
Brasil, a partir da carta política de 193414, sendo progressivamente reconhecido elas
constituições posteriores. No entanto, os contornos concretos de proteção ao patrimônio
cultural brasileiro somente foram definidos por meio da edição do Decreto-lei n° 25, de 30 de
novembro de 1937, que regulamenta a proteção dos bens culturais através do instituto do
tombamento. Esse diploma resolveu o problema quanto a definição de quais modalidades de
bens que sujeitar-se-iam a tutela estatal da preservação enquanto elementos do patrimônio
cultural; e quanto ao direito sobre a propriedade desses bens.
Note-se que o Decreto-lei n° 25 de 1937 não foi a primeira proposta legislativa na
preservação do patrimônio cultural no Brasil, pois anteriormente, em 1923, o deputado Luiz
Cedro apresentou um projeto de lei que propunha a criação de uma “Inspetoria dos
Monumentos Históricos dos Estados Unidos do Brasil, para o fim de conservar os imóveis
públicos ou particulares, que no ponto de vista da história ou da arte revistam um interesse
nacional15”. E, em 1925, o então governador mineiro encomendou ao jurista Jair Lins o
projeto legislativo que representava grande progresso na eleição dos bens a serem
preservados, pois pela primeira vez alguém menciona que bens móveis deveriam ser
preservados:
Os móveis ou imóveis, por natureza ou destino, cuja conservação
possa interessar à coletividade, devido a motivo de ordem histórica ou
artística, serão catalogados, total ou parcialmente, na forma desta lei, e
sobre eles, a União ou Estados passarão a ter direito de preferência16.
Todavia, apenas em 1936, fora redigido um projeto lei com elaboração mais
completa, por destacar a importância da preservação do patrimônio cultural como um todo,
de autoria de Mario de Andrade com auxilio do jornalista Paulo Duarte, que redundou na
criação do Decreto-lei de 1937.
Quanto ao tratamento constitucional da preservação do patrimônio cultural, as
13
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Constituições de 1824 e 1891 eram silentes, pois a propriedade era protegida de modo
absoluto e qualquer forma de amparo a esse conjunto de bens acarretaria uma limitação ao
exercício do direito de propriedade.
A partir da mudança ocorrida no perfil do direito de propriedade, o qual passou a
conjugar-se aos interesses sociais e coletivos, a proteção ao patrimônio histórico passou a
ganhar espaço em meio ao texto constitucional. A Constituição de 1934 prescrevia, em seu
artigo 10, inciso III, que competia “à União e aos Estados proteger as belezas naturais e os
monumentos de valor histórico e artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte” 17.
Embora não determinasse o modo como as restrições a propriedade seriam realizadas,
impunha ao Poder Público o dever de proteger os bens de interesse cultural.
A Constituição de 1937 possuía previsão do tema, em seu artigo 134, que dispunha:
Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as
paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza, gozam da
proteção e dos cuidados especiais da nação, dos Estados e Municípios.
Os atentados contra ele cometidos serão equiparados aos cometidos
contra o patrimônio nacional18.
A Constituição de 1946 previa, em seu artigo 175, que “as obras, monumentos e
documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e
os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do poder público”19.
A Constituição Federal de 1967 também tutelava o patrimônio histórico, em seu
artigo 172, o qual preceituava que: “O amparo à cultura é dever do Estado. Ficam sob a
proteção especial do Poder Público os documentos, as obras de arte e os locais de valor
histórico ou artístico, os monumentos e paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas
arqueológicas”20. A redação desse dispositivo foi mantida na Emenda Constitucional n.°1 de
1969, que modificou de maneira abrupta a Constituição de 1967, havendo apenas o seu
deslocamento para o artigo 180.
Todas as normas constitucionais, pertinentes à preservação do patrimônio cultural,
até o advento da Constituição de 1988 eram de conteúdo programático e, conseqüentemente,
delegavam a legislação infraconstitucional a regulamentação de seus dispositivos. Dessa
forma, foi o Decreto-lei nº 25 de 1937 que, normatizando os preceitos constitucionais,
estabeleceu o tombamento como a principal forma de preservação do patrimônio cultural
brasileiro.
O Decreto-Lei nº 25 de 1937 em seu artigo 1º conceitua, oficialmente, o patrimônio
cultural como sendo: “[…] o conjunto de bens móveis ou 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”21. Conceito este, relativamente, superado, uma vez que foi concebido de maneira
17

BRASIL. Constituição da República de 16 de julho de 1934. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 11 out. 2008.
18
BRASIL. Constituição da República de 10 novembro de 1937. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em 11 out. 2008.
19
Ibid. Constituição da República de 18 de setembro de 1946. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 11 out. 2008.
20
Ibid. Constituição da República de 1967. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em: 11 out. 2008.
21
Ibid. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0025.htm>. Acesso em: 11 out. 2008.

ISSN-e: 2316-9982

inovadora para época e não poderia ser tão abrangente devido tanto às implicações práticas,
com relação ao dever de fiscalização, guarda e conservação sobre o bem tutelado; e quanto às
implicações jurídicas, relativas ao direito de propriedade especialmente.
O referido diploma, também, criou a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – SPHAN, um órgão federal incumbido da preservação do patrimônio cultural
brasileiro, através da instituição do tombamento e da guarda e fiscalização dos bens
tombados. A criação desse órgão estatal deu-se em razão do movimento modernista que
nascia no país, representado por intelectuais da época, em sua grande maioria pertencentes às
classes sociais mais altas e de maior poder político, que fizeram despertar a sociedade sobre a
necessidade de preservação dos bens culturais brasileiros. O seu mais conhecido e ilustre
representante foi Mario de Andrade, um dos idealizadores do decreto-lei nos termos em que
foi concebido, e que emprestou o seu prestígio e poder de atuação ao SPHAN.
Posteriormente, o SPHAN veio a ser sucedido em suas atribuições pelo Instituto
Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, por meio do Decreto n° 99.493, de 3.9.1990,
mediante autorização da Lei n° 8.029, de 12.04.1990. Esse órgão tinha a personalidade
jurídica de autarquia federal, visando dotá-lo de maior notoriedade, pois, nessa época, ele já
enfrentava problemas e já estava à beira do esquecimento.
Por força da Medida Provisória 610, de 8 de setembro de 1994, o SPHAN passou a
chamar-se IPHAN – Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Embora tenha modificado a
sua nomenclatura, o órgão manteve a mesma natureza e competência jurídica anterior e
concentra, até hoje, a incumbência da preservação do patrimônio cultural no país.
A Constituição Federal de 1988 foi recebida como um marco na preservação dos
bens culturais, pois teve o propósito de oferecer a maior abrangência possível à preservação
dos bens culturais, não só através de ações do Poder Público, no sentido de garantir o pleno
exercício dos direitos culturais, mas também por meio da participação de toda a comunidade,
como bem define o parágrafo único do seu artigo 216. Os preceitos constitucionais relativos
ao tema devem ser teleologicamente interpretados, a fim de propiciar a participação popular o
que tende a abrir e democratizar a preservação desses bens por todos os setores da sociedade.
Essa carta evoluiu em relação às constituições anteriores, pois dedicou uma seção
específica ao tema e tornou a violação do patrimônio artístico e cultural passível de punição.
Tal premissa leva a crer que a efetiva proteção do patrimônio deve ser o resultado de um
conjunto de políticas públicas adequadas a sua promoção e não, meramente, mecanismos
legais destinados a tal fim.
Um dos maiores desafios na preservação de bens culturais é quanto à fixação dos
parâmetros de definição sobre quais seriam os bens passíveis de preservação, nos casos
concretos e isoladamente, pois se trata de um conceito subjetivo, objeto da análise popular.
Conforme o entendimento de Maria Cecília Londres Fonseca:
A constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais é uma
prática característica dos Estados modernos que, através de
determinados agentes, recrutados entre os intelectuais, e com base em
instrumentos jurídicos específicos, delimitam um conjunto de bens no
espaço público. Pelo valor que lhes é atribuído, enquanto
manifestações culturais e enquanto símbolos da nação, esses bens
passam a ser merecedores de proteção, visando a sua transmissão para
gerações futuras. Nesse sentido, as políticas de preservação se
propõem a atuar, basicamente, no nível simbólico, tendo como
objetivo reforçar uma identidade coletiva, a educação e a formação de
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cidadãos. Esse é, pelo menos, o discurso que costuma justificar a
constituição desses patrimônios e o desenvolvimento de políticas
públicas de preservação22.
Destarte, podemos concluir que a formação da identidade cultural de um povo influi
decisivamente na forma e na intensidade com a qual irão defender o patrimônio fruto de sua
própria criação cultural. Pois se busca a preservação, não somente, do objeto em si, mas do
desdobramento simbólico que este representa para a cultura do agrupamento humano que visa
preservá-lo. A simbologia representativa de um objeto para determinada cultura é aquilo que
o dota de valor, pois muitos dos bens culturais não têm alto valor comercial quando
desprendidos de sua importância social e/ou cultural.
Somente através de uma definição da identidade cultural brasileira de maneira mais
concreta é que a participação popular na preservação dos bens culturais, almejada pela carta
política de 1988, será efetivada por meio da atribuição de valor simbólico da nacionalidade.
Desse modo, poderia evitar-se tantos absurdos ainda presenciados em nosso país, tais como a
destruição de monumentos erguidos durante períodos importantes de nossa história para dar
lugar a ruas e avenidas, desordenadas em meio ao espaço urbano. Fatos como este já foram
superados por países europeus de formação cultural bem mais sólida.
Em países como a Itália, a preservação do patrimônio cultural não enfrenta
obstáculos, pois além da identidade cultural da população, sua economia depende diretamente
da conservação dos seus bens culturais. O turismo italiano constitui uma das maiores fontes
de riqueza do país, sendo desnecessário submeter à apreciação popular a escolha dos bens
passíveis de constrição pelo Poder Público para sua preservação, diante da inegável
importância do legado greco-romano para a cultura local. A consciência dos nativos é
tamanha que, em nossos dias, é quase inconcebível que em determinadas áreas de uma grande
cidade não haja tráfego de veículos em suas ruas, tal qual ocorre em centros históricos das
cidades italianas, com a finalidade de preservar suas características originais.
Entretanto, no Brasil, quer por sua formação influenciada por diferentes raças, quer
por sua dimensão territorial, busca-se uma identidade cultural até hoje. É difícil a fixação de
parâmetros para definição de bens culturais, e a formação da consciência social sobre a
necessidade de permanente fiscalização das ações dos poder público e a participação no
sentido de efetivar a conservação dos bens culturais.
Foi na busca da identidade cultural brasileira que Mario de Andrade, o maior
incentivador do Decreto-lei nº 25/37, na obra literária Macunaíma, em 1928, tentou retratar o
perfil cultural brasileiro, suas incoerências e contradições, misturando diversos regionalismos
e procurando criar uma linguagem cultural brasileira peculiar. Suas obras e atividades
representaram o despertar da classe intelectual para a necessidade da proteção da cultura
brasileira miscigenada, embora riquíssima e com uma identidade única e distinta da dos
demais povos e, portanto, passível de preservação.
Não obstante a diversidade cultural brasileira, identificável claramente através dos
regionalismos marcantes na subdivisão territorial do país, não há traços culturais unos
firmados no cenário internacional. Nesse, apenas é possível identificar como pontos comuns
da identidade cultural brasileira o futebol, como principal foco, a unidade lingüística, a
cordialidade no tratamento, a produção novelesca e a música, representada pela bossa-nova
que já não ocupa espaço nem mesmo no cenário artístico nacional.
Esse fato se deve a falta de identidade cultural dos brasileiros em relação a sua
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própria cultura e por sua desvalorização nacional, o que torna extremamente difícil a
integração da sociedade em torno do objetivo comum da preservação do patrimônio cultural
nacional, uma vez que, ela mesma, não reconhece o valor simbólico de sua cultura impresso
nos bens componentes do acervo cultural do país.
Franklin de Oliveira aponta, em sua obra, a importância da preservação do
patrimônio cultural e a dimensão do descaso tomado pelos brasileiros:
Para que os leitores tenham uma idéia do que, para um país que se
respeita, significa a preservação do seu patrimônio espiritual, citemos
um exemplo que é do nosso tempo. Quando a guerra civil estraçalhou
a Espanha, apesar de mergulhados na fornalha do ódio que os
incinerava, os espanhóis encontraram meios para realizar uma façanha
em tudo e por tudo contrastante, com o trágico espetáculo do qual
eram atores. Transferiram para Genebra o Museu do Prado.
Concordaram em se entredevorar. Mas, também, concordaram em
poupar da destruição o seu museu. Os vivos se destruíram mas,
enquanto vivos, procuraram salvar a obra dos mortos. Nós estamos
empenhados numa guerra civil às avessas: os vivos destruindo o
legado dos mortos23.
A real dimensão da problemática da preservação cultural em nosso país não é
enfrentada na escolha das políticas públicas adotadas nesse sentido. Não há um
direcionamento ao ponto cerne do problema, que se traduz na formação cultural das massas,
passando, principalmente, pela educação de jovens e crianças cidadãs. Somente assim, é
possível promover o reconhecimento cultural dos cidadãos com o país da qual fazem parte,
para que incorporem a identidade nacional e preserve-a como se sua fosse individualmente.
No direito comparado é possível destacar alguns países, onde o tratamento
legislativo da preservação do patrimônio cultural demonstra notável avanço, entre os quais
também se apresenta a Itália. Nesse país, o arcabouço legislativo é bastante vasto, inclusive
em sede constitucional, e tem notável eficiência. Embora a Itália se trate de um Estado
unitário, cada região possui legislação própria e autonomia para executá-las de acordo com os
interesses locais. Assim, por exemplo: a região do Veneto possui a Lei nº 17, de 08.04.1986,
que protege os setores arqueológicos; e a região do Lazio que resguarda seus bens culturais e
ambientais através da Lei nº 31, de 26.07.1991. A legislação italiana superou a dicotomia
entre a adequação da propriedade privada às finalidades públicas e colocou a natureza jurídica
dos bens culturais sobre um plano autônomo e específico. De maneira que, propiciou uma
efetiva e eficiente proteção de seu patrimônio cultural.
A jurisprudência italiana na defesa do patrimônio cultural é firmada e bastante ampla
no que concerne ao tratamento penal do tema, em que o juiz penal tem o poder-dever de, em
sentença condenatória, ordenar a demolição e destruição de obras realizadas sem autorização
ou em desconformidade com aquela obtida e, ainda, ordenar o confisco dos bens culturais
ultrajados.
Em Portugal, apesar de seu pioneirismo no registro dos bens objeto de preservação,
não é oferecida aos seus bens culturais uma preservação tão efetiva quanto àquela
desempenhada por alguns de seus vizinhos europeus. A constituição portuguesa atribui apenas
breve menção à preservação do meio ambiente e da qualidade de vida em um de seus artigos.
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Bem mais contundente é a Carta Magna da Espanha, que dedica expressivo rol de deveres do
Estado na conservação e enriquecimento do patrimônio histórico, cultural e artístico dos
povos que o formaram24.
A legislação portuguesa infraconstitucional, em matéria ambiental, se concentra em
instrumento legislativo único, dando grande ênfase ao patrimônio natural e pouca relevância
ao patrimônio tido como cultural ou artificial. O patrimônio cultural português tem legalmente
assegurada sua conservação e valorização por meio de sanções de ordem administrativa,
mediante o descumprimento dos comandos legais, não havendo qualquer tratamento penal
referente ao tema.
Bem mais próxima de nossa realidade, na Argentina a proteção ao patrimônio
cultural não se encontra em um único texto legislativo. Possui tratamento constitucional e
infraconstitucional do tema, sendo esse último realizado por meio de legislação esparsa que
trata de forma separada a preservação conforme a classificação dos monumentos em
históricos, do patrimônio arqueológico ou paleontológico. Existe, ainda, uma lei importante
nesse sentido que estabelece a criação do Arquivo Geral da Nação, destinado a ordenar e
conservar o conhecimento e as fontes históricas da Argentina.
Além disso, o governo da Argentina atua, acertadamente, conscientizando a
população de seu papel na preservação dos bens culturais através da educação dos jovens.
Prática detalhada e destacada por Maria Coeli Simões Pires, ao discorrer sobre o tema:
Regionalizava o território nacional em áreas universitárias que
congregavam instituições responsáveis pelo estudo da literatura e da
história do folclore de sua zona de influência cultural, além de outras
disciplinas ligadas ao incremento das atividades econômicas regionais.
