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RESUMO
Os instrumentos jurídicos de efetivação dos Direitos Culturais, principalmente aqueles
referentes à tutela do patrimônio cultural nacional, como o tombamento e o registro, ligados
à proteção dos bens materiais e imateriais, respectivamente, devem ser aplicados e
efetivados conforme as necessidades e a evolução da população vivenciadora de
determinado contexto histórico, econômico, jurídico e cultural, atendendo a função
social da propriedade e a dignidade da pessoa humana. Para tanto, sua metodologia
baseou-se em pesquisa bibliográfica nacional e comparada, realizada em livros na área de
Direito Constitucional,
Econômico
e Administrativo, artigos científicos, revistas,
publicações especializadas e dados oficiais publicados na internet, de natureza exploratória,
pois as sínteses expostas e a bibliografia destacada servirão para justificar outros
estudos e descritivo. A tipologia é pura e a abordagem essencialmente qualitativa, à
medida em que se aprofundará na compreensão das ações e relações humanas e nas
condições e frequências de determinadas situações sociais. O presente trabalho busca
evidenciar que mesmo não tendo havido alterações formais na redação do Decreto-lei nº
25/1937, o mesmo sofreu mutação legal, em virtude do novo dimensionamento dado pela
Constituição de 1988, ao patrimônio cultural, o que afetou a forma de interpretação e
aplicação da chamada lei brasileira do Tombamento. Propõe-se, portanto, a identificar e
examinar possíveis embates entre a legislação federal do tombamento com a promulgação da
Constituição Federal de 1988.
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ABSTRACT
The legal instruments effecting cultural rights, especially those related to the protection of
the national cultural heritage, such as the registration and recording, linked to the protection
of tangible and intangible assets, respectively, shall be applied and made effective as needs
and population trends of whitnessed particular historical context, economic, legal and
cultural, attending the social function of property and human dignity. Therefore, the
methodology was based on national and comparative literature, books held in the area of
Constitutional Law, Economic and Administrative, scientific articles, magazines,
publications and official data published on the internet, exploratory, since the syntheses
exposed and bibliography detached
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serve to justify further studies and descriptive. The typology is pure and essentially
qualitative approach, as we will deepen the understanding of human actions and relations
and conditions and frequencies of certain social situations. This paper seeks to show that
even where there is no formal changes in the wording of Decree-Law No. 25/1937, the
same mutated legal under the new scaling given by the Constitution of 1988, the cultural
heritage, which has affected the interpretation and application of Brazilian law called the
Tipping. It is proposed, therefore, to identify and examine potential conflicts between federal
legislation overturning the promulgation of the 1988 Constitution.
KEYWORDS: Tipping. Cultural Heritage. Law. Decree-Law No. 25/1937.

INTRODUÇÃO
O Decreto-lei n° 25/1937, atual Lei do Tombamento, é o instrumento jurídico
de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional, com natureza jurídica própria;
é o principal meio de efetiva proteção do patrimônio cultural, por ser o mais sólido
desde sua criação, sendo que em novembro do presente ano completará setenta e seis
anos. O instituto por ele disciplinado está elencado no §1° do art. 216 da Constituição
Federal de 1988, devendo o patrimônio por ele reconhecido ser promovido e preservado
pelo Poder Público, com o auxílio da comunidade.
O conteúdo do Decreto-lei gera certa confusão em relação à proteção de bens
imateriais, todavia é importante salientar que o Decreto n° 3551/2000 institui o registro
dos bens culturais de natureza imaterial, constituintes do patrimônio cultural brasileiro,
tratando o tombamento, portanto, somente dos bens de natureza material, a partir da edição
da norma por último mencionada.

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CULTURAIS
Sendo uma via de concretização dos direitos culturais, o tombamento deve atender aos
princípios constitucionais do pluralismo cultural (art. 215), da participação popular (§1°
do art. 216), da atuação estatal como suporte logístico (art. 215) e do respeito à memória
coletiva (art. 216 e seus parágrafos), sofrendo, em consequência, mutações na forma
como é interpretado e aplicado.
