
 
1 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 1 
 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
INTRODUÇÃO: 

- Minas Gerais é o estado da federação que tem maior número de bens especialmente 
protegidos no país – no que tange ao patrimônio cultural; 

- o tema está inserido no Grupo IV, que trata do Direito Material e Direito Processual Coletivo; 

- todos os examinadores tem larga atuação na defesa do meio ambiente (em sentido amplo) 
inclusive no que tange a defesa do patrimônio cultural; 

 

TUTELA CONSTITUCIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- o artigo 23 da CRFB (que trata da competência comum – administrativa – da União, Estados e 
Municípios) traz 3 incisos importantes: 

- inciso III: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos  princípio da proteção ou da intervenção estatal obrigatória na 

; tutela do patrimônio cultural

- inciso IV: impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural  princípio da conservação 

; in situ

- inciso V: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

- a defesa do patrimônio cultural exige uma proteção e intervenção estatal de 
forma obrigatória; 

- o artigo 24 da CRFB/88 traz a competência concorrente para legislar da União e dos Estados: 

- inciso VII: proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 

- inciso VIII: responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico  esta 
competência não envolve questões de responsabilidade civil ou penal 
(competência exclusiva da União) – a única responsabilidade que pode ser 
legislada de forma concorrente é a administrativa; 

- o artigo 30 da CFRB/88 trata das competências municipais em seus incisos: 

- inciso I: legislar sobre assuntos de interesse local; 

- inciso II: suplementar a legislação federal e estadual no que couber; 

- inciso IX: promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada 
a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual1; 

Observação: pode haver proteção por todos os entes ao mesmo tempo, não 
havendo hierarquia em termos de proteção. O que é possível é que as diretrizes 
de proteção daquele bem sejam distintas  neste caso a regra é da prevalência 
das disposições mais restritivas; 

- decisão do TJMG de 2.018: trata-se de uma ADI a respeito de uma legislação do Município de 
Formiga que previa que o tombamento dos bens no Município dependeria do pedido do 

                                                            
1 Obviamente que o Município não pode subverter a ordem definida pela União ou Estado membro e 
descaracterizar o instituto criado e implantado pelo ente de maior abrangência. O DL 25/37 – que trata 
do tombamento – é uma lei de caráter nacional e tem natureza de norma geral. 
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proprietário do bem. Tal lei então afastou o tombamento compulsório, tratando-se de 
disposição inconstitucional. O TJMG então declarou a inconstitucionalidade da lei por 
subverter a lógica de proteção do patrimônio cultural em âmbito constitucional – segundo o 
TJMG houve invasão de competência e vício de inconstitucionalidade (o Município excedeu o 
campo da sua competência suplementar); 

 

DIFERENÇA ENTRE CULTURA E PATRIMÔNO CULTURAL: 

- cultura: é um conceito muito mais amplo. É tudo aquilo que é produzido pelo ser humano; 

- patrimônio cultural: baseado no princípio da seletividade, apenas alguns pontos da cultura 
foram escolhidos como patrimônio cultural. Restringe-se apenas a uma parcela das produções 
culturais e elementos tangíveis ou intangíveis que por sua peculiaridade representam marcos 
identitários dos diferentes grupos formadores da nação brasileira, abrangendo a contribuição 
de todos os povos para a formação da nossa sociedade; 

- exemplo: conjunto arquitetônico da Pampulha; Serra do Curral; 

- seleção de bens culturais como patrimônio cultural: os bens devem ser selecionados e 
individualizados para fazer então parte de um regime jurídico especial de proteção – para tal 
desiderato o ordenamento jurídico apresenta “instrumentos de proteção”  o patrimônio 
cultura envolve então uma escolha de proteção2; 

 

BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- o artigo 216 da CRFB/88 traz os bens sujeitos ao regime especial de proteção do patrimônio 
cultural no direito brasileiro: 

- formas de expressão; 

- modos de criar, fazer e viver; 

- criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

- obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a 
manifestações artísticos-culturais; 

- conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico; 

Observação: o rol é meramente exemplificativo. A proteção do patrimônio 
cultural não pode servir de legitimação de práticas ilícitas (ex.: jogo do bicho3) – 
somente atividades lícitas pode ser objeto de proteção por este regime especial; 

Formas de instituição: a proteção especial pode ser instituída via ATO 
ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ou ATO NORMATIVO4. 