Essas universidades, até hoje, estabelecem cursos obrigatórios e
comuns para a formação dos estudantes, com o propósito de despertálos para a realidade espiritual, econômica, social, política, histórica e
cultural da República Argentina, congregando, assim, os
conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento integrado e
responsável do argentino25.
O tratamento legal da preservação do patrimônio cultural na Nova Zelândia guarda
especial semelhança com aquele oferecido pelo Estado brasileiro ao tema. Tal qual o Brasil, a
Nova Zelândia possui um Ministério do Meio Ambiente, que entre suas principais funções
traça uma política ambiental ao dispor sobre o uso de instrumentos econômicos como
incentivos fiscais e aprovar a preservação de locais antigos, congregando as relações entre o
governo geral e a administração local ou regional. Há ainda conselhos regionais e planos
distritais26.
A formação cultural da Nova Zelândia também é recente, dada sua origem a partir da
colonização inglesa. Esse fato não impediu que sua população demonstrasse notável interesse
na preservação de seu patrimônio cultural. Cumpre observar que a Nova Zelândia
especializou seu Poder judiciário em questões ambientais criando Cortes Ambientais de
Primeira Instância, semelhante às Varas Ambientais. Esse é um dos exemplos de que a
organização estatal e a implementação de políticas públicas surtem efeitos a curto prazo
24
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quando tomadas com seriedade pelo país, servindo, pois, como um exemplo a ser seguido.
No Brasil, a realidade social evidencia o descaso da sociedade e do Poder Público
com a preservação de bens culturais. É recorrente a destruição dos bens culturais por descaso
dos seus proprietários, na tentativa de esvair o objeto de interesse público sobre seus bens. O
que ressalta, faticamente, a dificuldade em equacionar o direito de propriedade com os
interesses extra-proprietários que possam recair sobre um bem de preservação cultural. É
muito comum, nas grandes cidades, que isso ocorra a olhos vistos, pois alguns imóveis estão
situados em locais de alto valor imobiliário. O mercado imobiliário tem grande interesse em
haver os terrenos a fim de construir grandes centros comerciais ou residenciais.
Todavia, cabe a sociedade e ao Poder Público local fiscalizar e efetivar as normas
constitucionais, nesse sentido, por meio de incentivos negativos, a exemplo das sanções
legais, tais como a multa prevista no Decreto-lei nº 25/37; e incentivos positivos, tal qual os
incentivos fiscais oferecidos pela legislação que trata dos Imóveis Especiais de Preservação.
Nessa linha, há previsão em norma infra-constitucional – o Estatuto da Cidade – de meios da
qual poderão valer-se os municípios para incentivar os proprietários de imóveis objeto de
constrição por interesse público a preservá-los, sem detrimento da desvalorização do valor
venal do bem.
A preservação do patrimônio cultural é considerada uma das hipóteses de incidência
do interesse público sobre a propriedade privada, condicionando-a. Renato Alessi faz uma
distinção entre o interesse público e o interesse coletivo, em que, o primeiro corresponderia os
interesses do aparelho estatal, e o segundo da sociedade. Assim, é forçoso reconhecer que, em
nosso país, a tutela do patrimônio cultural, tendo em vista sua conservação, ainda não
constitui o interesse coletivo primário pelo qual se tornaria uma realidade prática a
concretização do interesse público secundário nesse sentido27.
1.2 Repercussão da proteção cultural sobre o direito de propriedade
O direito de propriedade surgiu paralelamente à organização do homem em
sociedade e ao desenvolvimento do direito, a partir da complexidade das relações humanas.
Teve início a partir do sentimento humano de apropriar-se de tudo aquilo que há ao seu redor,
diante da sua premente necessidade de segurança diante do mundo em que vive; como
sustentáculo de sua própria existência e resultado da racionalidade humana. É um direito que
decorre das regras de direito natural que subsistem através dos tempos em todas as sociedades
organizadas, variando conforme as circunstâncias concretas de cada uma delas.
O direito de propriedade sofreu transformações ao longo do tempo paralelamente a
evolução social da humanidade, no sentido de adequar-se aos interesses da coletividade,
embora conserve um corpo de características básicas e inerentes a sua configuração. A
perspectiva histórica do instituto jurídico do direito de propriedade se mostra necessária neste
trabalho a fim de delinear, desde a formação do instituto, a intervenção estatal sobre tal
direito. Assim, teremos uma base sólida para avaliar a extensão da gravidade do ônus imposto
ao proprietário dos bens objeto de constrição estatal, devido ao interesse público em sua
preservação como bem de interesse cultural.
No contexto da formação do Estado romano, inicialmente, a propriedade era utilizada
de forma praticamente absoluta, de maneira tal que, o direito de propriedade foi exercido por
umas pessoas sobre as outras, sob o regime da escravidão. Ressalte-se que, durante o período
27
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do império romano, a escravidão tinha contornos distintos daquele adotado por nosso país
outrora, pois eram tidos como escravos os prisioneiros de guerra na conquista por novas
terras.
Muitos dos conceitos utilizados no estudo do direito de propriedade têm origem e/ou
fundamento no direito romano, de notável influência sobre a formação do direito romanogermânico que serve de base para nosso direito positivo. Os jurisconsultos romanos
resumiram numa fórmula célebre o conteúdo desse direito:
A propriedade é o direito de reivindicar e de conservar como seu
aquilo que foi legitimamente adquirido, de usar, gozar e dispor dessa
coisa à vontade, com exclusão de outrem, nos limites da lei (ius
utendi, fruendi et abutendi re sua, exclusis aliis, quatenus iuris ratio
patitur – Digestae, 7, 8, 2, par.)28.
Durante o período da idade média, o direito de propriedade sofreu um
desdobramento e foi separado da posse, que corresponde à exteriorização da propriedade.
Nessa época, foram definidos os contornos distintivos concretos, com maior exatidão, que
separam as parcelas de poder inerentes ao exercício da propriedade. Aos senhores feudais
caberia o direito de disposição da terra e dos bens necessários ao seu cultivo. Enquanto, aos
servos caberia o direito de uso e gozo sobre o a terra, de acordo com sua posição na escala
social do feudo e o grau de concessão obtida do senhor feudal. A partir de então, a posse
tornou-se figura autônoma do direito de propriedade, havendo grande discussão doutrinária
acerca da posse como um direito autônomo, o qual não constitui objeto do presente trabalho.
Esse período também contribuiu para a formação de uma idéia de propriedade coletiva,
através da consciência do papel social exercido por cada um dos servos no meio social dos
antigos feudos.
Com o nascimento do capitalismo e os marcos históricos da Revolução Francesa e da
Revolução Industrial, foi retomada a concepção do direito de propriedade absoluto, como
mecanismo centralizador de capital e poder. Esses episódios da história contribuíram para a
consolidação do direito de propriedade, através da criação de alguns documentos legislativos
que o legitimou e o impôs perante toda a sociedade, inclusive sobre as classes dominantes na
época – a aristocracia e a Igreja.
Todavia, segundo menciona Adilson Abreu Dallari em sua obra, é importante
destacar que devido à estrutura social indissociável da Igreja e a estrutura laica desses
Estados, o direito de propriedade sempre foi objeto das encíclicas papais. A mais conhecida
delas, a Rerum Novaram, de Leão XIII, defendia a propriedade em oposição aos movimentos
socialistas que a negavam. Posteriormente, na Mater et Registra, em 1961, o papa João XXIII,
afirmou que “é pouco estabelecer que todo homem tem o direito natural de possuir,
privadamente, bens próprios, mesmo os de produção, se, ao mesmo tempo, não for feito de
tudo para que o uso desse direito se estenda a todas as classes sociais”. E, em 1971, Paulo VI,
na Octogesima Adveniens se debruça sobre os problemas advindos da urbanização
descontrolada, afirmando que: “Tem de ser instaurada uma maior justiça social pelo que se
refere à repartição dos bens, tanto no interior das comunidades nacionais, como no plano
internacional”29.
Outros diplomas legislativos, incorporados à história da humanidade dada sua
importância na evolução social, também reservaram capítulo especial à garantia do direito a
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propriedade. Entre eles, destaca-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
editada em 1789, sintetizando os ideais libertários da primeira fase da Revolução Francesa e
que previa, em seu artigo 17, que a propriedade “sendo um direito inviolável e sagrado,
ninguém dela pode ser privado a não ser quando a necessidade pública legalmente
comprovada e sob condição justa e prévia indenização”30.
Recentemente, em 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, reconhecendo e respeitando os direitos e
liberdades do homem, destacando dentre esses o direito à propriedade.
Enfim, através da evolução histórica do presente instituto, percebe-se que o direito de
propriedade tornou-se um direito social, pois deixou de ser absoluto em sua plenitude a fim de
tornar-se uma de garantia dos povos na promoção de seu bem-estar social. Só resistindo
enquanto direito à medida que se perfaz como instrumento de inclusão social, atendendo a
toda a coletividade. Ainda que encarada como direito individual do homem, esta se torna,
nesse sentido, meio de realização da justiça e da igualdade de condições entre todos os
cidadãos.
No Brasil, o direito de propriedade também acompanhou, de certo modo, a escala
evolutiva mundial. Seu regime inicial, importado do direito português, foi o das sesmarias na
qual os senhores tinham plena e total liberdade em dispor de suas capitanias, exercendo uma
espécie de soberania sobre seus territórios. Somente com a necessidade de unificação do
governo é que a autonomia proprietária foi sendo tolhida pouco a pouco, até chegar aos dias
de hoje, em que o Estado adotou o sistema no qual a propriedade privada deve resguardar os
interesses estatais na promoção de sua função social.
Hodiernamente, o direito de propriedade é exercido sobre todos os bens materiais e
imateriais, desde que suscetíveis de apropriação humana e dentro da esfera de disponibilidade
jurídica conferida ao cidadão. Dessa forma, o direito de uso corresponde à utilização do bem
de acordo com a finalidade para o qual se destina. O gozo do direito de propriedade é o direito
aos frutos e produtos provenientes do bem. E, por último, o direito de disposição sobre a coisa
significa o poder do proprietário do bem em transferi-lo a outrem, a qualquer título. Está,
também atrelado ao conceito de propriedade o direito de reivindicar – rei vindicatio – o bem
de quem ilegítima ou injustamente o possua ou o detenha, em razão do direito de seqüela.
Grande parte dos doutrinadores, tais como Maria Helena Diniz31, consideram o
direito de reaver como um dos elementos do direito de propriedade. Entretanto essse constitui
tão somente uma conseqüência prática do exercício do direito de propriedade, de acordo com
as implicações práticas do instituto no direito pátrio. O direito de reivindicar a propriedade
teve sua origem na codificação legislativa inglesa, segundo registros históricos, em 1628, por
meio do documento chamado Bill of Rights segundo o qual “nenhum homem livre poderia ser
privado de seus bens a não ser por virtude de sentença legal dos seus pares ou do seu país”32.
O direito de propriedade tem como características básicas a plenitude de exercício,
pois é de livre movimentação e desenvolvimento do dono; a exclusividade, em face do poder
conferido ao proprietário de afastar a ação de qualquer outro sobre aquilo que é de sua
propriedade; e a perpetuidade, pois persiste no tempo, passando a seus sucessores.
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Da transformação histórica da definição de propriedade como um direito até sua
elevação, nacional, ao status de direito fundamental, é evidente a necessidade de conformar a
da vontade plena do proprietário com o interesse público. Este último pode ser exteriorizado,
historicamente, por meio de intervenções legislativas que refletem a política pública adotada
conforme o período histórico ao qual o país vem passando no momento de sua edição.
Assim, no direito brasileiro, o exercício do direito de propriedade passou a ser
atrelado ao conceito de “função social” como contrapeso a livre disposição da vontade
particular sobre os bens sujeitos domínio eminente do Estado.
A função social sempre se mostrou estranha ao Código Civil, talvez, pelo seu caráter
publicista e por estar fora da esfera de disponibilidade do particular. Com a edição do Novo
Código Civil, em 2002, não foi diferente, pois ele se limitou a exemplificar e definir, embora
com maior exatidão, o conteúdo da função social da propriedade nos parágrafos do artigo
1.228.
A norma constitucional de 1946 no artigo 147 introduziu, pela primeira vez, a
preocupação com a função social da propriedade, sob o contexto do período pós-guerra e de
formação do Estado assistencialista33. Assim como na Europa, o Estado brasileiro adotou a
partir dos anos 30 uma política nitidamente intervencionista, refletindo um processo de
dirigismo econômico e de sucessivas restrições na propriedade privada, que foi incapaz,
todavia, de proporcionar a almejada justiça distributiva e um Estado de bem-estar social, até
hoje.
A Constituição de 1967 revelou a preocupação do ordenamento jurídico brasileiro
com a função social, disciplinada no artigo 160, inciso III. Este dispositivo localizava a
função social entre os princípios da ordem econômica e social no texto constitucional, que
ainda não antevia a preocupação em elevá-la a categoria de direito fundamental, tal como fez
a Constituição de 1988.
É necessário acrescentar que o fim do regime autoritário no Brasil influenciou
decisivamente na elaboração e compreensão da Constituição de 1988. Esta representou um
compromisso histórico em assegurar as plataformas reivindicatórias no novo texto, tais como
os ideais de justiça na distribuição da terra no Brasil, formado tradicionalmente por grandes
latifúndios. Inicialmente, esses ideais foram postulados pelas antigas Ligas Camponesas que
serviram de base para formação do Movimento dos Sem Terra – MST34.
A Constituição de 1988 incluiu a propriedade privada entre os alicerces da Ordem
Econômica, juntamente com a sua função social, considerada autonomamente, de acordo com
o seu artigo 170, incisos II e III. Mas, o que difere a atual constituição do sistema da carta
anterior é o fato de inserir a matéria entre os direitos e garantias fundamentais, nos termos do
artigo 5°, inciso XXIII, o qual (além da proteção a propriedade privada a que se refere o art.
5°, XXII) determina que “a propriedade atenderá a sua função social”35. Na técnica
empregada pelo constituinte de 1988, a função social tornou-se direito fundamental e foi
realçada em diversos preceitos constitucionais atinentes a propriedade, para melhor
compreensão do contexto ao qual está inserida.
Valendo ressaltar, ainda, que a função social condiciona o direito de propriedade por
regras com mesmo status de cláusula pétrea, impossíveis de serem modificadas durante a
33
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vigência da carta. Essa limitação em sede constitucional ocorre com o escopo coibir abusos e
inibir que o direito de propriedade seja utilizado de maneira a ocasionar prejuízos ao bemestar social. Sob tal premissa, é possível o desempenho da função econômico-social da
propriedade.
A Constituição em seu texto procura adequar o exercício do direito de propriedade de
acordo com suas potencialidades econômicas, a fim de potencializar a sua utilização. Os
artigos 182 e seguintes da Constituição disciplinam a utilização da propriedade urbana no
âmbito bem mais amplo da política territorial urbana. Na mesma linha, os artigos 184 e
seguintes regulam a propriedade rural no capítulo dedicado à Política Agrícola e Fundiária e à
Reforma Agrária. No contexto desses princípios, são postos a salvo da desapropriação, para
fins de reforma agrária, a pequena e média propriedades, quando o titular não possuir outra
(artigo 185, inciso I); e é vedada a penhora de pequena propriedade familiar rural por débitos
relativos a atividade produtiva (artigo 5°, inciso XXVI).
O artigo 186 da Constituição Federal estabelece os requisitos gerais segundo os quais
a propriedade atenderá a sua função social, em que se destaca o condicionamento a fruição
individual do proprietário ao atendimento aos múltiplos interesses não-proprietários. A
proteção ao patrimônio cultural e ambiental, das relações de trabalho derivadas da situação
proprietária e o bem-estar desses mesmos trabalhadores, são interesses tutelados
constitucionalmente e que passaram a integrar o conteúdo funcional da situação proprietária36.
O artigo 182, parágrafo 2°, da Constituição Federal determina que a propriedade
urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no Plano Diretor, obrigatório para todos os municípios com população
superior a vinte mil habitantes, servindo como instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, nos termos do parágrafo 1° desse mesmo artigo. É nessa
linha que um estatuto proprietário, ou seja, um Plano Diretor somente será merecedor de
tutela se atender à função social preestabelecida na Constituição, sistematicamente
interpretada.