O princípio do pluralismo cultural baseia-se na existência e expressão conjunta,
indistintamente e indiscriminadamente, das diversas manifestações culturais e sem prejuízo
de uma em relação à outra. Está elencado no caput do art. 215, em seu §2° e no caput do art.
216 da Constituição Federal de 1988. De acordo com Rodrigo Vieira Costa (2011, p.37)
a este princípio foi aderido o princípio da diversidade cultural “que incorpora os
elementos do respeito, da alteridade e do contato entre as expressões culturais do globo”.
No art. 216, §1° da Constituição Federal está garantido o princípio da
participação popular, tanto na forma individual quanto na coletiva. Esta participação
vai desde a proposição legislativa, por meio de Ação Popular, de Ação Civil Pública e
de Mandado de Segurança Coletivo, até a entrada dos cidadãos em Conselhos de Cultura.
O princípio da atuação estatal como suporte logístico consiste no papel do Estado de
garantir a concretização da manifestação cultural, sendo garant idor da prática desta e de
seu pluralismo conforme está previsto no caput do art. 215. Intervindo de forma
democrática, e não econômica-liberal, pois não é produtor de realizações culturais nem
tampouco de cultura, tendo o dever de reproduzir e incentivar as mesmas.
Por último, o princípio do respeito à memória coletiva, presente no art. 26 da
Constituição Federal ressalta a importância da ligação e constante interação das
atividades referentes à cultura aos valores da memória coletiva.
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2 DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DO TOMBAMENTO
Segundo Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p.109) tombamento é uma forma
de intervenção estatal na propriedade que tem por fito exclusivo a proteção do
patrimônio cultural. De natureza jurídica bastante questionada ora é entendido como uma
modalidade de limitação administrativa, ora como uma servidão.
Adota a primeira concepção, assim como a grande maioria dos juristas, José
Ricardo Oriá Fernandes (1995, pp.89-90) afirmando ser o tombamento uma restrição geral e
gratuita imposta indeterminadamente pelo Poder Público ao bem tombado, pois este sofre
uma série de restrições quanto ao uso segundo o Decreto-lei n° 25/1937. Com a
segunda posição afiliam-se aqueles que entendem ser o tombamento uma servidão, ou
seja, um ônus real de uso, imposto especificamente pelo Poder Público e determinados
bens móveis e imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços
públicos.
Todavia, conforme Francisco Humberto Cunha Filho (2000, pp.109-110) o
tombamento é pleno de especificidades que lhe conferem natureza jurídica própria.
Assim também posiciona-se Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1992, p. 114):
O tombamento tem em comum com a limitação administrativa o
fato de ser imposto em benefício de interesse público; porém dela
difere por individualizar o imóvel.
Comparado com a servidão, o tombamento a ela se assemelha
pelo fato de individualizar o bem; porém dela difere porque falta a
coisa dominante, essencial para caracterizar qualquer tipo de
servidão, seja de direito público ou privado.
Preferimos, por isso, considerar o tombamento categoria própria,
que não se enquadra como simples limitação administrativa, nem
como servidão.

3 COMPREENSÃO ORIGINAL
Na primeira metade do século XX ocorreram diversas mudanças a favor
da modernização do Estado brasileiro. O movimento modernista, de cunho literário e
político que via na preservação do patrimônio artístico uma oportunidade de proteção
estatal, juntamente com a Revolução de 1930, que marcou o início da Era Vargas e
trouxe consigo um profundo sentimento nacionalista, foram essenciais para a
construção e evolução do conceito de patrimônio cultural no Brasil.
