Esta obra apresenta a situação de conflito entre dois direitos
fundamentais, quais sejam, o direito de propriedade e o direito à proteção
ao patrimônio histórico e cultural, e uma possível forma de solucioná-lo
através da teoria alexyana da ponderação valorativa. Apresenta-se uma
breve história dos direitos humanos fundamentais, suas características,
desenvolvendo-se com maior profundidade o direito de propriedade e a
sua função social. Prossegue-se na forma como surgiu a preocupação
com a proteção ao patrimônio histórico e cultural, e a evolução da
legislação e jurisprudência relacionada à matéria. Por fim, desenvolve-se
a teoria alexyana de solução de conflitos entre direitos fundamentais, e a
aplicação à colisão entre direitos individuais em face de direitos coletivos.
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INTRODUÇÃO

O estudo do conflito entre o direito de propriedade e a proteção ao
patrimônio histórico e cultural teve início quando algumas ações judiciais foram
propostas na Comarca de Santo Ângelo relacionadas à matéria. Deveria decidir-se
se um imóvel poderia ser demolido, pois esta era a vontade de seu proprietário, ou
protegido por seu valor histórico.
Diversas questões foram discutidas a partir das demandas apresentadas
pelo proprietário do bem, pelo Município de Santo Ângelo, e pelo Ministério Público.
Outros imóveis também passaram a ser objeto de lides judiciais. Havia em
andamento a elaboração de uma listagem de prédios a serem protegidos pelo
poder público municipal, confeccionada por técnicos, como passíveis de valor
histórico e cultural. Revelou-se a preocupação de seus proprietários ante o
evidente risco de perda do valor econômico de seus bens. E o Ministério Público,
frente ao conflito evidente, ingressou na discussão, cumprindo a sua função
constitucional de proteção ao patrimônio histórico e cultural.
As lides estabelecidas serviram de estímulo ao presente estudo, o qual, por
meio do método de abordagem dialético, visa aprofundar conceitos relacionados
através de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, culminando com possibilidade
de solução de conflitos entre direitos fundamentais com base na teoria alexyana.
Ante o possível conflito entre o direito fundamental de propriedade e o
direito de proteção ao patrimônio histórico e cultural, ambos positivados pela
Constituição Federal de 1988, precisa o jurista buscar formas de conciliar os dois
direitos protegidos pela lei maior. A opção a ser apresentada é a teoria alexyana
da ponderação, que através do sopesamento de cada um dos direitos, procura
resolver os casos de colisão.
O

primeiro

capítulo

apresenta

um

apanhado

histórico

sobre

o

reconhecimento dos direitos fundamentais e suas principais características desde
épocas remotas até os dias atuais. Procurou-se detalhar o direito de propriedade
como um direito fundamental, algumas modificações no curso da História, o
desenvolvimento no Brasil, até a sua principal alteração com a introdução da
função social.
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O segundo capítulo expõe o direito à proteção do patrimônio histórico e
cultural como um direito também fundamental, com características próprias e
bastante diversas dos primeiros direitos reconhecidos como tais. Foi apresentada
a evolução constitucional e parte da legislação infra-constitucional existente no
país, alguns comparativos no direito internacional, e, por fim, julgados
relacionados a questões controvertidas.
Diante do conflito entre dois direitos fundamentais, o terceiro capítulo
apresenta a teoria alexyana, em que a ponderação seria uma alternativa para a
solução da controvérsia. Desenvolveu-se os conceitos básicos apresentados por
Robert Alexy, tendo como ponto principal a diferença entre regras e princípios. A
ponderação como forma de decidir a colisão de princípios, os elementos
necessários para um julgamento bem fundamentado, através da argumentação e
o emprego racional dos elementos teóricos.
Assim, pretende-se desenvolver ao longo de três capítulos um
aprofundamento sobre os direitos fundamentais de propriedade e de proteção ao
patrimônio histórico e cultural. Uma vez revelado o conflito entre eles existente,
apresenta-se a teoria alexyana como forma de solução. Acredita-se, assim, ter
alcançado os objetivos deste trabalho, através uma alternativa doutrinária para a
solução de um conflito que atualmente exige decisão jurisdicional.