O Plano Piretor da cidade do Recife, Lei Municipal nº 15.547/1991, ao tratar da
função social da propriedade urbana no que concerne a preservação do patrimônio cultural,
preceitua que a mesma só estará cumprindo sua função social quando as atividades nela
exercidas atenderem a esse propósito. Depreende-se, assim, da dicção do artigo 4° da lei:
Art. 4°. A propriedade urbana cumpre sua função social quando nela
se realizam atividades de interesse urbano, atendidos conjuntamente
os seguintes requisitos:
[...]
V – a preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e
paisagístico37.
Desse modo, é prevista a possibilidade do artigo 182, parágrafo 4°, de atribuição ao
Poder Público municipal de poderes para desapropriar a propriedade imobiliária urbana não
edificada, subtilizada ou não utilizada, cujo proprietário, nos termos da lei, não promova o seu
adequado aproveitamento. Ou seja, no âmbito da política urbana, é possível a imposição da
penalidade de perda da propriedade de forma coercitiva para o Estado, em decorrência da não
36
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realização de sua função social nos termos definidos pela legislação, especificamente pelo
Plano Diretor do município, naqueles municípios que o detém.
A disciplina jurídica da propriedade rompe com o tradicional entendimento segundo
o qual a propriedade era concebida como uma relação entre o sujeito e a coisa, característica
típica do direito real absoluto. Pelo encadeamento lógico das idéias, não é possível uma
relação entre o sujeito e a coisa em si, que se mostra insuscetível de interação, mas sim entre o
próprio sujeito e os demais a sua volta pelo que se pode depreender pela exteriorização do seu
direito sobre a coisa.
A propriedade, portanto, não corresponde mais aquela atribuição de poder plena,
cujo proprietário teria espaço livre para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A
determinação do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de centros de interesses
extraproprietários, definidos na função social que exerce nos termos constitucionais, os quais
serão regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade. Tal conclusão serve de suporte
teórico para a correta compreensão da função social da propriedade que terá, necessariamente,
uma configuração flexível, pois modificar-se-á de estatuto para estatuto municipal, sempre em
conformidade com os preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação dos
interesses em jogo.
A despeito do significado e conteúdo da função social, poder-se-ia assinalar, sob
relativo consenso, a sua capacidade em alterar a estrutura do domínio e sua atuação como
critério de valoração do exercício do direito, o qual deve ser direcionado para uma
maximização do caráter social. Daí que, quando uma propriedade não cumpre a sua função
social não pode ser tutelada pelo ordenamento jurídico, uma vez que está intrinsecamente
atrelada a esta.
De forma geral, o direito de propriedade deve, em seu exercício, conjugar os
interesses do proprietário, da sociedade e do Estado, afastando a disposição e utilização
abusiva do domínio de acordo com interesses egoísticos dos proprietários. Entre os interesses
estatais prepondera a maximização da exploração econômica e de utilidade social em
detrimento de interesses coletivos, considerados menores em nosso país, tais como a
preservação de bens culturais. Este último não se coaduna com os interesses individuais e
capitalistas dos proprietários de aproveitamento econômico da propriedade, na maioria das
vezes, pois impõe deveres ao proprietário em benefício da coletividade que não reconhece a
valor dessa prática para formação cultural e histórica de seu povo. Assim, se estabelece um
paradoxo entre a preservação dos bens de interesse cultural e do livre exercício do direito de
propriedade sobre os bens objeto de preservação.
Todavia, questiona-se até que ponto a conjugação da propriedade aos interesses
coletivos seria legítima, pois sempre que a atuação estatal ocasiona ônus individualizado e
excessivo sobre um particular nasce o direito a indenização, que deve ser encarado como uma
exceção. Haja vista que de outro modo, a propriedade, ainda que implícita ou
disfarçadamente, conservaria o caráter absoluto do direito civil clássico38. Tudo que viesse a
representar um mínimo de deveres jurídicos, sobretudo as abstenções e obrigações de fazer do
proprietário na conservação dos bens de interesse cultural, deveria ser devidamente
compensado ou se exigiria a perda da propriedade por desapropriação.
O novo Código Civil Brasileiro alterou o conceito ordinário de propriedade,
adequando-o a constituição, posto que a partir dele este não se trata apenas de usar, gozar e
dispor da coisa, ou de reavê-la de quem quer que a possua ou a detenha, mas é também isso.
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Incluiu em meio ao direito do proprietário de dispor do seu bem a imposição de condutas
exigíveis do titular do direito, um “conformam o direito”, que se reconhecerá legítimo e
jurídico, apenas na hipótese de consignar os deveres impostos39.
No caso dos deveres de preservação cultural, a definição jurídica de propriedade e
sua adequação a função social, prevista constitucionalmente, permite concluir que o exercício
regular do direito de propriedade depende diretamente do cumprimento dos deveres impostos
na preservação do bem, enquanto resguarde interesse cultural tutelado pelo Estado.
Essa linha tênue entre a limitação estatal de ordem administrativa e a imposição de
limitação ao direito de propriedade de forma diferenciada, por ocasião, por exemplo da
preservação cultural do bem, é de difícil delimitação. Fato que rende ensejo às mais variadas
teses acerca, tanto da natureza dessas limitações, quanto da necessidade de indenizar o
proprietário pelos possíveis danos ocasionados ao exercício do seu direito real.
É nesse contexto que reside a grande problemática das medidas protetivas do
patrimônio cultural, pois há, sobretudo, grande dificuldade em compatibilizar os interesses
dos proprietários dos bens objeto de preservação com os interesses extraproprietários, como
conseqüência direta da realização da função social da propriedade em tais casos.
Acresce a problemática em torno do tema, a repercussão econômica da preservação
dos bens de interesse cultural. Em nosso país os encargos com a recuperação e a permanente
conservação desses bens fica a cargo do proprietário. Somente de forma subsidiária, o ente
público responsável pelo ato administrativo que instituiu a preservação do bem deve
responder pelo custo das obras necessárias a sua conservação.
Dessa forma, a maior parte dos proprietários de bens atingidos pelo ônus da
preservação cultural tenta se esquivar de suas obrigações permitindo a gradual deterioração do
patrimônio pelo descaso. A população não se incomoda em fiscalizar a preservação desses
bens, que fazem parte do direito da sociedade de desfrutar sob o aspecto visual dessas
propriedades. E, por último, o Estado é omisso na efetivação da tutela do patrimônio cultural.
Seja por desincumbir-se em fiscalizar o cumprimento das obrigações atribuídas aos
proprietários de bens culturais relativas a manutenção desse patrimônio, seja por permanecer
inerte em seu poder-dever de intervir nos casos de omissão dolosa ou insuficiência econômica
dos proprietários.
Os beneficiados pela preservação do patrimônio cultural são os membros da
coletividade como um todo. Estes não podem ser individualizados e arcam com o ônus,
apenas, através do pagamento de impostos, cujo emprego em tal atividade depende da
discricionariedade da administração pública, uma vez que não há previsão orçamentária
específica. Quanto aos proprietários dos bens objeto desse tipo de constrição não há qualquer
tipo de prerrogativa, reservado apenas o grave ônus das limitações no exercício de seu direito
de propriedade, não de modo geral e absoluto mas bastante dispendioso.
Ressalta-se, ainda, que a conceituação de bens privados como objeto de interesse
público, quando venha a ser tombado, tem como conseqüência a legitimação do cidadão para
acompanhar perante a administração pública ou de exercer direito de ação perante o
Judiciário. Isto é o que se depreende da dicção contida já no artigo 1° do Decreto-lei n° 25/37,
que conceitua os bens tombados como “patrimônio histórico e artístico nacional”,
evidenciando o interesse de toda a coletividade na preservação do bem. Assim, o cidadão tem
o direito de acompanhar os processos de tombamento, que não são sigilosos em nenhuma
hipótese; fiscalizar a manutenção dos bens tombados; denunciar abusos cometidos contra o
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patrimônio a serem apurados penalmente, inclusive; e pleitear perante o Judiciário a anulação
de atos lesivos ao patrimônio protegido. É de bom alvitre que essa proteção não seja apenas
nominal, mas real traduzindo-se em meios de defesa, tais como as ações de natureza
coletiva40.
Um dos maiores desafios da sociedade brasileira, como um todo, é compatibilizar os
interesses dos proprietários com a preservação dos bens de interesse cultural para o país.
Encontrar uma maneira menos onerosa para o Estado preservar bens culturais, seja pelos
gastos com obras de conservação, face a hipossuficiência dos proprietários, seja com
desapropriações, devido ao esvaziamento econômico das propriedades; e, ainda,
conscientizar-se da necessidade da colaboração de todos, embora de alguns exija mais
esforço, para que a cultura do país seja preservada é essencial a preservação dos bens
culturais.
1.3 Instrumentos de preservação do patrimônio cultural
O Estado é constitucionalmente responsável pela proteção e pelo acesso à cultura a
todos e a proteção do patrimônio cultural é atribuída ao Poder Público, juntamente com a
colaboração da comunidade. Em atendimento a intenção do constituinte originário, quando da
promulgação da Constituição de 1988, cada vez mais o poder constituinte derivado tem
ampliado o rol de mecanismos de proteção a cultura. Recentemente, em 2005, a Emenda
Constitucional n° 48 criou o Plano Nacional de Cultura que tem, entre seus objetivos, o
desenvolvimento e a integração das ações do Poder Público na defesa e valorização do
patrimônio cultural brasileiro.
São previstos, constitucionalmente, como mecanismos de proteção ao patrimônio
cultural brasileiro próprios do Poder Público os inventários e registros, a vigilância, o
tombamento, a desapropriação, e as outras formas de acautelamento, entre as quais inclui-se o
regime municipal dos Imóveis Especiais de Preservação.
Embora, os órgãos e entidades, pertencentes ao Poder Público e incumbidos da
preservação do patrimônio cultural, tenham se esforçado no cumprimento de suas missões,
geralmente não contam com os recursos financeiros e de pessoal para uma eficaz atuação.
Diante da inércia do Estado no exercício de suas atribuições, nasce, para o particular e para as
entidades públicas que detém capacidade representativa de interesses coletivos, como o
Ministério Público, a pretensão passível de ingresso em juízo através de ação civil pública, de
ação popular ou de mandado de segurança coletivo.
Seguimos, então, na análise dos principais instrumentos nacionais de preservação do
patrimônio cultural, na qual se destaca o tombamento. O tombamento é a forma de proteção
ao patrimônio cultural mais conhecida e utilizada, ao qual é dedicado capítulo específico no
presente trabalho, e constitui também o acautelamento que ocasiona maior ônus para o
proprietário do bem objeto de proteção. As obrigações decorrentes da maneira como o
tombamento está delineado no Brasil se insere entre uma das principais razões para o descaso
da sociedade brasileira com a valorização e proteção dos bens símbolos de sua cultura.
Os inventários e registros de bens culturais destinam-se, principalmente, a proteção
daqueles bens culturais que detém natureza móvel. Esses por não se submeterem ao registro
público em Cartório de Notas e, também, por ter a sua propriedade transferida pela simples
tradição (entrega do bem nas mãos de outrem) se tornam menos suscetível à incidência de um
40
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mecanismo de controle eficaz. É difícil e oneroso para o Estado garantir que o acervo de bens
culturais de natureza móvel seja conservado e permaneça no país na sua total integralidade.
Assim, tornou-se uma praxe entre os museus, em todo mundo, manter seu acervo catalogado,
da forma mais precisa possível. Os museus e centros históricos dispõem, hoje, inclusive, de
dados informatizados à disposição de todos por meio da internet, a fim de ampliar o acesso e
evitar que peças desapareçam, tornando mais fácil sua localização, caso venha a ser furtada e
vendida a outro museu ou colecionador.
No Brasil, os museus dispõem de registros e inventários dos bens sob seu poder que
devem permanentemente se atualizados e disponibilizados ao IPHAN, que é o órgão estatal
responsável pelo gerenciamento do acervo, além do controle de entrada e saída dos bens
objeto de conservação. Para que um bem cultural móvel saia do país é necessária a prévia
autorização desse órgão. Sendo um exemplo, bastante conhecido em nosso meio, o caso do
Altar da Igreja da Sé, em Olinda, que tendo acabada a sua restauração foi levado para uma
exposição em Nova Yorque, retornando logo após, ileso.
A intervenção do Estado sobre bens de preservação cultural, no justo interesse
coletivo em sua conservação, rende ensejo a uma série de discussões doutrinárias e
jurisprudenciais acerca do ônus que recai sobre o proprietário em benefício da coletividade.
Não raras são as hipóteses em que a constrição do direito de propriedade sobre o bem é
tamanha que seus desdobramentos são tomados em quase totalidade, ou seja, o proprietário é
tolhido do exercício de seu direito. Nesse caso, não seria justo que o particular, proprietário de
bem cultural, fosse tolhido de seu direito em benefício da coletividade e não obtivesse
nenhum tipo de compensação econômica ou de outro tipo qualquer.
Sempre que o proprietário do bem tem cerceado o seu direito de propriedade de
forma individualizada, leia-se uso, gozo ou disposição do bem objeto de preservação, terá
direito subjetivo ao ressarcimento pelos prejuízos da constrição em seu direito, ainda que sem
dolo ou culpa em razão da responsabilidade civil objetiva ao qual está submetido o Estado,
por força da disposição legal do parágrafo 6°, artigo 37 da Constituição Federal. Dessa forma,
o proprietário de bem passível de preservação cultural que obtenha prejuízo advindo da
imposição da tutela estatal, poderá se valer das ações indenizatórias cabíveis, intentadas
contra o Estado, para reparação dos prejuízos em perdas e danos.
Poderá, também, ocorrer da propriedade se tornar totalmente indisponível para o uso
ao qual se destina, hipótese em que renderá ensejo a desapropriação. Em alguns casos mostrase até mais vantajoso ao Estado desapropriar o bem objeto de conservação mediante
indenização prévia, justa e em dinheiro, conforme os ditames constitucionais, a
posteriormente vir a arcar com a indenização fixada na esfera do Poder Judiciário, quando
pleiteado em juízo. Além dessa consideração, o dispêndio do erário público, a longo prazo, é
inferior quando o bem cultural preservado está sob sua propriedade e com utilização
produtiva, podendo até vir a constituir uma fonte de recurso para o ente federativo incumbido
da preservação por tornar-se, comumente, atrativo turístico ou servir de aparato estrutural da
administração pública.
Questão de grande relevo, atualmente, é a configuração do instituto da
desapropriação indireta, criada pela doutrina para regular aqueles casos em que o Poder
Público passa a utilizar um bem de propriedade particular no exercício de atividade pública ou
de interesse público sem proceder às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório,
conforme preceitua a constituição federal41.
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O Poder Público, em países de formação cultural mais sólida e com mais recursos,
atua de forma mais ativa na preservação cultural do que países como o nosso com formação
cultural recente e não definida. No Brasil é desastrosa a atuação do Estado na preservação de
bens culturais, principalmente em localidades mais distantes das capitais, fato este que não
pormenoriza a importância desses acervos cultural. A propósito, nos locais mais distantes e
humildes é bem mais freqüente a preservação de bens considerados de valor cultural para as
localidades, e a população atua fortemente em colaboração com o Poder Público,
incentivando as gerações vindouras a conservar as tradições culturais.
Em geral, a degradação do patrimônio cultural brasileiro se dá em razão de inúmeras
causas, entre as mais freqüentes estão a escassa vigilância do Poder Público sobre os bens
objeto de preservação; a dificuldade econômica em arcar com os custos da manutenção dos
objetos e dos imóveis tombados; e, ainda, a inação do Poder Público, leia-se poder executivo,
quanto ao tombamento de bens de valor histórico, paisagístico, artístico o cultural.
É nesse contexto em que o Ministério Público e a população brasileira tem lançado
mão dos meios jurídicos de provocação do Estado para atuar na preservação do patrimônio
cultural, que se traduzem nas ações coletivas, previstas constitucionalmente para proteção de
interesses coletivos.
Atualmente, a norma constitucional que garante o livre acesso à justiça, abarca tanto
os direitos individuais quanto coletivos, uma vez que a intenção do constituinte fora não
somente garantir uma ação própria para cada direito, mas assegurar aos direitos individuais e
coletivos todas as ações cabíveis para a sua adequada e efetiva tutela42.
As tutelas coletivas foram implantadas pela Constituição de 1988, a Carta Cidadã,
como resultado de uma revolução processual encabeçada pelos principais nomes em matéria
de processo civil no nosso país, e somente se tornou possível pelo contexto de
redemocratização do Estado no momento em que foi realizada. Podemos considerar a ação
civil pública, a ação popular e o mandado de segurança coletivo como as ações coletivas
cabíveis na tutela de preservação do patrimônio cultural.