- mecanismos de proteção5 (§1º): 

                                                            
2 Cabe aos entes responsáveis a seleção dos bens mais relevantes para serem protegidos por um regime 
jurídico especial. Todos eles devem estar ligados à identidade, memória ou ação dos diferentes povos 
que formaram a sociedade brasileira  IMA (identidade + memória + ação). 
3 A manifestação pode até ser cultura, mas jamais patrimônio cultural. 
4 Um sítio arqueológico pode estar protegido sem haver nenhum ato administrativo de tombamento – já 
protegido anteriormente pela lei. 
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- inventário  ato administrativo que selecionará bens culturais que são 
considerados relevantes. O inventário tem autonomia constitucional e pode ser 
utilizado com frequência; 

- registro6  instituto voltado à proteção do patrimônio cultural imaterial; 

- vigilância; 

- tombamento7  instituto voltado à proteção do patrimônio cultural material; 

- desapropriação; 

- outras formas de acautelamento e preservação8; 

 

DECRETO-LEI 25/37: LEI DE TOMBAMENTO 

- a norma é utilizada constantemente na defesa do patrimônio cultural; 

- apesar de ser uma norma antiga ela pode ser utilizada com bastante eficácia nos dias atuais, 
desde que seja realizada uma leitura “à luz” da CRFB/88; 

- segundo o artigo 1º do diploma normativo a tutela se dá em relação aos bens móveis e 
imóveis, devendo ser interpretado que os bens imateriais, atualmente, também são tutelados; 

- a exigência dos fatos serem memoráveis não é mais definida na CRFB/88, assim 
como também deixou a exigência de excepcional valor; 

- artigo 216, §4º da CRFB/88: 

- traz a regra de que os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos 
na forma da lei; 

- artigo 216, §5º da CRFB/88: 

- neste parágrafo há a determinação de que “ficam tombados os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”  
tombamento realizado diretamente pela CRFB/88; 

-  sítios detentores de reminiscências históricas tombamento constitucional 
dos antigos quilombos; 

- proteção de bens culturais via ato normativo: se a própria CRFB/88 traz este 
tombamento, claramente está autorizando a proteção de tais bens culturais por 
meio de leis9; 

- o entendimento do TJMG é de que a tutela de tais bens através de 
atos normativos não apresenta nenhum problema  totalmente 
possível; 

 

MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- delimitação e abrangência: 

                                                                                                                                                                              
5 Para realização da proteção incide o princípio da solidariedade (colaboração entre poder público e 
comunidade). Lembrando que a intervenção estatal é obrigatória na tutela do patrimônio cultural: o 
regramento é COGENTE (“promoverá” + “protegerá”). 
6 Imaterial. 
7 Material. O tombamento é apenas um dos instrumentos de proteção – o bem pode ser protegido por 
um dos outros diversos instrumentos criados pelo ordenamento jurídico. 
8 Deixando claro que o rol é exemplificativo. Outros exemplos: Lei de Ação Popular e Lei de Ação Civil 
Pública para defesa do patrimônio cultural – neste caso a proteção será determinada judicialmente. 
9 O artigo 84 do ADCT da CEMG traz o tombamento de vários bens (ex.: Serra da Piedade). 
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- a tutela do meio ambiente vem evoluindo, sobretudo após a década de 70; 

- nos dias atuais a concepção de meio ambiente está muito além dos meros 
aspectos naturalísticos (ex.: águas, solo, paisagem, flora, fauna); 

- a CRFB/88 trouxe um conceito holístico10 de meio ambiente  a dimensão atual 
do meio ambiente e muito mais alargada que os meros aspectos naturais e físicos; 