1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
1.1 Uma breve história dos direitos fundamentais
Entre os homens, são necessárias convenções, leis, regras, mandamentos
estabelecidos através da linguagem, e do poder exercido de uns sobre outros. A
atividade intelectual, o raciocínio, os sentimentos, ou seja, a esfera psíquica
relacionada quase exclusivamente ao ser humano, substituem o poder exercido
pela força física, embora até hoje não abandonada. Para explicar as regras de
convívio em sociedade, especialmente Rosseau e Locke desenvolveram teorias.
Foi em “O Contrato Social” (1762), de Jean-Jacques Rosseau, que o termo
“direitos do homem” foi mencionado, entre outros similares como “direitos da
humanidade”, e “direitos do cidadão”. Certamente que “os direitos do homem”
sempre existiram, mas até a declaração francesa dos Direitos do Homem e do
Cidadão eram pouco reconhecidos formalmente.
Ainda que existentes, os direitos humanos eram frequentemente
desrespeitados. Depois, foram gradualmente aceitos, mas há lugares em que os
direitos humanos são violados, seja clandestinamente, como, por exemplo, em
situações de trabalho escravo; seja com o aval dos governantes, com o emprego
de tortura e restrições à liberdade de presos políticos.
O questionamento sobre o motivo pelo qual tiveram os homens a
necessidade de realizar a declaração dos direitos humanos passa por aquilo que
Lynn Hunt1 identificou como empatia, ou seja, a capacidade que, a partir de um
determinado momento histórico, o ser humano reconheceu que os demais
poderiam ser alvo de sentimentos, direitos e necessidades.
Sempre houve o direito à vida e à liberdade, e as suas respectivas violações
foram feitas de forma aberta e sob o manto da legitimidade estatal, tanto antes
como depois das declarações de reconhecimento. Da mesma forma, quanto ao
direito de propriedade, que podia ser usurpado por outros indivíduos e pelo próprio

1

HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos – uma história. São Paulo: Companhia das Letras,
2009, p. 31 – A autora assim define “a capacidade de empatia – o reconhecimento de que os outros
têm mentes como a nossa”.
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Estado, às vezes arbitrariamente, às vezes amparado por meios legitimadores.
Escrever sobre o direito de propriedade e a sua história pressupõe o estudo
sobre direitos humanos, os quais devem se caracterizar como naturais, iguais e
universais. Os direitos humanos são naturais porque “inerentes nos seres
humanos”, iguais porque “são os mesmos para todo mundo”, e universais porque
“aplicáveis por toda parte”. Os direitos humanos apenas possuem significado na
vida em sociedade, e, por isso, necessário o seu conteúdo político.2
Isto quer dizer que o homem precisa de direitos quando se relaciona com
outros, mesmo que lhes sejam inerentes os “direitos humanos”, somente são
defensáveis frente a outro ou outros indivíduos, pois dos demais seres da natureza
não se pode reclamar o seu descumprimento. Por certo que se um animal ameaçalhe a vida, ou invade a sua propriedade, restam-lhe ações físicas contra a fera, e
que normalmente decorrem do seu livre arbítrio.
Já havia mecanismos de proteção individual em relação ao Estado no antigo
Egito e Mesopotâmia três mil anos a.C. Posteriormente, o Código de Hammurabi,
de 1.690 a.C., seria a primeira codificação a reconhecer o direito à vida,
propriedade, honra, dignidade, família, e a supremacia das leis frente aos
governantes. Buda (500 a.C.) pregava a igualdade de todos os homens. Na Grécia,
defendia-se a igualdade e a liberdade do homem, e a participação política dos
cidadãos. No pensamento dos sofistas e estóicos, havia a crença de um direito
natural superior às leis escritas. No direito romano criaram-se “mecanismos de
interditos”, visando proteger os direitos individuais contra o Estado. É considerada
a “Lei das doze tábuas” a origem dos textos escritos que consagraram a liberdade,
a propriedade, e a proteção aos direitos do cidadão. Mostra-se o Cristianismo
como a concepção religiosa que pregava a igualdade dos homens.
E, neste sentido, Gilmar Ferreira Mendes explica que
O cristianismo marca impulso relevante para o acolhimento da ideia de uma
dignidade única do homem, a ensejar uma proteção especial. O ensinamento
de que o homem criado à imagem e semelhança de Deus e a ideia de que Deus

2

Idem, p. 19.
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assumiu a condição humana para redimi-la imprimem à natureza humana alto
valor intrínseco, que deve nortear a elaboração do próprio direito positivo.3

Na Idade Média, apesar do feudalismo, há notícias de documentos jurídicos
que reconheciam direitos humanos que visavam a limitação do poder estatal. Mas
é somente a partir do final século XVIII que as declarações de direitos humanos
tiveram

significativo

desenvolvimento.