A proteção do patrimônio cultural brasileiro se tornou mais efetiva com a criação do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN e seu Conselho
Consultivo, em janeiro de 1937 por Rodrigo de Mello Franco, o mesmo que viria a, mais
tarde, propor o projeto que redundou no Decreto-lei n° 25/1937. Este que, inicialmente,
deveria ser instituído como lei ordinária, todavia com a dissolução do Congresso Nacional
por Getúlio Vargas, o Decreto-lei foi promulgado tornando-se o atual instrumento
jurídico
de
proteção
do patrimônio histórico e artístico nacional.
Segundo Rodrigo Vieira Costa (2011, p.56) o tombamento atravessou todas as ordens
constitucionais brasileiras, da ditadura de 1937 até a República democrática de 1988 pela
via do fenômeno constitucional da recepção. Atualmente, foi recepcionado pela
Constituição vigente com o status de lei ordinária. O instituto do tombamento em nenhum
momento, desde a sua instituição, foi declarado inconstitucional.
No período da Ditadura Varguista, contexto em que a Lei do Tombamento foi criada,
a propriedade ainda não havia renunciado por completo a sua dimensão de direito
absoluto proveniente da sua base de fundamentação histórica que, conforme bem
assinala Gilberto Bercovici (2005, p. 116), manifesta-se em escolhas de natureza
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econômica e ideológicas ligadas à tradição liberal de um acentuado individualismo,
bandeirante de uma dimensão absolutista.
Historicamente, o conceito de propriedade tem no Império Romano, seus
elementos estruturantes, a saber: o absolutismo e o individualismo em que prevalecem os
interesses do seu titular em detrimento dos interesses de terceiros. Essa visão
perdurou
até aproximadamente a primeira metade do século XX, sendo concebida nos
padrões liberalistas, estando presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789) e no Código de Napoleão (1804).
No Brasil, o conceito absoluto de propriedade pertencente à primeira geração de
direitos fundamentais esteve expresso na Constituição do Império do Brasil de 1824, em seu
art. 179 n°22, na Constituição de 1891, em seu art.72 §17, e com maior interferência no
Código Civil de 1916, o que de certa forma é contraditório já que a sociedade brasileira era
essencialmente patrimonialista e distante, consequentemente, dos moldes de um Estado
Liberal.

4 MUDANÇA DE VALORES
Todavia a partir da segunda metade do século XX um novo conceito de propriedade
começou a surgir acompanhado de uma nova ordem constitucional decorrente da crise
do liberalismo, redefinindo as práticas capitalistas e a ligação destas com o poder de
intervenção estatal sobre a economia, modificando a propriedade liberal para uma
propriedade priorizadora do interesse social em benefício da coletividade.
De acordo com o entendimento de Gilberto Bercovici (2006, p.147) “a função é
o poder de dar à propriedade determinado destino, de vinculá-la a um objetivo. O
qualificativo
‘social’ indica que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo, não ao interesse do
proprietário.” (sem :, a frase se inicia no minúsculo, usando aspas) No ordenamento jurídico
brasileiro o direito à propriedade está descrito no caput do art. 5° da Constituição Federal
de
1988 na condição de direito fundamental, e nos seus incisos XXII e XXIII a sua garantia e
o
atendimento de sua função social, respectivamente.
Ainda na Constituição Federal de 1988 são vistas no art. 170, incisos ll e lll
a propriedade privada e a sua função social, respectivamente, como um dos princípios gerais
da atividade econômica, visando à dignidade humana e à justiça social. Segundo Sônia
Rabello de Castro (2009, p.25) se, por um lado, a Constituição vigente faz nascer o
direito à propriedade individual, este direito já nasce limitado por outro dispositivo, da
própria Carta Constitucional, que, tratando da ordem econômica e financeira, exige a
presença de interesse público e social para seu exercício.
Também no atual Código Civil está expresso o direito de propriedade no art. 1228,
§1° ao dizer que o respectivo exercício deve estar em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados o patrimônio histórico e
artístico.