- artigo 200, inciso VIII da CRFB: no SUS há determinação para atuação na defesa 
do meio ambiente do trabalho; 

- dimensões do meio ambiente: 

- meio ambiente natural ou físico  formado pelo solo, recursos 
hídricos e demais elementos naturais responsáveis pelo equilíbrio 
dinâmico entre os seres vivos e meio que vivem; 

- meio ambiente do trabalho  conjunto de bens, instrumentos e 
meios de natureza material e imaterial em face dos quais o ser 
humano exerce suas atividades laborais; 

- meio ambiente artificial  integrado pelo espaço urbano 
construído pelo homem na forma de edificações (espaço urbano 
fechado) e equipamentos tais como praças, parques e ruas (espaço 
urbano aberto); 

- meio ambiente cultural  integrado pelo patrimônio histórico, 
artístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico, fossilífero, 
turístico, científico e pelas sínteses culturais que integram o universo 
das práticas sociais das relações de intercâmbio entre homem e 
natureza ao longo do tempo; 

- STF, ADI 3.540 MC: a incolumidade do meio ambiente não pode ser 
comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de 
motivações de índole meramente econômica, considerada a 
disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros 
princípios gerais, aquele que privilegia a defesa do meio ambiente 
que traduz um conceito amplo e abrangente das noções do meio 
ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente 
artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (do trabalho); 

-  (STJ, REsp. função memorativa do direito de propriedade 11

1.791.098 - 2019)  a propriedade tem o dever de ser um 
instrumento para preservar a memória do povo brasileiro (IMA – 
identidade + memória + ação); 

 

PRINCÍPIOS INCIDENTES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- os princípios são as bases fundamentais, os alicerces sobre os quais todo o ordenamento 
jurídico se estrutura; 

- há normas antigas (ex.: DL 25/37) e normas recentes (federais, estaduais e municipais) sobre 
a defesa do patrimônio cultural; 

-  a primeira que permitiu a tutela do patrimônio cultural com Constituição de 1.934 
restrições ao direito de propriedade  marco legislativo inaugural; 

                                                            
10 A concepção é muito abrangente – meio ambiente globalmente considerado. 
11 Função sociocultural da propriedade. 
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- principiologia da tutela do patrimônio cultural12: 

- princípio da proteção  é o comando que determina a proteção dos bens 
culturais mais relevantes por meio de ação cooperativa entre o estado e a 
sociedade13; 

- princípio da prevenção  princípio fundamental por determinar que deve 
militar em benefício do patrimônio cultural casos de haver dúvidas ou 
complexidade no que tange à produção probatória – a defesa do patrimônio 
cultural deve se dar mesmo em casos de haver dúvida sobre a nocividade de 
determinada atividade ao patrimônio cultural (risco conhecido); 

- princípio da precaução  bem semelhante ao princípio da prevenção, com a 
ligeira diferença que no caso deste princípio não há conhecimento científico 
sólido quanto a periculosidade de determinada atividade ao meio ambiente. 
Trata-se de situações de riscos desconhecidos sobre os efeitos de determinada 
atividade – e em situações de dúvida, devem ser tomadas as decisões que 
permitam a proteção do bem cultural (risco desconhecido); 

- princípio da responsabilização  havendo lesão ao bem integrante do 
patrimônio cultural a pessoa que deu causa à lesão deve ser responsabilizada 
(tríplice responsabilização: penal + administrativa + civil14); 

- princípio do limite  previsto na Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente) com a finalidade de trazer limites (parâmetros) máximos permitidos na 
prática de determinadas atividades. É uma forma de conter o excesso causador de 
poluição ou degradação intolerável (exemplo: vedação em determinadas rodovias 
da circulação de carretas e ônibus por colocar em risco a integridade do 
patrimônio cultural); 

- princípio da não taxatividade dos instrumentos de proteção  os instrumentos 
de proteção previstos no artigo 216, §1º da CRFB/88 são apenas exemplificativos, 
podendo ser criadas outras formas eficazes de proteção, acautelamento e 
preservação; 