As

primeiras

declarações

foram

promulgadas na Inglaterra, destacando-se a Magna Charta Libertatum, outorgada
por João Sem-Terra, em 1250; seguindo-se a Petition of Right, de 1628; o Habeas
Corpus Act, de 1679; a Bill of Rights, de 1689; o Act of Settlement, de 1701.
Na Magna Carta (Magna Charta Libertatum), destacam-se a submissão ao
Judiciário, a liberdade de locomoção, a propriedade privada, e a proporção da pena
com a gravidade do delito. Sobre o papel do Estado como principal protetor dos
direitos fundamentais, Gilmar Mendes bem percebe que
Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na sociedade
quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece
que o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres perante o Estado, e
que os direitos que o Estado tem em relação ao indivíduo se ordenam ao
objetivo de melhor cuidar das necessidades dos cidadãos. 4

Apesar da ideia de direitos fundamentais ser mais antiga que o
constitucionalismo, foi a partir do surgimento deste que se consagrou um rol
mínimo de direitos humanos em um documento escrito. A origem formal do
constitucionalismo é considerada a partir da Constituição dos Estados Unidos da
América, em 1787, após a sua independência, e a da França, em 1791, com a
Revolução Francesa. É através das Constituições que os direitos humanos
fundamentais são consagrados, especialmente com relação à dignidade humana,
à limitação de poder, e ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. O art.

3

MENDES, Gilmar Ferreira. Coelho, Inocêncio Mártires. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 222.
4
MENDES, Gilmar Ferreira. Coelho, Inocêncio Mártires. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 222-3.
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16 da Declaração de 1789 exprime a necessidade da garantia de direitos nas
Constituições:
“Art. 16. A sociedade em que não seja assegurada a garantia dos direitos nem
estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.”

O constitucionalismo europeu, iniciado pelas Declarações francesas, tinha
como propulsor as ideias iluministas, as quais buscavam a fundamentação
racional de decisões políticas e uma abrangência universalista. A Constituição
Francesa de 1791 trouxe novas formas de controle do poder estatal, mas somente
a de 1793 apresentou uma melhor regulamentação dos direitos humanos
fundamentais.
Relevantes também são a Declaração de Direitos da Virgínia e a Declaração
de Independência dos Estados Unidos da América, ambas de 1776. Com estes
documentos, os Estados declarados independentes pretendiam garantir a
liberdade individual frente aos poderes estatais, inclusive do legislador ordinário.
Neste ponto, Manoel Gonçalves Ferreira Filho explica:
Não é por mera coincidência que cada uma das antigas colônias inglesas da
América do Norte, ao romper seus laços com a metrópole, tem o cuidado de
formular desde logo a sua declaração de Direitos. Não é por capricho que
essas colônias adotam declarações (a primeira, da Virgínia, em 1776), antes
de estabelecer as próprias Constituições, e muito antes de se unirem pelas
instituições confederativas (em 1781) e federativas (em 1787), com a
Constituição dos Estados Unidos da América. O mesmo ocorre em relação a
esses Estados quando se unem. Primeiro vem a declaração de direitos, no
caso embasando a própria declaração de independência (1776), bem antes,
portanto, da vigência dos Artigos de Confederação (1781) e promulgação da
Constituição da Filadélfia (1787).5

O caso Marbury vs. Madison é considerado um marco no reconhecimento
5

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2007,
p. 5.

Fernanda Ajnhorn |

21

dos direitos fundamentais, quando a Corte Suprema americana, em 1803, decidiu
que o texto da Constituição Federal seria superior a qualquer outro dispositivo
legal ainda que criado pelo legislador federal. Neste sentido, Dimitri Dimoulis
afirma que
[…] os juízes norte-americanos tornaram-se garantidores da supremacia
constitucional e, necessariamente, dos direitos fundamentais contidos no
texto constitucional, tendo a incumbência de declarar a inconstitucionalidade
de toda a norma estatal que atentasse contra tais direitos. Isso constitui um
importantíssimo passo na construção do constitucionalismo e da própria
dogmática dos direitos fundamentais. Declarando-se competente para
fiscalizar o respeito aos direitos fundamentais com o poder de afastar leis
votadas pela maioria dos representantes do povo, o Judiciário deu concretude
aos direitos fundamentais, deixando claro que o legislador ordinário pode ser
fiscalizado e suas decisões invalidadas em prol da proteção de indivíduos ou
minorias.6