Outrossim, não nos interessa aprofundar no estudo das tutelas coletivas, mas tão
somente despertar para possibilidade de sua utilização como um dos remédios a que a
sociedades tem direito, constitucionalmente assegurado, a fim de concretizar uma
Administração proba e, em última análise, legal na tutela do patrimônio cultural em nosso
país.
A ação civil pública é uma ação que segue o rito especial previsto na Lei n° 7.347 de
1985 que, em seu artigo 1°, dispõe expressamente que se regem por esta lei as ações de
responsabilidade por danos patrimoniais e morais causados a bens de valor artístico, histórico,
turístico e paisagístico, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Cuja
abrangência foi ampliada pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que
dispõe ser passível de tutela por ação civil pública a proteção do “patrimônio público e
social”.
A propositura da ação civil pública é exclusiva do Ministério Público, Estados e
Municípios, ou de autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista ou
associações constituídas há pelo menos um ano, perante o foro na qual ocorreu o dano, sob o
critério de competência funcional. É passível de oposição contra um rol abrangente de
agentes passivos da demanda, na qual se encaixa qualquer um que venha a atentar contra o
respectivo patrimônio cultural. Assim, poderá ser proposta tanto em face do Estado, omisso
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em seu dever constitucional de proteção ao patrimônio cultural, quanto em face dos
particulares, que ocasionem danos àqueles bens ou valores43.
Por meio de ação civil pública, o Judiciário poderá não só anular atos como, ainda,
exigir obrigações de fazer ou de não fazer, abrindo ampla possibilidade de defesa do
patrimônio cultural.
A ação popular é outro instrumento processual na defesa do patrimônio cultural de
titularidade exclusiva do cidadão no pleno uso de seus direitos políticos, disciplinado no
artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Esta ação é uma garantia individual,
destinada à anulação ou declaração de nulidade dos atos ou contratos lesivos ao patrimônio da
União, Estados, Municípios, Distrito Federal, ou de empresas públicas, autarquias,
fundações44. Sendo, portanto, cabível apenas contra os entes do Poder Público responsáveis
pelos atos ou contratos que importem em lesão ao patrimônio cultural, de forma preventiva ou
repressiva, conforme a iminência ou efetividade da ocorrência do dano. Segundo José Afonso
da Silva, a ação popular “deve ela ser classificada como uma demanda de natureza civil, sem
embargo de visar, precipuamente, a compor lide fundada no direito administrativo”45.
A maior importância da ação popular é a de possibilitar que qualquer um do povo
defenda não apenas o seu direito enquanto cidadão mas, também, o da coletividade contra os
atos lesivos ao patrimônio e ao interesse público. Serve, por essa razão, como uma luva para
correção dos eventuais desvios que possam ocorrer em matéria urbanística e ambiental. Por
meio desta postula-se a reparação do patrimônio público lesado, que sejam eles ocasionados
pela prática de ato administrativo por autoridades dotadas de capacidade política ou
administrativa, quer seja pelas pessoas que exercem funções publicas, sejam elas de direito
público ou privado, tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista ou
delegadas ou permissionárias de serviço público.
A mera lesividade ao patrimônio cultural é suficiente para render ensejo à pretensão
da propositura da ação popular pelos administrados. Afora os casos expressamente inquinados
de nulidade por imposição legal específica, outras hipóteses são passiveis de exame pelo
judiciário, para que este afira, diante de cada caso concreto, a lesividade ou a sua iminência
sobre o patrimônio cultural. Nesse viés, o cidadão na propositura de uma ação popular tem
como finalidade a obtenção de uma sentença constitutiva-negativa que invalide os atos lesivos
ao patrimônio cultural, enquanto parcela do patrimônio público; fundada em seu direito
subjetivo a preservação do patrimônio cultural diante da demonstração de que, em
determinado caso concreto, esses direitos foram desrespeitados.
O mandado de segurança coletivo foi criado pelo artigo 5°, inciso LXX, da
Constituição Federal com a finalidade de facilitar o acesso a juízo, permitindo que pessoas
jurídicas defendam o interesse de seus membros ou associados, ou ainda, da sociedade como
um todo. É por isso cabível a defesa do patrimônio cultural, por constituir objeto do interesse
difuso de todos na sociedade enquanto elemento representativo de sua identidade cultural,
legalmente protegido.
O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político com
representação no congresso nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação
lealmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus
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membros ou associados, inclusive, contra o Poder Público inerte diante da necessidade de
preservação de algum bem cultural. Esse remédio constitucional está disposto entre os direitos
e garantias fundamentais, previstas no artigo 5°, inciso LXX, da Constituição Federal, sendo
seu procedimento regulado por meio de lei específica (Lei n° 1.533 de 1951).
O mandado de segurança pode ser utilizado tanto na iminência de concretização de
agressão a direito liquido e certo, quanto na sua efetiva violação. Os administrados poderão,
então valer-se, nesse caso, do mandado de segurança em três hipóteses: na omissão da
administração em praticar ato ao qual estaria obrigada a tomar (hipótese típica da imposição
legal do Poder Público preservar os seus bens culturais); na hipótese da prática de ato lesivo
aos administrados (a exemplo de dano provocado aos bens culturais); e na hipótese da
iminência da agressão ocasionada por ato lesivo que irá ser perpetrado pela administração
pública (como por exemplo a provável concessão de licença para construir na área
circunvizinha a imóvel tombado da qual resulte redução de sua visibilidade).
Assim, o mandado de segurança coletivo é o meio pelo qual os administrados
poderão valer-se contra atos administrativos, dotados de auto-executoriedade, cujas situações
decorrentes não são eficazmente remediados pelos procedimentos ordinários das ações
comuns, que não se configuram aptos a trazer a reparação oportuna. Daí a utilização do
mandado de segurança que assegura ao autor (impetrante) a possibilidade de obter uma
decisão jurisdicional, consubstanciada numa ordem, para que se abstenha a autoridade de
praticar ato lesivo, para que anule ou substitua, ou seja praticado, na hipótese de omissão.
Na dicção do que afirma Arruda Alvim:
O mandado de segurança é o remédio pelo qual também se discute a
legalidade, não em função de um ato administrativo vinculado, mas
também de um ato administrativo discricionário, porque em uma ou
em outra norma, constitucional ou ordinária, se alude, também, ao
abuso de poder46.
O mandado de segurança poderá ser intentado contra autoridade pública, entendida
da forma mais ampla possível (administração direta, indireta e suas subsidiárias), na
iminência ou na prática quer seja de ato vinculado ou de ato discricionário.
Por fim, cabe observar que é de exclusividade do Ministério Publico a ação penal
pública incondicionada, cabível contra aqueles agentes que atentem contra a proteção de bens
pertencentes ao acervo do patrimônio cultural brasileiro, crime tipificado nos artigos 165 e
166 do Código Penal Brasileiro, parcialmente revogados pela Lei n.º 9.605/1998, que conferiu
tratamento inovador a matéria ao enquadrá-lo como crime ambiental e não mais entre os
crimes contra o patrimônio, o que dificultava precisar o momento da consumação do crime.
Este novo diploma considera como bens pertencentes ao patrimônio cultural não só aqueles
bens tombados, pois exige apenas a existência de alguma forma de proteção, seja ela
decorrente de tombamento, lei ou de sentença judicial47.
Devemos considerar um dever da administração pública, nos três níveis de governo,
as ações protetivas do patrimônio histórico. Todavia, segundo os preceitos constitucionais
vigentes, é imperioso que haja participação de toda a sociedade na efetivação da tutela do
patrimônio cultural, da maneira mais ampla possível, quer seja pelo exercício individual de
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fiscalização das atividades estatais nesse sentido, ou através da postulação em juízo diante da
inércia do Poder Público.
No contexto brasileiro de preservação de bens culturais, o tombamento constitui o
principal meio de acautelamento de bens culturais pelo Estado. Corresponde a uma das
formas de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada, considerando a sua
natureza e os seus efeitos em relação à propriedade, em que o poder público restringe ou
condiciona o uso da propriedade sem, no entanto, suprimi-la tendo em vista a conservação do
bens de interesse cultural, de acordo com a clássica divisão doutrinária apontada por José dos
Santos Carvalho Filho48.
Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
O tombamento consiste numa das modalidades de intervenção estatal
na propriedade privada, por meio do qual o Poder Público protege
determinados bens considerados de valor artístico ou histórico,
determinando sua inscrição em um dos chamados Livros de Tombo,
para sujeitá-los a restrições parciais, passando o bem a ser considerado
de interesse público49.
Destarte, a proteção constitucional da propriedade não permite que o proprietário, em
nome de interesses egoísticos, disponha livremente do bem que traduz interesse público em
sua conservação. Pois o direito de propriedade deve submeter-se as restrições impostas pelo
interesse público, a fim de atender a sua função social.
O tombamento, como ato do poder executivo no exercício do poder de polícia, tem
como finalidade a imposição de delimitação às propriedades, públicas ou privadas, tornandoas tuteladas pelo Poder Público em virtude de seu valor cultural50. Como limitação de ordem
pública inerente ao exercício de poder de polícia do Estado, o instituto do tombamento pode
ser encarado sob a tutela do direito administrativo. E adentrando às suas peculiaridades,
enquanto instrumento de conformação do direito de propriedade ao interesse público contido
no plano de ordenação das cidades, por via da proteção ao seu patrimônio cultural, é possível
enxergá-lo sob o prisma do direito urbanístico e do direito ambiental. Este último devido ao
tombamento ser um instrumento jurídico hábil a preservação do meio ambiente artificial,
resultado da transformação do ambiente natural de acordo com as suas necessidades humanas
de sobrevivência e adequação social.
Maria Coeli Simões Pires ensina que o tombamento tem como fundamento quatro
pilares básicos: o político, o constitucional, o infraconstitucional e o jurídico. O fundamento
jurídico do tombamento consiste, principalmente, no poder de polícia que tem o Estado na
proteção de bens de interesse cultural. E é justamente esse poder de polícia aliado a outros
pilares do tombamento que justifica as limitações impostas aos bens tombados51.
A origem do vocábulo tombamento, no sentido para o qual é empregado,
hodiernamente, teve origem no direito português, e significa inventariar, arrolar ou inscrever
todos aqueles bens considerados de relevante valor histórico, artístico ou cultural em livros
próprios, que antigamente eram guardados na Torre de Tombo, em Lisboa, fato este que
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certamente deu origem ao termo. Alguns doutrinadores consideram sua origem etimológica da
palavra “tumulum”, extraída do latim e que se traduz como arquivo, registro52.
Parece-nos mais acertada a primeira colocação acerca da origem lusitana do
instituto, pois na Europa Ocidental existia o conceito de que as torres serviriam de abrigo para
os anjos, funcionando como um local sagrado, onde se costumava guardar tudo àquilo que
lhes parecesse mais valioso. Além dessa vantagem, também servia como posição estratégica
para a guarda militar.
Por tradição, o legislador pátrio conservou a nomenclatura portuguesa do instituto,
que vem a permear em nosso país o instrumento mais comum de preservação dos bens
culturais. Muito embora, o instrumento próprio para preservação de bens de interesse cultural
para o Estado, com estrutura semelhante a figura do tombamento, em Portugal, receba a
denominação de “classificação”53.
A norma nacional em sede infraconstitucional sobre tombamento é o Decreto-lei n.°
25 de 1937, que teve a grande parte de seus dispositivos recepcionados pela Carta Magna de
1988, e apresenta as regras básicas e a fisionomia jurídica do instituto, inclusive regras quanto
ao registro de bens tombados.
A instituição do tombamento tem como escopo a realização da função social da
propriedade, através da preservação do patrimônio cultural brasileiro, pois incide tanto sobre
bens públicos quanto particulares, visando impor de forma “erga omnes” a obrigação de
conservar. O poder de polícia também é apontado como fundamento do presente instituto54,
em razão do exercício do poder de império do Estado na disposição do domínio eminente
sobre os bens de seu território. Embora, este constitua apenas um requisito básico a todos os
atos da administração pública e não um fim em si mesmo.
Através do instituto jurídico do tombamento, o Estado pode vir a gravar
determinados bens considerados de interesse público por um regime especial que venha a
permitir-lhes sua melhor conservação. A lei não estabelece distinções quanto a propriedade
pública ou particular do bem, e tampouco realiza vedações quanto a possibilidade de
municípios tombarem bens pertencentes aos Estados e a União. A contrario do que dispõem
expressamente dispositivo da lei que regula as desapropriações no país 55. Omissão legislativa
essa, que vem a ser objeto de questionamentos doutrinários e jurisprudenciais, examinada
logo mais.
Sônia Rabello de Castro propõe um desdobramento interessante ao tratar do objeto
do tombamento, a partir da premissa de que o bem jurídico, objeto de proteção, por meio do
tombamento não seria o bem material em si, mas sim aquele ao qual é atribuído valor
simbólico a que se pretende conservar. Havendo, portanto, uma “bifurcação” na relação
jurídica quanto ao objeto, pois este se desdobraria entre o bem material suscetível de
apropriação, que continua sob a tutela do direito de propriedade do proprietário de forma
condicionada, no entanto; e o bem não econômico que passa a ser objeto do reconhecimento
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de seu valor cultural pelo Estado, tornando-se então de interesse geral56. Portanto, o
condicionamento a propriedade ao interesse público poderia traduzir outros valores que
transcendem a coisa, por serem susceptíveis de proteção estatal.
O tombamento poderá recair sobre bens móveis e imóveis, segundo determina o
artigo 1° do Decreto-lei n° 25/1937, ao definir o patrimônio histórico e artístico nacional. E,
ainda, sobre os bens materiais e imateriais, conforme pode-se depreender do artigo 216 da
constituição federal. Embora, nos interesse, por oportuno, o tratamento jurídico apenas dos
bens imóveis suscetíveis de proteção cultural pelo Estado.
Quanto ao tombamento de bens imóveis, estes poderão incidir de forma individual,
através do tombamento de um bem em específico, forma mais comum de visualização prática
do instituto; ou geral sobre um conjunto determinado de bens, tal como o exemplo do
tombamento de um vilarejo, um bairro ou, até mesmo, uma cidade.
Ressalva-se, no entanto, que segundo Hely Lopes Meirelles o tombamento não é o
instrumento adequado para a defesa da fauna e da flora. As florestas são bens de interesse
comum, sob a égide do Código Florestal (Lei n.º 4.771, de 15.09.1965). O mesmo ocorreria
com a fauna que esta protegida pelo Código da Caça (Lei n.º 5.197, de 03.01.1967) e pelo
Código da Pesca (Decreto-lei n.º 221, de 28.02.1967). De modo que, deveriam ser
preservados por meio da criação de parques nacionais, estaduais ou municipais ou, ainda, de
reservas biológicas, conforme a legislação pertinente, o que lhes confere mais adequada
conservação através de restrições mais rígidas e específicas, em relação àquelas oferecidas
pelo tombamento57.
A constituição federal coloca o tombamento como sendo uma das formas de
proteção jurídica do bem de valor cultural. A sua natureza jurídica é de um ato administrativo
em que se declara ou reconhece a preexistência do valor cultural de um bem, e constitui
limitações especiais ao uso e a propriedade do bem, de natureza com natureza constitutiva,
pois muda a situação do bem, instituindo-se regime especial de preservação semelhante a uma
servidão administrativa58. Por isso, a doutrina não é uniforme quanto à definição da natureza
jurídica do tombamento, sendo este um ponto controverso, pois alguns doutrinadores o
concebem como simples limitação administrativa, outros como servidão administrativa e
existe, ainda, uma terceira corrente que o considera como de natureza jurídica mista e
autônoma.
A primeira corrente é aquela mais conservadora, adotada por José Cretella Junior,
dentre outros que compartilham de semelhante entendimento, perante o qual, o tombamento
tratar-se-ia de uma limitação administrativa, pois as restrições decorrentes do tombamento
recairiam sobre o direito de propriedade e não sobre o próprio bem. Esses atribuem ao
tombamento uma conotação de direito pessoal, apoiados na possibilidade da responsabilidade
penal do agente causador dos danos provocados ao bem tombado, prevista nos artigos 165 e
166 do Código Penal Brasileiro e na Lei nº 9.605/1998. Ressaltando, ainda que o tombamento
não importaria em transferência da propriedade, mas tão somente em restrições parciais de
uso, da qual não renderia ensejo a indenização.