- princípio da solidariedade intergeracional o bem objeto de proteção pode até 
ter um dono (ex.: sobrado colonial situado no centro de Ouro preto), mas é 
necessária a compreensão de que a tutela do patrimônio cultural se refere à 
imaterialidade da coisa. A titularidade difusa dos bens está voltada inclusive às 
gerações futuras, devendo a tutela ser exercida com olhos em direção ao futuro; 

- princípio da função sociocultural da propriedade ou da função memorativa da 
propriedade  a propriedade não é mais um direito absoluto, havendo vetores 
pautados por interesses superiores da comunidade para legitimar o exercício do 
direito de propriedade, sendo a defesa do patrimônio cultural um destes valores. 
Há uma redução do leque de exercício do direito de propriedade para 
atendimento à finalidade social e cultural (exemplo: a pichação lesa interesse 
difuso no que tange ao ordenamento da cidade, não sendo lícita a pichação ainda 
que haja consentimento do proprietário do prédio pichado); 

- princípio da conservação in situ ou princípio da conservação dos bens culturais 
em seu lugar de origem  é obrigação comum dos entes federados impedir a 

                                                            
12 Há neste ramo a incidência de muitos princípios protetivos da dimensão natural do meio ambiente. 
13 A regra de proteção é cogente: não há margem de discricionariedade que permita a negligência no 
trato da proteção do bem cultural relevante. O Poder Público não pode se omitir na proteção. 
14 Não se trata de bis in idem: as esferas de responsabilização são distintas. 
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evasão dos bens culturais, devendo tais bens ficarem nos locais aos quais foram 
concebidos. Lembrando: os bens culturais devem ficar em seus locais de origem; 

- princípio do equilíbrio  as atividades econômicas e sociais devem ser 
compatibilizadas com a proteção do patrimônio cultural; 

- princípio da seletividade  não é toda cultura que deve ser protegida pelos 
mecanismos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser feita a seleção dos 
bens culturais a receber regime especial de proteção; 

- princípio da fruição coletiva  em função da relevância dos bens culturais a 
regra é que haja uma fruição coletiva de tais bens – o acesso a tais bens deve ser 
conferido à coletividade como um todo sem aniquilar o direito de propriedade. 
Deve haver regramento e condicionamento para exercício do direito de fruição 
coletiva; 

- princípio da justa distribuição de ônus e bônus  a propriedade do bem 
cultural especialmente protegido é uma propriedade limitada (esfera de exercício 
com regramento específico). Aquela propriedade cumpre a finalidade 
sociocultural em defesa do interesse coletivo, assim devem ser criados 
mecanismos para compensar os proprietários (exemplo: criação de incentivos 
fiscais e financeiros, como a isenção do IPTU ao proprietário de imóvel urbano 
tombado); 

- princípio da educação cultural segundo tal princípio deve haver 
conscientização sobre a necessidade de preservação do patrimônio cultural para 
as presentes e futuras gerações; 

- princípio da participação popular na tutela do patrimônio cultural  é um 
dever do poder público e da coletividade a defesa do patrimônio cultural, 
podendo a participação de dar de diversas formas (exemplo: Ação Popular, direito 
de petição); 

- princípio da cooperação internacional  deve haver uma cooperação entre os 
diversos países buscando a defesa e garantia de integridade dos bens culturais; 

- princípio da informação  essencial ao assegurar a todos o direito de acesso às 
informações referentes ao patrimônio cultural; 

- princípio da neutralidade  começa a surgir no ordenamento internacional no 
século XIX e diz respeito às guerras do período em que havia destruição ou saque 
dos bens culturais. A norma internacional (Convenção) estabeleceu que os bens 
detentores de valores culturais devem ser considerados neutros em caso de 
guerra; 

 

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- objetiva a tutela de um bem de titularidade difusa; 

- é um direito fundamental de 3ª geração; 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL: 

- impacto VS degradação VS poluição: 

- impacto: 

- impacto positivo: traz um benefício ao meio ambiente; 