Há direta relação entre as declarações americanas e a francesa na medida
em que as primeiras influenciaram os revolucionários franceses, apesar das
diferenças que possuem. As declarações americanas, mais próximas do modelo
inglês, possuíam maior preocupação com os direitos do cidadão (julgamento pelo
júri, participação política na assembléia, consentimento na tributação), munindo o
indivíduo com instrumentos de garantia, os quais não são previstos na declaração
francesa.
A declaração francesa caracteriza-se por normas de conteúdo universal,
reconhecendo que os direitos não seriam apenas do cidadão francês, mas de
todos os seres humanos. Aliada à beleza da língua em que foi escrita, ante o
caráter universal, o seu texto foi o mais copiado pelos demais povos.
Neste particular, a doutrina de Dimitri Dimoulis:
A grande diferença está no fato de que o texto francês não segue a visão
6

DIMOULIS, Dimitri. Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 28.
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individualista das declarações norte-americanas e confia muito mais na
intervenção do legislador enquanto representante do interesse geral. Isso se
torna claro no fato de a maioria dos direitos garantidos pela Declaração
encontrarem-se submetidos a limites que o legislador deveria estabelecer.7

A Declaração francesa é interpretada pela doutrina como a renovação do
pacto social, pretendendo proteger o indivíduo contra os atos do Governo, e, de
forma imediata, pedagogicamente “recordar” os indivíduos de seus direitos
fundamentais. Esta a razão do texto denominar-se “Declaração”, uma vez que os
direitos não são instituídos, mas “declarados” com o propósito de serem
recordados.
Vê-se que o próprio preâmbulo da Declaração explicita isto:
Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, tendo
em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do
homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos
Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e
sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos
os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e
seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo,
podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a
instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as
reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e
incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade
geral. (grifei)

Com tal positivação, os direitos humanos deixaram de se limitar a teorias
filosóficas, ou reivindicações políticas, ganhando com isso concretude e
exigibilidade jurídica, mas somente no Estado que os proclama, perdendo em
abrangência. Limitavam-se assim as expansões do poder governamental ao fixar
uma esfera de autonomia pessoal, através de direitos que revertiam aos
7