Tendo em vista a evolução do conceito de função social da propriedade e o
tratamento destinado à cultura nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, que
trouxe consigo uma nova terminologia ampliando a compreensão de patrimônio histórico
e artíst ico para patrimônio cultural, o que nas palavras de Francisco Humberto Cunha
Filho (2000, p.111) utilizando menor quantidade de palavras, a Constituição ampliou
enormemente o leque de bens passíveis de proteção. O que era continente no Decretolei, passou a ser parte do conteúdo. A proteção que recaia tão somente sobre bens
materiais (móveis e imóveis), hoje se estende aos bens intangíveis.
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5 MUTAÇÃO NORMATIVA
Posto isso, surge um questionamento acerca da necessidade de atualização do
Decreto- lei n° 25/1937, a fim de conceder maior efetividade e força aos princípios do
instrumento jurídico do tombamento. Oportuno se posiciona Mário Ferreira de
Pragmácio Telles no referido assunto ao dizer que se está atualmente diante de um
pandemônio jurídico, pois as discussões sobre patrimônio cultural evoluíram ao ponto de
ter-se criada “uma segunda lei” a partir do avanço conceitual dos do atual Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN, na doutrina especializada e através do aval jurisprudencial dos tribunais.
As críticas mais visíveis a Lei do Tombamento, intensificadas por ele não dar conta de
problemas que se evidenciaram com a nova realidade constitucional, são: 1. As inaplicáveis
multas previstas em relação a exportação da coisa tombada sem autorização prévia do
IPHAN, a falta de conservação e reparação, esta quando necessária, aos possíveis obstáculos
colocados pelo responsável à vigilância permanente do IPHAN, a alienação a qualquer
um que não seja um dos titulares do direito de preferência; 2. A ausência do registro no
cartório de registro de imóveis; 3. O avanço das discussões acerca da visibilidade e do
direito de impugnação dos proprietários do entorno; 4. O questionamento acerca da
serventia do Decreto-lei n° 25/1937 para tombamento de sítios e conjuntos urbanos.
Este último se deve a hiperutilização atribuída ao Decreto-lei, que seria aliviada com a
criação de instrumentos jurídicos de proteção ao patrimônio cultural, atuando em
paralelo com o Decreto-lei, ficando este com a tutela específica do patrimônio histórico e
artístico, de acordo com Telles. É direito e dever, concomitantemente, de toda
sociedade adequar o Direito, através da atualização das leis a sua necessidade e quando se
julgar necessário.
Em se tratando de fonte constitucional, a concepção comum de cultura, relacionada
a todo fazer humano, incluindo-se as manifestações artísticas, intelectuais, musicais etc.,
estava presente já nas Constituições de 1934 (art. 10, lll), 1946 (arts. 174 e 175), 1967 (art.
172) e na Emenda Constitucional n. 1/69 (art. 180). Recepcionada na Lei Maior de 1988,
que estatui: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso ás fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais”, enfatizando as manifestações populares, indígenas,
afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Já a acepção normativa de cultura, trazida pela constituinte de 1988, referente
aos costumes e o modo de viver do ser humano, está relacionada à ideia de constituição
cultural expressando o exercício dos direitos culturais, que, segundo Francisco Humberto
Cunha Filho (2000, p.34) são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse
de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência
ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro,
visando
sempre
à
dignidade
da
pessoa
humana.
A Constituição de 1988 dispõe em seu art. 216 e seus incisos que o patrimônio cultural
brasileiro é formado pelos bens de natureza material e imaterial, dotados de referência
à identidade, à ação e à memória da sociedade brasileira. Em seu §1° direciona ao
Poder Público e à comunidade o dever de divulgar e preservar o patrimônio cultural
brasileiro por meio dos instrumentos jurídicos de proteção, incluindo-se o tombamento.
O art. 23, lll, da Constituição Federal, coloca entre as funções de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E o art. 24, Vll,
concedeu à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para
legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turíst ico e paisagístico,
restringindo-se à União o estabelecimento de normas gerais, pertencendo aos Estados a
competência suplementar.