- impacto negativo: traz um prejuízo ao meio ambiente; 
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- degradação: 

- sempre negativa: alterações adversas das características do meio 
ambiente; 

- poluição: 

- degradação qualificada: além de adverso, ultrapassa os limites de 
tolerabilidade, resultante de atividades que direta ou indiretamente 
prejudiquem a saúde, segurança e bem estar da população, cria condições 
adversas ás atividades sociais, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou 
energia em desacordo com os parâmetros estabelecidos; 

- responsabilidade civil ambiental = atos que implique poluição; 

- conceito de poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação 
ambiental; 

- obrigação de reparar o dano (artigo 14, §1º, Lei da PNMA)  o poluidor é 
obrigado a reparar o dano independente de culpa; 

- a obrigação de reparação não depende da ilicitude do ato; 

- consequências da responsabilidade objetiva em matéria ambiental (risco integral): 

- irrelevância da intenção dolosa; 

- irrelevância da licitude da atividade; 

- irrelevância do caso fortuito ou da força maior como causas excludentes da 
responsabilidade; 

- responsabilidade por omissão do Poder Público: 

- a responsabilidade por omissão, segundo a regra do artigo 37 da CRFB/88 é 
baseado na responsabilidade subjetiva (noção de culpa); 

- na defesa do meio ambiente e do meio ambiente cultural prepondera a 
responsabilidade objetiva mesmo no caso de omissão estatal  neste sentido: 
STJ, REsp. 1.460.435; 

- prescrição em matéria de lesões ao meio ambiente cultural: 

- a jurisprudência do STJ e do TJMG, além da doutrina, entendem que não incide 
o instituto da prescrição quando se trata de matéria envolvendo lesão ao meio 
ambiente globalmente considerado (incluindo o meio ambiente cultural); 

- a prescrição sempre foi considerada uma sanção àquele que, podendo agir, 
deixa de fazê-lo dentro do limite temporal estabelecido no ordenamento jurídico; 

- em matéria ambiental e de patrimônio cultural fala-se da tutela de direitos e 
interesses de gerações que sequer nasceram (solidariedade intergeracional), 
razão pela qual não podem as regras protetivas do meio ambiente serem extintas 
pelo não exercício do direito por parte do legitimado extraordinário – sequer é 
titular do direito. Outro importante argumento é que enquanto não for cessado o 
dano ou a lesão a prescrição sequer teria se iniciado; 

- responsabilidade objetiva em proteção ao patrimônio cultural e decisão recente do TJMG: 

TJMG – Apelação Cível – 1.0216.14.001388-1/001 de 06/11/2019 – segundo a 
decisão assiste a todos os indivíduos o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. A proteção legalmente conferida é ao patrimônio cultural pátrio, 
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independente de qualquer cadastro, registro ou certificação. Demonstrado que o 
dano ambiental e arqueológico decorreu de ato praticado pela requerida, esta 
deve ser condenada à indenização correspondente nos termos da teoria da 
responsabilidade objetiva pelo risco integral; 

 

PRECAUÇÃO, PREVENÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO: 

- os princípios da prevenção (nexo causal cientificamente conhecido) ou precaução (nexo 
causal cientificamente não conhecido) devem nortear a atuação do operador jurídico em 
matéria de defesa do meio ambiente cultural; 

- as sanções penais e administrativas devem incidir independente da obrigação de reparar o 
dano  tríplice responsabilidade: penal + civil + administrativa; 

- no direito ambiental a indenização é a ; última ratio

- regra de ouro do direito ambiental: PREVENÇÃO  DANO  MITIGAÇÃO  RECUPERAÇÃO 
 REPARAÇÃO15  INDENIZAÇÃO; 

- princípio da máxima coincidência possível  o bem que recebeu a lesão deve retornar ao 
status quo ante (a reparação in natura é prioridade); 