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Aqueles que advogam a tese doutrinária da natureza jurídica de servidão
administrativa do tombamento, entre os quais estão Celso Antônio Bandeira de Mello59 e
Diógenes Gasparini60, integram a segunda corrente doutrinaria acerca da natureza jurídica do
tombamento. Entendem estes que, o tombamento constituiria uma servidão administrativa,
haja vista que o proprietário do bem não estaria obrigado a suportar restrição não generalizada
a incidir, diretamente, sobre a coisa. Tendo, portanto, característica de direito real, dada sua
especificidade em relação a determinado bem e o seu caráter de continuidade, pois mesmo
diante de alienação do bem permanece o ônus decorrente do tombamento, entre os quais se
relaciona o dever de guarda e conservação. Colocando, ainda, que seria indenizável o
tombamento face à redução na parcela do direito de propriedade, concernente ao uso
condicionado do bem e a restrição na disponibilidade, em razão do direito de preferência do
ente público.
Uma terceira corrente, mais recente e inovadora, acredita que o tombamento teria
uma natureza mista e autônoma. Assim o seria, pois não é possível conceber o tombamento
como uma servidão administrativa posto que não é considerada um direito real, dada sua
pessoalidade; por não rende ensejo necessariamente a indenização, pois não importa em
diminuição de parcela da propriedade; e por não existir as figuras do dominante e serviente,
necessárias a configuração da servidão; além de que o tombamento não é restrição imposta
em benefício da coisa afetada a finalidade ou serviço público. Também não seria possível
enquadrar o tombamento como limitação administrativa, apesar de suas características de
restrição de uso à propriedade e da gratuidade de imposição, pois tem ele tem caráter
específico, incidindo apenas sobre bens determinados por meio do seu ato instituidor.
Constituindo, portanto, verdadeira categoria autônoma e independente de intervenção na
propriedade privada, em razão da peculiaridade do instituto. Compartilham dessa tese, José
dos Santos Carvalho Filho61 e Maria Sylvia Zanella Di Pietro62. Essa última administrativista,
recentemente mudou seu entendimento deixando de conceber o tombamento como mera
limitação administrativa.
Afora essa discussão doutrinária, tem prevalecido como entendimento
jurisprudencial dominante, firmado pelo Supremo Tribunal Federal63, que o tombamento teria
a natureza jurídica de limitação administrativa, pois seria apenas uma restrição de uso ao
direito de propriedade, de caráter pessoal e que só renderia ensejo a indenização face ao
esvaziamento econômico do bem objeto de constrição ou prejuízo econômico, com liame
causal devidamente comprovado, ao proprietário do bem.
O tombamento deriva de manifestação expressa do Poder Público no sentido de
promover a proteção ao patrimônio cultural, que se concretiza por meio da expedição de ato
administrativo somente. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de pronunciar-se
no sentido de que o tombamento é da competência do poder executivo, e somente por exceção
é possível que o instituto protetivo se origine da própria constituição. Nessa situação será
instituído pela própria norma constitucional que bem assim define conforme exemplo do §5 a,
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do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, que considera tombados todos aqueles
documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
O procedimento para que o tombamento seja instituído inicia-se a partir da avaliação
pelo conselho consultivo do órgão competente do ente federativo que visa realizar o
tombamento. No âmbito federal temos, hoje, o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. No Estado de Pernambuco o órgão estatal competente para tal é a
FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco.
Somente após a avaliação positiva do órgão competente, concretizada através da
emissão de parecer da qual irá valer-se a fim de atestar a importância do bem para a
sociedade, como reflexo de seus valores, é que o diretor dessas entidades irá exarar o
despacho para que o proprietário seja notificado da pretensão do tombamento sobre seu bem.
A partir do momento da notificação, lembre-se, o bem passa a ser objeto de
tombamento provisório portador dos mesmos efeitos do tombamento definitivo, inclusive
quanto à imputação de sanções administrativas e responsabilização penal do proprietário em
caso de infração as imposições legais decorrentes de seus efeitos. Um detalhe, desde o
instante da notificação, o proprietário cientificado não poderá fazer qualquer intervenção sem
a prévia autorização do Poder Público. Servindo, também, esse marco, para fixação de
indenização por benfeitorias no imóvel, caso venha a redundar o tombamento em
desapropriação, em decorrência dos efeitos lesivos ao direito de propriedade.
O tombamento tem alguns efeitos característicos que recaem, em grande parte, sobre o
proprietário do bem objeto de constrição em beneficio coletivo, cuja lesividade só pode ser
percebida diante de casos concretos. Entre os quais poderíamos enumerar como relevantes as
obrigações de registro e restrição a alienação; a conservação e manutenção do bem; o dever
guarda e vigilância atribuído ao proprietário do bem tombado; e as restrições impostas a
vizinhança do bem.
Os bens tombados de natureza imóvel têm sua propriedade sujeita a registro, o que não
deve ser encarado como condição de validade e eficácia do tombamento, pois seu
descumprimento não deixa desprotegido o bem sujeito a proteção desde o momento da
abertura do procedimento administrativo que rende ensejo ao tombamento. Como o
tombamento interfere no uso da propriedade privada, também, deverá ser submetido ao
registro no Cartório de Registro de Imóveis, sendo averbado o ônus a margem do registro,
onde deverão ser averbadas todas as suas modificações a fim de dar ampla publicidade ao
encargo imposto sobre a propriedade. A lei fixa prazo para execução dessa medida, assim
como estabelece a obrigação de registro de toda a alienação do bem imóvel objeto de
tombamento, sob pena de aplicação de multa fixada em 10% do valor do negócio jurídico
translativo de domínio.
É vedado ao proprietário destruir, demolir ou mutilar o bem tombado. Somente lhe é
possível realizar obras de conservação do bem, mediante autorização do Poder Público. O
proprietário do bem tombado está obrigado a promover a conservação do bem. Caso não
tenha recursos financeiros necessários para implementação da obra, deverá comunicar ao
Poder Público, afim de que este realize as intervenções necessárias. Qualquer dano provocado
pelo proprietário, por qualquer ação ou omissão, ao bem tombado deverá ser por ele reparado,
além de sujeitar-se às implicações penais e administrativas (multas definidas conforme a
violação, em percentuais definidos em lei).
Ao Poder Público cabe o direito de preferência, ou seja, caso o proprietário deseje
alienar o bem a qualquer título tem de comunicá-lo para que exerça seu direito de preferência
na aquisição do bem, sob as mesmas condições que o particular, no prazo de 30 dias. Este é
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considerado um prazo muito curto, não razoável para o Estado possa valer-se dessa
prerrogativa, considerando as formalidades legais e burocráticas que o administrador enfrenta
diante do levantamento de verba pecuniária para aquisição de bens pela administração
pública.
Ao Poder Público, em contrapartida, caberá o dever de fiscalizar se a utilização do
bem está de acordo com as finalidades do tombamento. Bem como, deverá promover sua
conservação, na falta de condições econômicas do proprietário para executar sua obrigação.
As limitações de ordem pública não se limitam ao bem imóvel tombado. Há, também,
restrições advindas do tombamento para a sua vizinhança, definida conforme o perímetro
delimitado no ato instituidor do tombamento. É vedada a realização de qualquer construção
que impeça ou reduza a visibilidade do bem tombado, e a fixação de cartazes ou anúncios que
importe nos mesmos efeitos; e todas as intervenções nesses imóveis circunvizinhos deverão
submeter-se a autorização do Poder Público. O ente público incumbido da instituição do
tombamento do imóvel deverá opinar em todas as construções que de algum modo possa
influenciar na visibilidade do bem tombado, mesmo que esteja situada a uma distância
considerável daquele.
Os artigos 17 e 18 do Decreto-lei n.º 25/37 impõem a destruição ou retirada da obra ou
objeto que seja aposto sobre o bem tombado sem a prévia autorização do órgão público
incumbido da fiscalização de sua conservação, ou daquelas construções, cartazes ou qualquer
tipo de medida que a vizinhança tome e venha a reduzir ou impedir a visibilidade do bem
tombado. A obrigação de destruição daquelas obras realizadas em desacordo com o
dispositivo legal supra é decorrência lógica do descumprimento da obrigação de não fazer
imposta pelo mesmo ao proprietário do bem tombado e dos imóveis circunvizinhos. Além
dessa medida, impõe-se a aplicação de multa de valor equivalente a 50% do valor do dano
causado ou do valor do bem tombado.
Caso interessante é o das duas torres construídas no Cais de Santa Rita, no centro do
Recife, em que o Ministério Público Federal promoveu ação civil pública, na defesa do
conjunto arquitetônico existente na localidade próxima e tombado pelo IPHAN, contra o
município, o IPHAN e a construtora responsável pelo empreendimento, em litisconsórcio
passivo. O fundamento jurídico consistia, exatamente, no conceito de vizinhança do bem
tombado e da obrigação imposta de destruição de todas aquelas obras que, de algum modo,
impedissem a visibilidade do bem tombado. Embora a jurisprudência em torno do tema,
ainda, não tenha sido firmada e seja discrepante.
Ao longo do tempo, o judiciário brasileiro firmou critérios para verificar a
possibilidade de intervenções construtivas sobre os bens tombados e sua vizinhança no
seguinte sentido: não deverão ser comprometidos nem a identidade, nem o uso do bem; e o
uso do bem não deverá interromper a unidade formal pré-existente ou deturpar a função do
conjunto, pervertendo-a pela cor, dimensão ou forma64.
Como se pode depreender dessa superficial explanação acerca do tema, os encargos
econômicos e sociais advindos da instituição do tombamento são bastante gravosos a esfera
patrimonial e de disponibilidade da vontade do proprietário. Assim, questiona-se a
indenizabilidade diante dos possíveis prejuízos advindos da instituição do tombamento.
O fundamento do direito à indenização por ocasião da instituição de tombamento
sobre bens particulares é o principio constitucional da igualdade, que se desdobra no princípio
basilar da administração pública, no qual sempre que o Poder Público causar prejuízo à
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alguém, individualizadamente, deverá indenizá-lo pelo prejuízo. Entretanto, o prejuízo deve
ser analisado caso a caso, pois a indenizabilidade do tombamento constitui uma exceção a
regra da gratuidade do instituto. Isto é, deve-se averiguar se o ato esvaziou o conteúdo
econômico do bem, caso em que será cabível a desapropriação, ou se apenas causou certo
prejuízo ao proprietário no exercício de seu direito, que propicia o direito a uma quantia
pecuniária a título indenizatório. Essa é a posição que vem sendo adotada pelos tribunais
superiores brasileiros, conforme jurisprudência trazida à baila:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO
ÁREA DA SERRA DO MAR. LIMITAÇAO ADMINISTRATIVA.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PATRIMÔNIO AMBIENTAL.
LEGITIMAÇAO PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO
DE NATUREZA REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA
109/STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO
ART.535, II DO CPC. DECISÃO EXTRA PETITE. NÃO
CARACTERIZAÇAO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ.
[...] 4. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, a limitação gera
obrigação de indenizar quando resulta em prejuízo para o proprietário.
A verificação de prejuízo é questão de prova, obstaculizada pala
súmula 7/STJ. Como só ocorre em sede de recurso especial,
averiguação sobre se as restrições efetivamente já existiam como
também se as características topográficas do terreno tornaram
antieconômica a exploração da floresta65.
Acresce, ainda colacionar, nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:
Ao determinar o tombamento, o Poder Público pode impor restrições à
utilização ou conservação do bem, mas se elas chegarem a constituir
interdição no uso da propriedade, ainda que de forma indireta, poderá
ser indenizada, ou até mesmo desapropriada. [...] O tombamento só
dispensa a indenização quando não impede a utilização do bem
segundo a sua destinação natural, nem acarreta esvaziamento
econômico. Esse é o principio básico, de que tem se esquecido nossas
autoridades encarregadas da preservação do patrimônio histórico e
paisagístico ao determinar o tombamento de bens individuais, sem
compensação econômica, punindo o cidadão que se obstinou em
preservar, quando todos a sua volta obtinham as vantagens
econômicas da modernização66.
Todavia, o valor da indenização deve corresponder ao valor econômico do bem no
momento da instituição do tombamento, por refletir o efetivo prejuízo suportado pelo
proprietário por ocasião do tombamento. Desse modo, mostram-se impertinentes indenizações
futuras advindas de causa externas ao tombamento. A prescrição vintenária não impede que o
valor devido a título de indenização seja aquele do momento da instituição do tombamento,
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cabendo-lhe apenas os acréscimos decorrentes da atualização monetária e juros, em caso de
mora.
Cabe, ainda, na fixação do montante da indenização, observar eqüitativamente a
redução econômica proveniente da indisponibilidade no exercício do direito de propriedade.
Diante dos casos concretos, cabe à perícia a análise capaz de apontar precisamente o
“quantum” fora deduzido do direito do proprietário em dispor do bem para as suas utilidades
naturais. O direito à indenização pelo tombamento, também, deve ser estendido aos vizinhos
do bem tombado, cada qual em sua devida proporção, face as limitações suportadas no
exercício do direito de propriedade.
Paulo Affonso Leme Machado traz um desdobramento interessante a fim de fixar os
parâmetros de indenizabilidade do tombamento, ao estabelecer, sob o princípio da igualdade,
duas perspectivas: a primeira delas, considera os casos em que a propriedade tombada está
inserida num contexto uno de proteção, extensivo a outros bens no seu entorno, da qual não
caberia indenização dado seu caráter de generalidade; e uma outra, na qual a propriedade
escolhida para instituição do tombamento individualmente deveria ter seu esvaziamento
econômico indenizável diante da especificidade do ato administrativo, causando ônus
individualizado67. Posição esta um pouco destoante da atual corrente jurisprudencial dos
tribunais superiores, embora não menos importante a título doutrinário.
De outro giro, há crescente preocupação da comunidade internacional com a
preservação do patrimônio cultural dos povos através da assistência coletiva nos casos em que
se mostra necessário. Por isso, a UNESCO realiza a inclusão dos bens culturais considerados
de notável importância para preservação da cultura mundial na Lista do Patrimônio Mundial
da Humanidade, na qual os países interessados indicam seus nomes ao comitê responsável
pela sua escolha e classificação. Há, também, a Lista do Patrimônio Mundial em Perigo na
qual se incluem todos os bens culturais pertencentes ao patrimônio histórico que estejam em
situação de risco de dano devido a ineficácia das medidas adotadas
por seu país nesse sentido.
Ressalta-se que a inclusão de um bem na Lista de Patrimônio Mundial não significa
que o mesmo foi internacionalmente tombado, pois da essência do instituto se denota o caráter
de soberania nacional necessária a instituição do ato de tombamento de bens culturais.
Todavia, nada impede que a nível nacional ocorra o tombamento do bem objeto da tutela do
patrimônio mundial pelo ente federativo interessado. A declaração do bem como Patrimônio
Mundial acarreta uma serie de prerrogativas, entre as quais se destaca: a assistência do comitê
internacional na proteção, conservação, valorização ou reanimação desses bens; a
possibilidade de benefício do Fundo do Patrimônio Mundial, criado com a finalidade de
proporcionar as condições econômicas necessárias a implementação das medidas de
preservação; além de representar desenvolvimento turístico para a região onde se encontra.
Em contrapartida, cabe ao país sede do bem pertencente ao Patrimônio Mundial a sua
administração e fiscalização, refletida na edição de relatórios em que explicita a situação de
preservação dos bens culturais, objeto de tutela internacional.
Outrossim, o tombamento pode findar via ato administrativo que cancela a inscrição
do objeto no livro de tombo correspondente. Isso ocorre quando a administração pública, de
oficio ou a requerimento do proprietário ou outro interessado, constata que desapareceu o
suporte fático que motivou o ato do tombamento, fazendo desaparecer, portanto, a restrição ao
uso da propriedade. Alguns, também, denominam esse ato como “destombamento”.
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Acresce, ainda, ressaltar que a decisão administrativa pelo cancelamento do
tombamento não corresponde a uma atividade discricionária do administrador público. A
constituição impõe o dever ao Poder Público de preservar todos os bens culturais, assim
definidos pelo tombamento. Dessa forma, enquanto não se esvair a realidade fática que serviu
de suporte a instituição de restrição à propriedade em favor da preservação cultural,
permanece o ônus sobre o bem tombado. No Decreto-lei nº 25/1937 não há qualquer
permissivo legal no sentido de que o administrador possa atuar discricionariamente na
referida hipótese. Ainda que houvesse disposição em contrário, esta não poderia ser aplicada,
uma vez que não teria sido recepcionada pela Carta Política de 1988.