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Esclarece Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p.123) que a União tem
a competência de editar normas sobre o tombamento e outras formas de proteção do
patrimônio cultural. Já os Estados podem ter essa prerrogativa temporariamente, no caso
de omissão legislativa da União. Os Estados têm, em regra, a competência suplementar,
enquanto os Municípios apenas podem complementar a legislação existente nas outras
esferas no intuito de tornar operativa a proteção do patrimônio cultural conforme a sua
estrutura administrativa.
Nota-se que o Município está excluído da competência de criar leis nesta matéria.
Francisco Humberto Cunha Filho (2000, p.121) coloca o seguinte questionamento:
Se tudo está tão claro, por que ocorre a confusão no seio da
Administração Pública, que a faz divulgar, defender e editar leis,
no âmbito municipal, que instituem o tombamento, inclusive
com inovações, se comparado ao prescrito na legislação estadual
e, além disso, a criação de novas figuras protetivas, como a
chamada “declaração de relevante valor cultural”, esta que institui
limitações á propriedade privada?
Os municípios possuíam a prerrogativa de legislar sobre tombamento
Constituição anterior conforme assinala Maria Coeli Simões Pires (1994, pp. 106-107):

na

O parágrafo único do art. 180 empregava a expressão Poder
Público, de cunho genérico, conjunto de órgãos a quem cabem a
administração e as funções públicas. A expressão abrangia,
portanto, a União, os Estados e os Municípios, planos diversos do
exercício de um único Poder – o estatal. Na sistemática
anterior
assegurava-se
aos municípios ampla autonomia
legislativa. Confira-se a propósito o parágrafo único do art. 180 da
Constituição anterior.
É difícil compreender como se pode proteger algo sem ter o direito de legislar sobre o
mesmo, já que quanto mais próximo do bem, tem-se maior e melhor condição de efetivar sua
proteção, por consequência. Sobre o assunto também se posicio na Sonia Rabello de
Castro (2009, p. 33):
Face a esta nova temática de distribuição de competência, podese afirmar que os municípios, não obstante continuem a ter
competência executiva para proteção de seus bens culturais,
perderam a autonomia legislativa ampla que lhes era atribuída pelas
Constituições
anteriores,
já que terão de observar as normas gerais para proteção, de âmbito
federal, bem como as normas estaduais sobre o assunto. Restalhes, portanto, observadas as normas referidas, suplementar a
legislação no que lhes for especificamente local.
No âmbito estadual a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará está na
lei n° 13.465/2004 que estabeleceu em seu art. 2° os bens a serem protegidos, a saber, os
bens móveis e imóveis, as obras de arte, as bibliotecas, os documentos públicos, os
conjuntos urbanísticos, os monumentos naturais, as jazidas arqueológicas, as paisagens e
locais cuja preservação seja do interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis, quer por seu excepcional valor artístico, etnográfico, folclórico ou turístico.

CONCLUSÃO
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Conclui-se que a necessidade de valorização e preservação do patrimônio
cultural cresce com o decorrer do tempo, merecendo a devida atenção do Poder
Público e da comunidade como um todo. Não se trata somente de uma questão isolada,
pelo contrário, envolve a história de como as sociedades vem se aperfeiçoando e evoluindo
suas técnicas em todos os segmentos da vida social e coletiva.
A temática do patrimônio cultural é essencialmente multidisciplinar e vem
auferindo bastante atenção do Direito Ambiental e dos Direitos Culturais, todavia,
necessitando ainda de uma maior interação histórico-jurídica para melhor entendimento
da importância de se preservar o patrimônio cultural.
O principal instrumento normativo de proteção do mencionado patrimônio é o
Decreto-Lei nº 25/1937, do qual derivam normas estaduais e municipais de Tombamento, as
quais, em seu conjunto, mesmo sem mudança literal de seus preceitos, sofreram
mutação normativa em decorrência de novos valores expressamente mencionados ou
implicitamente inferidos da Constituição de 1988, que consagram bens como função social
da propriedade e dignidade da pessoa humana.
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