- na reparação do dano ambiental, em casos em que a atividade ilícita gerou benefícios 
financeiros ao poluidor, há um hiato normalmente entre o dano e a reparação. Aquele que 
aufere lucros ilícitos pela exploração/poluição do ambiente deve compensar também tais 
danos, visto tratar-se de enriquecimento sem causa. A responsabilidade civil ambiental deve 
ser a mais ampla possível; 

- IMPORTANTE: há dever de indenizar o dano causado no que tange à degradação 
transitória – seguida de posterior reparação. O hiato entre o dano e a reparação 
deve ser compreendido na reparação integral; 

- REPARAÇÃO INTEGRAL INCLUI - 

- dano interino ou intermediário: lapso entre o dano e a reparação integral; 

- dano residual ou permanente: ruína ambiental que perdura após o 
esgotamento dos esforços de reparação; 

- dano moral coletivo: dano causado à sociedade como um todo, diminuindo o 
padrão de vida geral; 

- proveito econômico do agente: deve ser recomposta a mais-valia ecológica 
ilicitamente obtida; 

REPARAÇÃO INTEGRAL = dano interino + dano residual + dano moral coletivo + 
proveito econômico do agente; 

- natureza propter rem  das obrigações de reparações ambientais: no caso de dano ambiental 
o citado dano adere à coisa (obrigação ambulatória), podendo ser solidariamente responsável 
tanto o adquirente como o alienante da coisa (Súmula 623 do STJ); 

- danos morais coletivas: plenamente aceitáveis em sede de tutela do meio ambiente natural 
e do meio ambiente cultural; 

- dano moral coletivo: dissabores e prejuízos causados à coletividade em razão de 
ato ilícito praticado; 

 

                                                            
15 In natura. 
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RESPONSABILIDADE PENAL EM MATÉRIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- crimes previstos na Seção IV da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98); 

- os crimes estão previstos entre os artigos 62 e 65 da lei; 

- há um avanço ao reconhecer que os bens não precisam estar tombados, podendo ser 
protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 

- a tutela abrange várias vertentes do patrimônio cultural; 

- há previsão da modalidade culposa; 

- artigo 62 da Lei 9.605/98: 

- destruir ou deteriorar bem protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial; 

- artigo 63 da Lei 9.605/98: 

- alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou lugar protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial sem autorização ou em desacordo com a 
autorização concedida; 

 

MECANISMOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: 

- é possível o ajuizamento de Ação Civil Pública para a tutela de bem integrante do patrimônio 
cultural independente de haver uma prévia proteção por parte de lei ou ato administrativo, 
impondo ao proprietário obrigações positivas e negativas  Poder Judiciário acionado para 
reconhecimento do valor cultural de determinado bem (embora o Poder Judiciário não possa 
determinar o tombamento de determinado bem); 

- recomendação do Ministério Público: não tem poder vinculante, mas o destinatário deve 
obrigatoriamente responder a recomendação. Além do mais ela é fundamental para prova do 
elemento subjetivo em momento posterior  é um excelente instrumento para proteção do 
patrimônio cultural; 

- o inquérito civil também é um instrumento importante na defesa do patrimônio cultural; 

- os espaços especialmente protegidos da SNUC (unidade de conservação da natureza) 
também podem ser um mecanismo de proteção do patrimônio cultural; 

- o registro é o instrumento adequado para a proteção do patrimônio imaterial e pode ser 
utilizado com frequência para a proteção do patrimônio cultural (exemplo: manifestações 
literárias, registro dos lugares como feiras e mercados16); 

- o registro é uma fotografia, um dossiê de como a manifestação é realizada como 
forma de tornar perpétua a descrição da atividade, não havendo uma obrigação 
de que a atividade seja seguida -  a cultura é dinâmica; 

- o tombamento tem sido sempre um instrumento muito explorado pela prática e pelas provas 
do Ministério Público; 

- natureza do tombamento (ato VS processo administrativo)  o tombamento é 
um processo administrativo que tem como uma das fases o ato administrativo de 
inscrição e registro no livro do tombo (há uma sucessão concatenada de atos 
administrativos no processo de tombamento); 