2 Imóveis Especiais de Preservação
2.1 Disciplina legal dos Imóveis Especiais de Preservação
A Constituição de 1988, ao tratar da preservação dos bens culturais, prevê em seu
artigo 216, a possibilidade de outras formas de acautelamento do patrimônio cultural, entre as
quais se insere o instrumento normativo dos Imóveis Especiais de Preservação. Esse regime
de direito público municipal é tido como uma alternativa a figura do tombamento, por ser
mais simples e eficaz na preservação de bens imóveis de interesse cultural para a cidade, ou
seja, aqueles que detenham valor histórico, artístico ou arquitetônico relevante para a
localidade.
Regulamentando os dispositivos constitucionais referentes à política urbana dos
municípios, o Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001 estabelece as normas gerais para a
instituição do seu Plano Diretor, segundo as suas características e necessidades locais, entre as
quais prevê a instituição de instrumentos normativos de efetivação da proteção ao patrimônio
cultural municipal.
O Plano diretor da cidade do Recife prevê, entre suas diretrizes básicas, a
preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade como consectário da
realização da função social da propriedade urbana. Assim, no exercício de sua competência
constitucional, o município editou lei prevendo um regime legal diferenciado a incidir sobre
os bens considerados como Imóveis Especiais de Preservação.
Todos os estágios evolutivos da moradia urbana fazem parte do acervo do patrimônio
cultural da localidade onde se situam, traduzidos nas adaptações que ocorrem ao longo do
tempo numa velha residência urbana, que daquela casa com quintal e jardim foi pouco a
pouco sendo transformada, chegando ao tempo em que não mais atende as necessidades do
grupo familiar que nela se abriga e passa a ser fracionada em habitáculos multi-familiares
(cortiços do início do século XX); para por fim ser demolida e dar espaço a um edifício
concebido dentro de novas regras de conforto ambiental e dentro de novas condições
financeiras.
Foi almejando preservar cada etapa da evolução da cidade, desde já, que o legislador
municipal da cidade do Recife norteou seus trabalhos que cominaram na edição da Lei
Municipal nº 16.284 de 22 de Janeiro de 1997, criando os denominados Imóveis Especiais de
Preservação – IEP.
Essa lei visa preservar imóveis que constituam exemplares representativos da cultura
urbanística de épocas ainda recentes, embora não menos expressivos. Caso esses imóveis se
sujeitassem ao crivo do procedimento prévio ao tombamento, dificilmente seriam aprovados
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dado seu período histórico de construção relativamente recente, e de suas características
arquitetônicas, ainda, não constituírem peças únicas relativas ao referido período.
A instituição dos Imóveis Especiais de Preservação permitiu que os exemplares
representativos de residências com características arquitetônicas de períodos históricos
recentes pudessem ser preservados, ao mesmo tempo possibilitando a expansão e o
crescimento urbano. Isso foi viabilizado através de meios alternativos de conjugação dos
interesses proprietários ao interesse público. Atendendo, assim, a previsão constitucional, na
qual se impõe a colaboração de toas as esferas de poder na preservação do patrimônio
cultural, sob as formas de acautelamento nela elencadas e outros meios juridicamente
admitidos, tal qual dá-se no referido regime.
Além das obrigações provenientes da preservação do imóvel, enquanto bem cultural
para cidade, a lei municipal oferece, em contrapartida, compensações e estímulos aos
proprietários desse tipo de bens, tais como o permissivo legal que outorga o direito de
construir na área do terreno remanescente; de se agregar a terrenos vizinhos o potencial
construtivo equivalente à área ocupada pelo imóvel preservado; e das isenções parciais ou
totais do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU.
Assim, teve início um fenômeno social na cidade do Recife refletido no
desenvolvimento imobiliário, com a construção de edifícios, na maioria residenciais, em torno
dos Imóveis Especiais de Preservação, que passaram a servir como salões de festa e homeoffices desses empreendimentos imobiliários. Afinal de contas, qual cidadão recifense não
gostaria de morar em locais estratégicos e considerados nobres da cidade, tendo a comodidade
de morar em um apartamento e dispor do conforto de uma bela casa, exemplar característico
de período histórico-cultural, para receber seus condados em festa? Dessa forma, o interesse
público prevalece na preservação dos imóveis considerados de importância sócio-cultural e,
concomitantemente, se compatibiliza ao interesse privado, que expande investimentos
imobiliários sem agredir a política de desenvolvimento urbano em favor do capital.
A grande inovação da legislação pertinente aos Imóveis Especiais de Preservação
fica por conta da preservação do potencial construtivo do aludido imóvel, em quantitativo
equivalente ao coeficiente empregado na localidade na qual se situa. Há, ainda, a
possibilidade de transferência do direito de construir e da concessão de incentivos fiscais, cuja
análise é objeto dos próximos itens desse capítulo.
A Lei nº 16.284 define no artigo 2º, oficialmente, os Imóveis Especiais de
Preservação como sendo “exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio
histórico, artístico e/ou cultural da cidade do Recife, cuja proteção é dever do município e da
comunidade, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município” 68.
Trazendo ainda uma lista anexa ao texto da lei, na qual estão contidos a especificação e o
endereço de cada um dos Imóveis Especiais de Preservação.
Os critérios de escolha dos Imóveis Especiais de Preservação tiveram por base o
Decreto-lei Municipal nº 17.323, de 3 de Maio de 1996, em cumprimento ao disposto na Lei
de Uso e Ocupação do Solo do município. Para tanto levou-se em consideração,
principalmente, a importância histórica e arquitetônica dos imóveis, aferida através de laudos
técnicos elaborados por especialistas do ramo, tais como José Mota, um especialista na
historia arquitetônica da cidade do Recife. A lei dos Imóveis Especiais de Preservação,
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também, dispõe sobre os critérios e o procedimento de classificação de novos Imóveis
Especiais de Preservação, além daqueles já incluídos na lista anexa a lei69.
A classificação de um imóvel como Imóvel Especial de Preservação deverá operar-se
por meio de Decreto de iniciativa do chefe do poder executivo municipal, o prefeito, e dos
membros do poder legislativo municipal, pertencente a Câmara dos Vereadores, na qual
deverão ser considerados, obrigatoriamente, entre outros aspectos aqueles disciplinados no
parágrafo 2°, do artigo 55, da lei, quais sejam, a referência histórico-cultural, a época e estilo
arquitetônico de imóvel, e a sua importância para preservação da memória urbana. Essa
proposta deverá ser acompanhada de parecer técnico, na qual se ateste a importância dos
valores culturais contidos no imóvel candidato à tutela estatal de preservação cultural.
A cidade do Recife, anteriormente, já dispunha sobre a proteção de imóveis
considerados de relevante valor histórico, artístico e cultural através da sua classificação como
Imóveis Especiais de Arquitetura Eclética, disciplinados pela Lei Municipal nº 15.199 de
1989. Embora a imposição preservacionista funcionasse na realidade prática, a lei não previa
qualquer inovação quanto aos incentivos ao proprietário do imóvel, servindo como figura
semelhante ao tombamento, embora impusesse restrições menos rígidas.
A lei que dispunha sobre os Imóveis Especiais de Arquitetura Eclética não foi
revogada pela Lei dos Imóveis Especiais de Preservação. O novo diploma se limitou a prever,
apenas, que aos imóveis especiais de arquitetura eclética se aplicam suas disposições quanto
às obrigações impostas, às compensações e aos estímulos conferidos aos proprietários dos
Imóveis Especiais de Preservação, conforme se depreende da clara redação de seu artigo 54.
A preservação dos Imóveis Especiais de Preservação visa promover a função social
da propriedade urbana, conforme estabelece o artigo 4°, inciso V, do Plano diretor de
Desenvolvimento da Cidade do Recife. A própria lei assim menciona, coadunando-se a
previsão constitucional que impõe a obrigação dos municípios, com população superior a
vinte mil habitantes, de editar um Plano Diretor, na qual deve ser definida a sua política de
desenvolvimento urbano, onde estão delineados os contornos exatos em que deve ser
concretizada a função social da propriedade naquele município.
Os Imóveis Especiais de Preservação, embora sujeitos a tutela jurídico-urbanística do
município, permanecem sob o domínio de seus proprietários, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas, de direito privado ou de direito público. De maneira semelhante ao desdobramento
que incide sobre os bens culturais sujeitos ao tombamento, em que a propriedade material do
bem continua a pertencer ao seu proprietário, e a sua valoração simbólica passa a pertencer ao
patrimônio público cultural.
Vale ressaltar que, os bens públicos sujeitos ao regime dos Imóveis Especiais de
Preservação são somente aqueles pertencentes ao município, uma vez que fora respeitado o
princípio constitucional da hierarquia federativa.
Em contrapartida às compensações e estímulos aos proprietários dos Imóveis
Especiais de Preservação, cabem aos proprietários dos Imóveis Especiais de Preservação o
encargo de manter as características originais do imóvel, mediante a execução, às suas
próprias expensas, de intervenções que visem a preservação dos elementos que determinam a
importância do imóvel para o patrimônio histórico, artístico e cultural do município. Além
dessas imposições, o proprietário de um Imóvel Especial de Preservação, também, tem a
obrigação negativa de não intervenção na estrutura do imóvel, caso isso possa vir a implicar
em sua descaracterização.
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As obrigações negativas e positivas impostas aos proprietários dos Imóveis Especiais
de Preservação são autônomas em relação ao exercício do direito as compensações e
estímulos. Dessa forma, mesmo que não venha a utilizar-se dos benefícios legais, realizando
empreendimentos, deverá arcar com o ônus da preservação cultural do bem de sua
propriedade.
A própria lei define, em seu artigo 8°, numa espécie de glossário legal, o que seriam
obras de conservação, recuperação ou reparação e restauração do imóvel para efeitos de
preservação.
Conservação corresponde “a intervenção de natureza preventiva, que consiste na
manutenção do bem cultural preservado”70. A recuperação ou reparação é “a intervenção de
natureza corretiva, que consiste na substituição, modificação ou eliminação de elementos
estranhos ou incompatíveis com a unidade arquitetônica do conjunto ou do edifício
isoladamente considerado”71. E considera por restauração:
A intervenção, também de natureza corretiva, que consiste na
reconstituição das características originais do imóvel no tocante às
fachadas e cobertas, mediante recuperação das estruturas afetadas e
dos elementos destruídos, danificados ou descaracterizados ou, ainda,
de expurgo de elementos estranhos72.
São, legalmente, vedadas aos proprietários dos Imóveis Especiais de Preservação
quaisquer tipos de intervenções que possam implicar em sua demolição, na descaracterização
dos seus elementos originais ou na alteração de volumetria e da feição da edificação original,
ou seja, acréscimos de cômodos ou pavimentos a estrutura original do imóvel.
O legislador municipal, no entanto, ressalvou das obrigações impostas aos
proprietários, explicitadas acima, as construções anexas aos Imóveis Especiais de
Preservação, que poderão sofrer alteração e, inclusive, ser demolidas mediante autorização do
órgão municipal competente, para viabilizar novas construções no terreno remanescente dos
referidos imóveis. Assim, de acordo com a necessidade dos proprietários e do interesse da
administração pública do município, em fomentar o desenvolvimento urbano naquela área na
qual se situa o Imóvel Especial de Preservação, a construção autônoma no terreno
remanescente poderá ser acrescida, ou, até mesmo, ser demolida para dar lugar a outra
construção de maior alvitre.
Acresce ressaltar, ainda, que apesar de a lei permitir a construção em área
remanescente do imóvel e a sua conjugação ao terreno vizinho a fim de aumentar a área
utilizável ao redor do imóvel, não será permitido o desmembramento dos terrenos dos
Imóveis Especiais de Preservação, ou seja, a separação da propriedade do imóvel preservado
aquela de seu terreno remanescente. No entanto, o remembramento do terreno do Imóvel
Especial de Preservação é permitido, desde que não acarrete a descaracterização do imóvel
preservado. A unidade imobiliária resultante do remembramento passará, também, a ser
regida pela lei municipal ao qual se submete o referido imóvel.
As obrigações do proprietário em manter e conservar o imóvel objeto de preservação
não estão vinculadas à utilização das compensações e estímulos previstos na lei. Os estímulos
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servem somente como um meio de efetivação da tutela do patrimônio cultural por meio da
colaboração voluntária dos proprietários, o que não significa que caso sejam-lhe negados os
possíveis benefícios, estarão livre do ônus imposto aos Imóveis Especiais de Preservação.
O proprietário do Imóvel Especial de Preservação que faltar com o cumprimento de
suas obrigações em manter e conservar o imóvel em suas características originais ficará
sujeito às penalidades previstas na lei, além da responder penal e civilmente pelos danos
ocasionados ao patrimônio cultural.
O artigo 50 da Lei dos Imóveis Especiais de Preservação fixa como infrações
administrativas o abandono do imóvel preservado, da qual resulte ruína ou estado precário de
preservação que provoque desabamento; a execução de obras ou de serviços realizados
irregularmente, que importem em qualquer modificação de suas características especiais; o
descumprimento às determinações dos órgãos municipais competentes que estabeleçam
condições de preservação, restauração ou recuperação do imóvel em suas características
originais; e a demolição do Imóvel Especial de Preservação, seja do seu volume principal ou
dos cômodos anexos, sem a devida autorização do órgão municipal competente. Toda a
apuração das infrações e a aplicação das respectivas penalidades deverão ser realizadas de
acordo com o procedimento previsto nas normas municipais, legais e regulamentares.
Aplica-se a todas as modalidades de infrações administrativas previstas na lei dos
Imóveis Especiais de Preservação o cancelamento das compensações e estímulos previstos em
lei; a proibição de construir qualquer edificação no local do imóvel preservado, pelo prazo de
dez anos a partir do cometimento da transgressão legal; e a aplicação de alíquota progressiva
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Predial Urbana, de acordo com as normas
previstas no Plano diretor da cidade do Recife.
Ocorrerá ainda a imposição de multa em cinqüenta por cento do valor venal do
Imóvel Especial de Preservação, utilizado como base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Urbana – IPTU, nos casos de execução irregular de obras ou serviços
e descumprimento das determinações do órgão municipal competente pela fiscalização da
preservação do bem. A multa será equivalente a cem por cento do valor venal do imóvel em
caso de demolição parcial ou total do imóvel, sem prévia anuência do órgão municipal
competente.
A lei prevê o prazo de trinta dias, a contar do recebimento da intimação, para o
pagamento dos valores devidos a título de multa pelos proprietários, sob pena de inscrição em
Dívida Ativa do Município, para efeito da respectiva cobrança judicial via execução fiscal
promovida pela Fazenda Municipal.
Todas as intervenções na estrutura, interna ou externa, dos Imóveis Especiais de
Preservação deverão sujeitar-se a consulta prévia e a análise especial por parte dos órgãos
competentes do município. A Lei municipal nº 16.284/1997 sabiamente delegou as funções de
guarda e fiscalização dos Imóveis Especiais de Preservação, de forma fracionada, a vários
órgãos já componentes da estrutura administrativa municipal, criando, então, um sistema mais
forte contra as pressões externas que estes órgãos possam vir a sofrer na defesa da
preservação de bens culturais.
Ao Departamento de Preservação dos Sítios Históricos da Empresa de Urbanização
do Recife – DPSH/URB comete: efetuar a análise especial sobre os projetos de intervenção
nos Imóveis Especiais de Preservação; analisar os projetos de restauração, recuperação ou
reparação dos imóveis preservados; analisar os projetos de remembramento de terrenos aos
Imóveis Especiais de Preservação; a emissão de laudos sobre as condições de preservação,
sobre as intervenções efetuadas e sua conformidade legal, e da autorização para construir em
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área remanescente; analisar e responder às consultas prévias para efeitos de intervenção no
imóveis preservados; e, ainda, analisar os projetos de intervenção nos Imóveis Especiais de
Preservação e emitir parecer conjunto a outros órgãos, a fim de compatibilizar os parâmetros
urbanísticos necessários a preservação do imóvel.
Compete à Divisão de Estudos Viários da Diretoria de Projetos Urbanos da Empresa
de Urbanização do Recife – DEV/DPU/URB a análise dos aspectos referentes à repercussão
dos projetos de intervenção dos Imóveis Especiais de preservação no tráfego da cidade,
emitindo os pareceres que forem necessários, antes de sua aprovação pela Diretoria do
Controle Urbano e Ambiental – DIRCON.
São atribuições impostas pela Lei dos Imóveis Especiais de Preservação à Diretoria
de Controle Urbano e Ambiental da Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental –
DIRCON/SEPLAM: o exercício de ações preventivas e corretivas para preservação dos bens
culturais protegidos; o encaminhamento dos projetos de intervenção e do requerimento da
transferência do direito de construir, antes de sua aprovação, com parecer circunstanciado, de
modo a permitir a manifestação dos respectivos órgãos municipais competentes para emissão
da autorização; a aprovação dos projetos de intervenção nos Imóveis Especiais de
Preservação, mediante a expedição dos respectivos alvarás; a fiscalização, em articulação com
os outros órgãos municipais, das condições de conservação e a execução das obras e serviços
de recuperação ou restauração dos imóveis, de acordo com as diretrizes e recomendações da
consulta prévia e, bem assim, o cumprimento do projeto aprovado; e a adoção das medidas
administrativas pertinentes ás suas atribuições legais e regulamentares.
A Secretaria de Finanças do Município – SEFIN é responsável pela concessão de
benefícios fiscais previsto na Lei dos Imóveis Especiais de Preservação aos proprietários dos
imóveis, quando cumpridas todas as determinações legais do regime especial ao se filiam.
A Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJA é o órgão administrativo municipal
incumbido da responsabilidade da análise e adoção das medidas judiciais necessárias à
preservação do patrimônio histórico e cultural do município, entre os quais os Imóveis
Especiais de Preservação, bem como pela emissão da autorização da transferência do direito
de construir e do assessoramento jurídico aos outros órgãos do poder executivo para o melhor
desempenho de suas funções.
Os projetos de intervenção nos Imóveis Especiais de Preservação, destinados à
execução de obras e serviços de recuperação ou restauração e para construção de novas
edificações na área remanescente do terreno do imóvel preservado, e o Requerimento de
Transferência do Direito de Construir deverão ser precedidos de consulta prévia ao órgão
municipal competente, o qual servirá como instrumento hábil para sua instrução. Todavia, o
órgão municipal responsável pela concessão das respectivas autorizações não está vinculado
ao conteúdo da consulta prévia.
Uma vez deferida a autorização para realização de intervenção no Imóvel Especial de
Preservação ou para a transferência do direito de construir, as atividades deverão ser
executadas fielmente nos seus termos integrais, sob fiscalização do órgão administrativo
competente.
2.2 Dos estímulos e compensações
Os estímulos e as compensações oferecidas pela lei concernente aos Imóveis
Especiais de Preservação, em contrapartida ao ônus sobre a propriedade objeto da preservação
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cultural, só serão desfrutados pelos proprietários que, comprovadamente, cumprirem suas
obrigações legais de guarda e conservação do imóvel. Assim aferidas conforme o estado de
conservação e utilização do imóvel protegido.
Os estímulos correspondem àquelas medidas implementadas pelo Poder Público que
tendem a favorecer os administrados e, dessa maneira, modificar determinado
comportamento, o inibindo ou o incentivando. Em geral, a administração pública concede
estímulos fiscais quando deseja fomentar determinada prática no setor privado. Os Imóveis
Especiais de Preservação possuem isenção, total ou parcial, do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Urbana – IPTU, conforme as intervenções necessárias a sua preservação, ou seja,
obras de conservação, recuperação ou restauração. Assim, mediante a concessão de incentivo
fiscal proporcional ao trabalho de conservação realizado no imóvel, os proprietários tem
grande interesse em valorizar seu patrimônio, beneficiando de maneira direta a ele próprio e a
sociedade.
Os institutos financeiros e tributários podem ser instrumentos utilizados pelos
municípios para disciplinar o uso e a ocupação do solo. O Imposto sobre a Propriedade
Territorial Urbana é um poderoso instrumento de desenvolvimento dos ambientes urbanos,
através da regulação de suas alíquotas de acordo com o interesse público, no fenômeno da
extrafiscalidade73.
A lei, em seu artigo 15, impõe percentuais fixos de redução do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Urbana e um tempo determinado para o gozo do benefício, quais
sejam: redução de 20%, pelo prazo de dois anos, para os imóveis conservados; redução de
50%, pelo prazo de quatro anos, para os imóveis em que foram realizadas obras de reparação
ou recuperação; e, finalmente, redução de 100%, pelo prazo de quatro anos, para os imóveis
em que for realizada obra de restauração total.
As isenções fiscais poderão ter seu prazo de incidência renovado desde que atendidos
os requisitos especificados na lei. Os imóveis que forem meramente conservados poderão ter
o prazo de concessão de dois anos renovado por igual período, desde que atendidas as
condições ordinárias de preservação. E aqueles imóveis que foram recuperados ou sofreram
restauração total somente terão o prazo de concessão renovado se ocorrerem motivos de força
maior ou caso fortuito que lhe imponham a realização de novas obras de igual escala,
comprovados pelo proprietário ao órgão municipal competente.
Para que o proprietário do Imóvel Especial de Preservação obtenha o benefício fiscal
a que faz jus, deve encaminhar requerimento a secretaria de finanças do município até o
último dia do mês de Outubro do ano anterior ao do lançamento do imposto. O pedido deverá
ser instruído com laudo técnico emitido pelo órgão municipal competente, na qual fiquem
atestadas a conservação ou a execução de obras ou serviços de recuperação ou restauração do
imóvel preservado, conforme o caso.
A lei veda a concessão do beneficio fiscal ás edificações condominiais, assim
considerados os condomínios edilícios, de uso residencial, não residencial ou misto com área
construída igual ou superior a dois mil metros quadrados; e para as edificações isoladas, de
uso residencial ou misto com área construída igual ou superior a dois mil metros quadrados.
Essa medida pode ser encarada como forma de seletividade na vinculação ao não deferimento
do beneficio aos proprietários de empreendimentos de grande vulto, face a sua disponibilidade
econômica em arcar com seus encargos tributários.
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O estímulo fiscal, nos moldes concedidos aos Imóveis Especiais de Preservação, é
socialmente eficiente na medida em que a incidência dos custos com obras de recuperação e
restauração tem um tratamento diferenciado e mais benéfico, face à onerosidade ao
patrimônio particular dos proprietários que terão tempo hábil para reaver o dispêndio
econômico decorrente da obra. E, com relação a mera conservação dos imóveis o prazo de
concessão pode se prolongar pelo mero cumprimento da obrigação legal pelos proprietários.
As medidas compensatórias são ações do Poder Público que visam estabelecer um
equilíbrio na relação entre partes com interesses diametralmente opostos. Assim, a Lei dos
Imóveis Especiais de Preservação, consoante seu princípio norteador, visa conjugar os
interesses dos proprietários ao interesse público na preservação dos imóveis representantes da
cultura da cidade, ao estabelecer os direitos de construir na área remanescente do terreno dos
Imóveis Especiais de Preservação e de transferir o direito de construir relativo ao imóvel.
O regime dos Imóveis Especiais de Preservação tem como uma de suas medidas
compensatórias o permissivo legal que possibilita o proprietário construir na área
remanescente do imóvel preservado, ou seja, utilizar a faixa de terreno não ocupada pelo
imóvel para construção de outro edifício. Para tanto, o proprietário poderá valer-se do
potencial construtivo inerente ao imóvel preservado, correspondente à área máxima de
construção permitida no terreno, que é definido através da aplicação do coeficiente de
utilização e dos demais parâmetros urbanísticos estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do
Solo do município.
O proprietário que pretender empreender edificação no terreno remanescente ao
Imóvel Especial de Preservação deverá fazer uma consulta prévia ao órgão municipal
competente, que servirá para instruir o requerimento da autorização da construção. A
autorização para construir na área remanescente ao Imóvel Especial de Preservação será
condicionada à obrigação do proprietário de conservar, recuperar ou restaurar o imóvel
preservado, ás suas próprias expensas. A obrigação se concretiza através da assinatura de um
termo de responsabilidade, perante o qual o proprietário se vincula a responder pelas
intervenções realizadas e sua conformidade com os padrões técnicos, aferidos pelo órgão
municipal competente pela fiscalização da obra.
Destarte, a licença para construir no terreno remanescente ao Imóvel Especial de
Preservação depende, necessariamente, da aprovação do projeto de recuperação ou
restauração do imóvel. E a concessão da autorização de uso do novo edifício está
condicionada a conclusão e aprovação da obra de recuperação ou restauração do Imóvel
Especial de Preservação pelo órgão municipal competente, nos termos definidos em lei.
Ressalte-se, ainda, que o beneficio fiscal referente a isenção total ou parcial sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU é restrito ao imóvel preservado,
portanto, não poderá estender-se às novas construções na sua área remanescente, ao qual
incidirá as normas urbanísticas ordinárias, no que couber.
2.3 Transferência do direito de construir
No Brasil, o direito de construir tem seu fundamento no direito de propriedade74.
Desde o momento em que o proprietário tem reconhecido o seu direito de uso, gozo e
disposição sobre seus bens, impõe-se o reconhecimento do direito de construir e edificar sobre
74

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. Atualizado por Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes. 9.
ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 30.

ISSN-e: 2316-9982

o terreno. Todavia o direito de construir não é absoluto, pois as relações de vizinhança e as
normas genéricas de convivência e bem estar coletivo são impostas ao proprietário como
limitações ao seu direito, assim como as normas incidentes sobre todo direito individual para
uma coexistência pacífica entre os indivíduos.
O direito de construir corresponde ao direito do proprietário edificar em terreno de
sua propriedade, desde que respeitadas as limitações de caráter civil, ocasionadas relações de
vizinhança, e as normas administrativas de ordenamento do espaço urbano.
Verifica-se que somente por meio de uma disciplina legal é possível ordenar a
ocupação urbanística do solo, como instrumento social de efetivação do tratamento isonômico
a todos aqueles que pretenderem utilizar seu direito de edificar. José Afonso da Silva faz o
seguinte apontamento:
A edificabilidade não é algo natural aos terrenos. O que é natural a
eles é a produção das chamadas riquezas naturais. A edificabilidade é
algo que surge com a ordenação urbanística do solo. [...]
Edificabilidade é qualificação legal que se atribui a um terreno
urbano. Essa qualificação é que possibilita o proprietário exercer a
faculdade de construir em terreno urbano. Sem ela a faculdade não
existe75.
Ou seja, a partir do momento que o Estado institucionaliza e prontifica-se a ordenar a
ocupação do solo urbano, por meio de um Plano Diretor, por exemplo, a utilização da
propriedade deverá então atender às finalidades condicionadas pelo ordenamento jurídico ao
qual pertence. O principal contorno do direito de construir no plano urbanístico se refere às
limitações urbanísticas, na qual a propriedade adequar-se-á a zona a que se situa, ao
coeficiente de aproveitamento, aos recuos, ao gabarito e à circulação.
Naqueles imóveis considerados bens de relevante valor histórico e cultural a
concretização de sua função social, conforme os ditames constitucionais e ordinários, impõe a
obrigação negativa de não edificar em seu terreno, no caso de tombamento, ou de edificar
condicionadamente, como ocorre no regime jurídico municipal dos Imóveis Especiais de
Preservação.
A transferência do direito de construir foi criada, em meados de 1970, como uma
alternativa para conjugar o interesse público ao privado, ao prever a possibilidade do
proprietário de imóveis sujeitos a limitações de ordem urbanística ou administrativa, que
impedissem a plena utilização do potencial construtivo, poder alienar a parcela não-utilizável
do seu direito de construir correspondente a área edificada76.
A transferência do direito de construir foi disciplinada por meio do artigo 35 da Lei
Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, conhecida como o Estatuto da Cidade. Esse
diploma prevê que a transferência do direito de construir só será viabilizada através de sua
previsão no Plano de Diretor do município e de lei municipal, que especifique os termos
legais para a aplicação de tal direito, e somente nas hipóteses legais nele previstas, quais
sejam, quando o imóvel urbano for considerado necessário para fins de implementação de
equipamentos urbanos e comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de
interesse histórico, ambiental, paisagístico, social e cultural; e, também, quando servir de a
programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
renda e habitação de interesse social.
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Desse modo, não se pode cogitar a hipótese de lei municipal ampliar o rol de
hipóteses de incidência da transferência do direito de construir além daquele elencado no
Estatuto da Cidade, pois a lei que assim disponha estará eivada de inconstitucionalidade
flagrante, já que invadira a competência destinada privativamente à União, qual seja, a de
legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, segundo artigo 24, I e §1º da Constituição.
José Afonso da Silva aponta que o mencionado dispositivo do Estatuto da Cidade
prevê dois tipos de transferência do direito de construir: uma interlocativa e outra
intersubjetiva. A primeira corresponde aquela em que o proprietário do imóvel urbano poderá,
nas hipóteses previstas na lei municipal, com base no Plano Diretor, exercer em outro local
seu direito de construir. E a transferência do direito de construir intersubjetiva ocorre quando
o proprietário, em vez disso, nas mesmas condições, puder alienar, mediante escritura pública,
seu direito de construir a outrem77.
Assim, podemos concluir que a lei municipal pertinente aos Imóveis Especiais de
Preservação foi o instrumento legislativo municipal que viabilizou a transferência do direito
de construir, nos moldes do Estatuto da cidade, coadunando-se ao plano diretor do município
tanto na modalidade de transferência interlocativa, quanto intersubjetiva, conforme se
depreende da leitura do artigo 26 da lei.
A transferência do direito de construir, nos moldes da lei municipal dos Imóveis
Especiais de Preservação, deverá ser exercida sobre o saldo do potencial construtivo inerente
ao imóvel preservado, de modo que, a transferência poderá ser total ou parcial, de forma
fracionada ou não, ou seja, para um ou mais imóveis não necessariamente pertencentes ao
mesmo proprietário. A transferência do direito de construir será total quando não houver área
remanescente ao imóvel passível de nova edificação e seu potencial construtivo for totalmente
transferido par outro imóvel. A transferência poderá, ainda, ser parcial quando houver área
remanescente ao imóvel preservado que irá absorver parte do potencial construtivo e o saldo
resultante for exportado.
A lei municipal atribui, ainda, condicionamentos ao exercício do direito por parte de
cedente e cessionário. A autorização da transferência do direito de construir está condicionada
a obrigação do proprietário do Imóvel Especial de Preservação em conservar, recuperar ou
restaurar, ás suas próprias expensas o imóvel, concretizada através da assinatura de termo de
responsabilidade perante o órgão municipal responsável pela fiscalização técnica de
conservação do imóvel preservado. Assim como, a licença de construção e o “habite-se” dos
imóveis receptores do potencial construtivo transferido do Imóvel Especial de Preservação,
esta vinculada a aprovação do projeto e conclusão das obras de conservação, recuperação e
restauração do imóvel preservado.
A lei dos Imóveis Especiais de Preservação, coadunando-se ao princípio norteador da
disciplina do Estatuto da Cidade, procurou minimizar os prejuízos impostos ao proprietário de
imóveis considerados de preservação cultural, bem como ao Poder Público, que poderá isentar
se de eventual indenização ou desapropriação. Por meio desses dispositivos, o proprietário
poderá aproveitar o potencial construtivo do imóvel preservado em outro imóvel ou alienar
esse direito a título oneroso. A transferência do direito de construir é considerada um instituto
jurídico urbanístico de fácil aplicação e de grande eficácia social, que vem sendo demonstrada
com sucesso na cidade do Recife.
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2.4 Efetividade do regime dos imóveis especiais de preservação na preservação de bens
culturais
A perspectiva de integração dos espaços urbanos, conjugando interesses particulares
aos interesses públicos e sociais, é uma tendência do direito urbanístico moderno perante o
qual se fundem em um só conceito a cidade material e a cidade simbólica, o que possibilita
que a tutela do patrimônio cultural não atravanque os avanços no desenvolvimento
urbanístico.
A Constituição Federal ao tratar da tutela do patrimônio cultural a disciplinou como
competência concorrente entre a União, os Estados e Municípios, além de impor a integração
da sociedade ao Poder Público para sua efetivação. Tal enquadramento, seguido pelos Estados
e municípios, vincula as políticas de memória e preservação do patrimônio cultural ao órgão
responsável pela cultura, geralmente, às Secretarias de Cultura. Embora, nos grandes centros
urbanos, tal qual nossa cidade, a gestão do patrimônio cultural deveria estar integrada ao seu
núcleo de Política Urbana, uma vez que este é o órgão responsável pela organização e
fiscalização das intervenções urbanísticas e facilitaria o controle de proteção cultural.