                                                            
16 Não confundir o livro do registro dos lugares com o tombamento do lugar. A proteção do registro é da 
atividade imaterial como patrimônio imaterial – não sendo tombamento da edificação onde a atividade 
ocorre. 
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- efeitos do tombamento (declaratório VS constitutivo) nenhum instrumento 
de proteção do patrimônio cultural constitui o valor cultural do bem, assim o 
tombamento tem efeitos declaratórios do ponto de vista do reconhecimento do 
valor cultural; 

- efeito declaratório  reconhecimento do valor cultural; 

- efeito constitutivo  cria um novo regramento (regime jurídico) 
para o bem; 

- natureza jurídica mista ou dúplice = efeitos declaratórios + efeitos 
constitutivos; 

- finalidade do tombamento  tornar os bens culturais como bens de interesse 
público e preservá-lo através de um regime especial de proteção; 

- objeto do tombamento  somente bens materiais; 

- natureza jurídica do tombamento  há : 4 correntes17

- servidão administrativa18: Celso Antônio Bandeira de Melo; 

- limitação geral ao direito de propriedade19: Di Pietro; 

- domínio iminente do estado20: Hely Lopes Meireles; 

- bem de interesse público21: Paulo Afonso Leme Machado; 

- espécies de tombamento  são as seguintes: 

- tombamento de ofício: tombamento de bem pertencentes a um dos 
entes federados feito em relação ao bem de outro ente por simples 
notificação (tal espécie de tombamento pressupõe hierarquia entre 
os entes, ofendendo sua autonomia e sendo claramente 
inconstitucional); 

- tombamento compulsório: também chamado de tombamento 
litigioso e é o que acontece no geral no procedimento de 
tombamento em que o proprietário apresenta resistência à intenção 
do ente tombador; 

- tombamento voluntário: o proprietário solicita o tombamento do 
bem ou declara anuência à notificação da instauração do 
procedimento de tombamento pelo ente tombador; 

- tombamento provisório: tem natureza cautelar e está calcado no 
princípio da prevenção, vez que instaurado o procedimento 
administrativo o bem já sofre as restrições do regime jurídico 
especial do bem tombado como forma de evitar que o proprietário 
degrade o bem neste processo; 

                                                            
17 Eu a vejo como algo bem próximo de uma limitação administrativa. A posição dominante é a de que o 
tombamento é uma restrição concreta que impõe à coisa protegida a qualidade de um bem de interesse 
público sujeitando a um regime jurídico especial. 
18 Crítica: falta relação de dominante-serviente. Qual seria o bem dominante? 
19 Restrição geral e gratuita. A crítica é de que o tombamento não tem esta natureza geral proposta, 
sendo uma limitação específica e não genérica. 
20 Interesse coletivo que gera a intervenção do Estado. É a teoria de menor aceitação entre as 4. 
21 Devido ao interesse público gerado, o tombamento teria tal natureza. É possível até citar que esta é a 
natureza da coisa tombada, não do procedimento do tombamento em si. 
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- tombamento definitivo: caracterizado pelo fim das fases do 
procedimento de tombamento e inscrição no livro do tombo; 

- tombamento geral: caracterizado pela proteção de um conjunto de 
bens sujeito ao regime especial de proteção – é o conjunto que 
justifica a proteção, aplicando a todas as peças do conjunto o mesmo 
regime jurídico; 

- tombamento individual: há a seleção de bens específicos para 
receber a proteção; 

- tombamento de uso: previsto apenas doutrinariamente para tratar 
de situações em que o poder público quer determinar a finalidade 
em que o bem possa ser utilizado – eventualmente pode caracterizar 
uma desapropriação indireta em ato passível de ser anulado; 

- tombamento internacional: não existe tombamento internacional, 
podendo no máximo uma organização internacional estabelecer o 
reconhecimento de um bem como importante do ponto de vista 
cultural; 

- tombamento de imóveis: deve ser levado ao registro imobiliário para 
conhecimento geral – este registro não é um requisito de validade para o próprio 
tombamento que, claro, surge com a instrução no livro do tombo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