A Lei dos Imóveis Especiais de Preservação já, em seu artigo primeiro, se autodefine
como um instrumento protecionista do patrimônio cultural, utilizando a invocação do
tratamento constitucional e infraconstitucional pertinente ao tema, na seguinte dicção:
Art. 1° - Esta lei, com fundamento no art. 216, parágrafo 1° da
Constituição Federal, no art. 6°, inciso IX, da Lei Orgânica do
Município do recife – LOMR e nos arts. 99 e 100, da Lei 16.176 de 09
de Abril de 1996 – Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano – LOUS,
define os Imóveis Especiais de Preservação – IEP, para efeito da
proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município do
Recife78.
O interesse local dos municípios prepondera sempre quando se trata de imóveis de
arquitetura representativa da cultura local. A cultura é o elemento que produz e impulsiona as
cidades pela materialização de seus valores e pelas práticas de sua produção e consumo, que
por sua vez possibilitam a mutação cultural79. É a cultura que permite o mais generoso
contato dos habitantes com a alma da cidade em seus mais diversos significados. É com base
nessas premissas que um regime de direito municipal tende a produzir uma aplicação do
direito de maneira a efetivamente promover a tutela da proteção cultural, sem que isto
represente grande impacto para o cotidiano da cidade, que gera e consome cultura.
Contudo, em geral, a proteção municipal do patrimônio cultural no âmbito municipal
é mais tímida, pois a maioria dos municípios louva-se apenas das leis federais e estaduais para
tanto. Fato esse que motivou Carlos Eduardo Caldarelli e Solange Bezerra a afirmarem que
“os municípios não só podem como devem utilizar seus poderes normatizador e de polícia
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com o objetivo de tratar os respectivos patrimônios histórico-culturais, com o zelo que
merecem”80.
Acresce ainda o argumento que os governos locais sofrem, ainda hoje, forte pressão
política contra a imposição de medidas que de qualquer modo interfiram no exercício do
direito de propriedade. Fato que pode ser decisivo na vida política da cidade, já que a pressão
exerce influência direta nas eleições municipais.
Vladimir Passos de Freitas propõem uma classificação das legislações municipais
conforme o estagio evolutivo na qual se encontrem, dividindo-as em três estágios: no primeiro
estágio evolutivo os municípios limitam-se a simples menção à proteção ao meio ambiente, de
forma genérica, na própria lei orgânica; o segundo corresponderia à criação de lei própria
sobre a matéria ambiental; e num terceiro, haveria a edição de lei específica tratando da
preservação do patrimônio cultural81.
A legislação municipal do Recife, no que concerne a preservação do patrimônio
cultural, se enquadraria no terceiro e mais alto patamar evolutivo das legislações municipais,
na acepção apontada acima, uma vez que a lei pertinente aos Imóveis Especiais de
Preservação trata especificamente da tutela do patrimônio cultural ao instituir um regime de
direito público sobre os imóveis locais considerados de interesse cultural relevante para
identificação da arquitetura de determinados períodos históricos da cidade.
Outra acepção é pontada por José Afonso da Silva, que classifica as normas
urbanísticas em três grupos distintos: as normas de sistematização urbanística, que estruturam
a organização dos espaços habitáveis com referência ao planejamento urbanístico, à
ordenação do solo em geral e de áreas de interesse especial; as normas de intervenção
urbanística, que delimitam e limitam o direito de propriedade e o direito de construir; e as
normas de controle urbanístico, cujo destino é a regência da conduta dos indivíduos quanto ao
uso do solo, como as que estabelecem diretrizes das atividades urbanísticas dos particulares,
as regulam a aprovação de urbanificação, a outorga de certificado ou certidão de uso do solo,
a licença para urbanificar ou para edificar82.
A lei municipal dos Imóveis Especiais de Preservação se enquadra no segundo
grupo, das normas de intervenção urbanística, pois visa adequar a utilização da propriedade,
limitando-a e delimitando-a ao interesse público consubstanciado na preservação desses
imóveis de interesse histórico e cultural para o município.
A tutela dos imóveis especiais de preservação é importante, sobretudo, para que não
ocorra o desaparecimento precoce de importantes referenciais para a estrutura da cidade, o
que poderia agravar as condições de ambiência em vários setores urbanos e dificultar os
exercícios de leitura e interpretação espacial com base nas diversas etapas de conformação da
cidade. Outros centros urbanos, no país, já sofrem os efeitos do processo de destruição de
imóveis considerados pontos chave na cidade, tal qual ocorre na cidade de São Paulo que,
embora de maneira inovadora para época, em 1984, tardiamente editou lei dando tratamento
do seu patrimônio cultural na qual previa algumas medidas previstas no modelo adotado em
Recife, embora tenha mantido o regime de tombamento.
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Na cidade de São Paulo, a Lei nº 9.725, de 2 de junho de 1984 trouxe incentivos a
serem concedidos aos proprietários de imóveis tombados, entre as quais regulamentou-se a
transferência do direito de construir e a isenção de taxas e emolumentos cobrados para
aprovação de projetos de reforma e restauração nos bens preservados. Entretanto, a lei ficou
devendo uma inovação trazida por um regime diferenciado do tombamento, pois limitou-se
apenas a conferir tímidos incentivos aos proprietários.
Dessa forma, é possível enquadrar a legislação municipal do Recife, pertinente aos
Imóveis Especiais de preservação como um instrumento alternativo e eficaz de efetivação da
tutela do patrimônio histórico, por conseguir conciliar os interesses contrapostos dos
proprietários, ávidos na exploração econômica de seu patrimônio, e do Estado, na
concretização do interesse público revelado na preservação cultural. Em contraposição ao
regime do tombamento, de caráter autoritário, por excelência, e por isso mesmo inútil às
finalidades ao qual se destina.
A instituição de regimes legais semelhantes ao dos Imóveis Especiais
Preservação, pelos municípios brasileiros, é o meio emergencial pelo qual a preservação
imóveis de interesse cultural deveria ser efetivada, tendo em vista a facilidade de
instituição e fiscalização, em relação aos deveres de conservação e guarda impostos
proprietários, dada a dimensão territorial do nosso país.

de
dos
sua
aos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conceito de patrimônio cultural abrange toda ordem de bens representativos da
cultura, tomada em seus mais diversos aspectos, entre os quais os imóveis urbanos
configuram uma das peças mais importantes desse acervo, pois lhe são evidentes as
características do modo de vida do agrupamento humano ao qual pertence, conforme o
período histórico em foram concebidos.
A identificação cultural dos povos influi decisivamente na forma como as sociedades
implementam a preservação de seus patrimônios culturais, que corresponde à conservação dos
desdobramentos simbólicos incidentes sobre os bens que, melhor e mais intensamente,
refletem seus valores culturais. Essa, também, é uma das razões que explicam a variedade e
mutabilidade dos critérios de classificação de bens culturais, da qual resulta o fracionamento
setorial do patrimônio cultural, conforme os interesses socialmente predominantes.
A evolução social e econômica impõe a permanente necessidade de renovação e de
adequação dos ambientes urbanos às novas necessidades decorrentes da evolução tecnológica
e social. Esse fato dificulta a compatibilização do interesse público na preservação do
patrimônio cultural aos interesses privados, ávidos pelos lucros do progresso. No entanto, a
experiência internacional e aquela aferível em determinados pontos que servem de referência
nacional demonstram que é possível equacionar interesses tão contraditórios através de vias
alternativas, tais como a substituição da função original do imóvel e a utilização de
equipamentos urbanos mais modernos, que não causem dano durante sua implantação.
A partir da análise dos instrumentos jurídicos de acautelamento do patrimônio
cultural admitidas pelo ordenamento pátrio, percebe-se claramente que a efetivação dessa
tutela depende, sobretudo, do direcionamento de esforços de todos os setores sociais, público
e privado.
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Sob uma perspectiva histórica, as primeiras manifestações históricas de preservação
cultural no mundo datam da antiguidade. Entretanto, o Brasil tardiamente despertou para a
importância do tema, os primeiros registros históricos datam do século XVIII numa carta em
que o Conde de Galveias exterioriza sua perplexidade face à demolição de um bem de
interesse histórico, pelo próprio Poder Público, para dar lugar a uma guarnição militar. Em
termos jurídicos, a noção de patrimônio cultural nacional foi concebida a partir da Carta
Política de 1934, ganhando maior respaldo legislativo e constitucional progressivamente.
A sistemática legislativa nacional permite o estudo da preservação do patrimônio
cultural sob diversos enfoques, tomados em particular aqueles concernentes ao direito
administrativo, ambiental e urbanístico. Em relação a outros países, o Brasil dispõe
atualmente de instrumentos legislativos suficientemente avançados e organizados de modo a
proporcionar efetiva tutela do patrimônio cultural nacional, a depender apenas da vontade
política em concretizá-los.
O tratamento constitucional pertinente ao tema era formado pelo arcabouço das
constituições anteriores a constituição de 1988, na qual as normas possuíam conteúdo
meramente programático. A norma que regulamentou os dispositivos constitucionais foi o
Decreto-lei 25 de 1937, que instituiu o tombamento como a principal forma de acautelamento
do patrimônio cultural brasileiro até hoje.
A preservação do patrimônio cultural tem incidência direta sobre o direito de
propriedade, tomada sua incidência sobre bens materiais, especificamente aos bens imóveis de
propriedade particular sobre o qual se evidencia a repercussão dos dispositivos legais
pertinentes ao tema em apreço. A preservação cultural de um bem cultural de propriedade
particular implica sua submissão ao interesse público, consubstanciado em obrigações e
abstinências no exercício de seu direito, embora não haja transferência da propriedade para o
Poder Público, com exceção do que ocorre na desapropriação. O fundamento da intervenção
do Estado na propriedade privada com vistas à preservação do patrimônio cultural
corresponde a realização da função social da propriedade, segundo os contornos legais que
tomou esse instituto a partir da Carta Política de 1988.
A Constituição de 1988, em seu artigo 216, passou a dispor de forma impositiva que
a preservação dos bens culturais é um dever de todos, Poder Público e sociedade, propiciando
a maior abrangência possível à norma. Inovou, ainda, ao tornar passível de punição a violação
ao patrimônio cultural e criar institutos processuais como forma de preservação, tais como a
ação popular e o mandado de segurança. Além desses institutos há outros meios considerados
como instrumentos de preservação, entre as quais se enumeram os inventários e registros, o
tombamento, a desapropriação, a ação civil pública e a ação penal incondicionada, cabível na
ocorrência do crime de violação ao patrimônio cultural, tipificado no Código Penal Brasileiro
e na Lei n.º 9.605 de 1998.
O tombamento corresponde ao instrumento jurídico mais utilizado nacionalmente na
preservação do patrimônio cultural, disciplinado através do Decreto-lei n.º 25 de 1937. É uma
das formas restritivas de intervenção do Estado na propriedade privada, de acordo com os
interesses públicos e tendo em vista a concretização da função social da propriedade, com
fundamento o poder de polícia.
Adentrado-lhe as peculiaridades, o tombamento é considerado, segundo a
jurisprudência mais recente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma limitação
administrativa à propriedade, que passa a ser indenizável ao adquirir o caráter da incidência
individualizada, da qual resulte esvaziamento econômico da utilização normal do bem;
constituída por ato único de registro do bem no Livro de Tombo correspondente, embora
pendente de procedimento administrativo prévio da competência do órgão pertencente ao
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ente público sobre o qual resida o interesse na conservação do bem; e que incidente tanto
sobre bens de propriedade pública, quanto privada.
Os efeitos decorrentes da instituição do tombamento sobre determinado bem de
propriedade particular, especialmente, ocasiona demasiadas restrições e imposições sobre o
exercício desse direito, elencadas a partir do artigo 11 do diploma legal que o disciplina, as
quais não se limitam apenas ao proprietário do imóvel, estendendo-se aos vizinhos do bem
tombado.
Do simples exame acerca dos efeitos do tombamento de um bem sobre a esfera de
direitos do proprietário denota o caráter autoritário de suas imposições, uma vez que não há
contrapartida alguma pelo esforço suportado. Os únicos beneficiários diretos da instituição do
tombamento de um bem de propriedade particular é a sociedade, através do mero deleite
visual.
A conscientização social da necessidade de conservação dos bens tidos como
integrantes do patrimônio cultural, através da educação infantil e incursão da idéia na
população pelos meios de divulgação em massa, não é o suficiente à conformação do interesse
privado do proprietário de bens atingidos por tal interesse público. Na distinção entre
interesse público e interesse da coletividade reside o principal foco da questão, uma vez eu o
primeiro corresponde a vontade do Estado, manifestado através das leis e atos executivos do
Poder Público, in casu relativo a preservação do patrimônio cultural; e o último corresponde
ao interesse da própria sociedade. Assim, o desafio do Estado na preservação de bens
culturais é compatibilizar no mesmo sentido o interesse público aos interesses da coletividade.
Destarte, a experiência nacional na aplicação do instituto jurídico do tombamento
como principal instrumento de acautelamento do patrimônio histórico nacional, relativa a
todas as esferas de governo, denota sua ineficácia, principalmente, pelo caráter impositivo e
autoritário de seus dispositivos, combinada com os escassos recursos estatais em matéria
financeira e de pessoal, que pudessem efetivar o estatal de guarda e fiscalização dos bens
preservados.
Nos casos da inércia do Poder Público no cumprimento do dever constitucional de
preservação do patrimônio cultural nasce para os cidadãos, seja em nome próprio ou por
substituição processual, a pretensão para o ingresso em juízo através das ações especiais,
quais sejam a ação popular, o mandado de segurança coletivo e ação civil pública.
O Estado dispõe ainda da possibilidade de preservar o patrimônio cultural por meio
de “outras forma de acautelamento e preservação”, conforme preceitua o §2º do art. 216 da
Constituição Federal, consubstanciada na possibilidade de legislar concorrentemente com a
União, os Estados e Municípios sobre a matéria, criando, assim, outros instrumentos jurídicos
de preservação aplicável no âmbito de sua autoridade, em conformidade ao alcance do
interesse público que o embasa.
Nesse viés, o Município de Recife editou a Lei Municipal n.º 16.284 de 22 de janeiro
de 1997, que instituiu os Imóveis especiais de Preservação – IEP, na qual visa preservar os
bens imóveis integrantes do patrimônio cultural local através da instituição de compensações
e estímulos, em contrapartida às obrigações de guarda e conservação atribuídas aos
proprietários dos imóveis atingidos pelo interesse público em sua preservação.
A referida lei constitui um avanço, pois almeja preservar, desde já, os imóveis com
características arquitetônicas, históricas ou artísticas de épocas mais recentes, embora não
menos representativos para cultura local. Esse tipo de imóvel dificilmente passaria pelo crivo
do procedimento prévio ao tombamento, no qual se busca verificar e comprovar a
exclusividade de caracteres culturais que se pretende conservar, pela aplicação do princípio
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constitucional da isonomia. Além disso, essa lei municipal possibilita o equacionamento e
conformação do interesse público aos interesses privados, uma vez que permite a conservação
de imóveis de especial interesse cultural sem atravancar a expansão e o crescimento urbano.
Entretanto, a grande inovação da lei pertinente aos Imóveis Especiais de Preservação
fora quanto a preservação do potencial construtivo dos aludidos imóveis, o qual poderá ser
transferido, em concretização ao dispositivo legal do artigo 35 do Estatuto da cidade, que
prevê a possibilidade da transferência do direito de construir dos imóveis atingidos pela
preservação por interesse histórico, artístico e cultural.
Os proprietários dos Imóveis Especiais de Preservação tem a obrigação legal de velar
pela conservação dos imóveis independentemente da concessão das compensações e
estímulos que poderá ser-lhes atribuído, de acordo com o seu enquadramento nos requisitos
legais. Dessa forma, a aquisição de licença para construir em área remanescente do imóvel e
da redução no Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana não constitui causa para
imposição de obrigação ao proprietário, sendo mera contrapartida oferecida pelo Poder
Público como conseqüência da imposição do regime diferenciado sobre o bem preservado.
A lei municipal pertinente aos imóveis especiais de preservação constitui um
instrumento alternativo e eficaz de efetivação de tutela do patrimônio cultural por conciliar de
maneira satisfatória o interesse público. Outrossim, trata de forma interdependente da
problemática da preservação do patrimônio cultural, concatenando medidas jurídicas,
econômicas e conceituais em um único instrumento, conforme aplicação dos modernos
conceitos de direito urbanístico e ambiental.
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