DIMOULIS, Dimitri. Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 27-8.
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governantes como abstenções, obrigações de não fazer, de não intervir na esfera
pessoal do indivíduo. Preocupavam-se, os constituintes franceses de 1795, com a
garantia do princípio da legalidade positivado ali pela primeira vez. Esperava-se
que o legislador tutelasse e harmonizasse os direitos fundamentais, submetendo
os demais poderes às leis.
Foi assim que num período próximo, sob o manto do constitucionalismo
liberal, várias constituições reconheceram formalmente os direitos humanos
fundamentais, destacando-se, além da Declaração Francesa de 1848, a
Constituição espanhola (1812), a Constituição portuguesa (1822), e a Constituição
belga (1831). Conclui-se então que tais documentos representam a primeira
geração de direitos fundamentais, as denominadas liberdades públicas.
O Estado de Direito desenvolveu-se ao longo dos dois últimos séculos,
especialmente na Europa Ocidental, evoluindo do caráter liberal clássico para o
social-democrata. No século XIX, a prioridade era o princípio da legalidade,
determinando-se que a Administração Pública agisse de forma previsível, e o
princípio da igualdade no sentido formal, em que todos deveriam ser tratados de
forma igual perante a lei, não importando a igualdade de resultados. Com o Estado
social-democrata, criaram-se gradativamente os direitos sociais.
Seguiram os constitucionalistas alemães do século XIX o mesmo intento
das declarações de direitos dos demais países através da seguinte máxima: “não
haverá intervenções na liberdade e propriedade sem lei (que as legitime)” (Kein
Eingriff in Freiheit und Eigentum ohne Gesetz). No entanto, em razão da
industrialização nos países europeus, cresciam as preocupações com a igualdade
material, dando início às referências à solidariedade e aos direitos sociais.
Somente após a Primeira Guerra Mundial serão reconhecidos os direitos sociais,
denominados de segunda geração.
É a partir de então que se acrescem às constituições os direitos sociais,
destacando-se a Constituição mexicana (1917), a Constituição de Weimar (1919),
a Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918), e a
Carta do Trabalho, editada pelo Estado Fascista italiano (1927).
Neste sentido, a Constituição de Weimar apresentou extenso rol de direitos
fundamentais (“Direitos e deveres fundamentais dos Alemães”), divididos em
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cinco títulos (“indivíduo”, “ordem social”, “religião e sociedades religiosas”,
“educação e formação escolar”, “ordem econômica”). “Indivíduo” e “ordem social”
referem-se às garantias liberais clássicas, enquanto os demais, “religião e
sociedades religiosas”, “educação e formação escolar”, “ordem econômica”
introduziam a dimensão social e econômica dos direitos fundamentais, cujo
objetivo era garantir a liberdade individual mediante ações (prestações) do Estado.
No entanto, esses direitos eram entendidos na época pelos tribunais como meros
programas e objetivos políticos, e praticamente destituídos de juridicidade.
Todavia, a interpretação de que estes direitos não seriam auto-aplicáveis
teve consequências nefastas a toda a humanidade, as quais somente foram
corrigidas após a Segunda Guerra Mundial. Gilmar Ferreira Mendes assim
descreve o período:
Os efeitos corrosivos da neutralização ou da destruição dos direitos postos na
Constituição foram experimentados de modo especialmente notável na
Alemanha, quando da implantação do nazismo. A noção de que os direitos
previstos na Constituição não se aplicavam imediatamente, por serem vistos
como dependentes da livre atuação do legislador, e a falta de proteção judicial
direta desses direitos propiciaram a erosão do substrato democrático da
Constituição de Weimar, cedendo espaço a que se assentasse o regime
totalitário a partir de 1933. A Lei Fundamental de 1949 reagiu contra essas
falhas, buscando firmar-se em princípios como o da proteção judicial dos
direitos fundamentais, o da vinculação dos Poderes Públicos aos direitos
fundamentais e o da aplicação direta e imediata destes, independentemente
de tradução jurídica pelo legislador.8

Os direitos de status positivus também chamados de direitos sociais ou
prestacionais, possibilitam que o indivíduo exija uma atuação do Estado a fim de
lhe proporcionar melhores condições de vida, inclusive viabilizando o exercício de
determinadas liberdades, os direitos de status negativus. O termo “social”
justifica-se por seu objetivo de melhorar as condições de vida de parcela
8

MENDES, Gilmar Ferreira. Coelho, Inocêncio Mártires. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 241.
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significativa da população, através de políticas públicas e medidas concretas de
política social. Não são os direitos sociais necessariamente direitos coletivos, mas
normalmente

individualizáveis,

caracterizando-se

como

direitos

públicos

subjetivos.
Sobre a imediata aplicabilidade dos direitos sociais, Gilmar Ferreira Mendes
defende que os direitos à prestação material dependem das condições de riqueza
nacional de cada momento histórico. Por isso, deixou o constituinte à
sensibilidade do legislador ordinário a possibilidade de realização desses direitos.
Os direitos sociais, por caracterizarem-se por serem pretensões dos indivíduos
diante do Estado, não poderiam ser exercidos de forma imediata como ocorre com
os direitos e garantias fundamentais. E complementa:
A escassez de recursos econômicos implica a necessidade de o Estado
realizar opções de alocação de verbas, sopesadas todas as coordenadas do
sistema econômico do país. Os direitos em comento tem que ver com a
redistribuição de riquezas – matéria suscetível às influências do quadro
político de cada instante. A exigência de satisfação desses direitos é medida
pela ponderação, a cargo do legislador, dos interesses envolvidos, observado
o estágio de desenvolvimento da sociedade. 9

Ainda que os direitos sociais não tenham inteira eficácia nas prestações
materiais, Gilmar Ferreira Mendes justifica que servem de forma imediata como
parâmetro de controle da constitucionalidade em relação a medidas restritivas
desses direitos, revogam normas anteriores incompatíveis, e servem de modelo
interpretativo das demais normas do ordenamento jurídico.10
Diversamente, Dimitri Dimoulis defende que os direitos sociais e os difusos
não se tratam de normas programáticas, e possuem aplicabilidade imediata ao
obrigar o legislador a cumprir imediatamente seus deveres de regulamentação e
aos tribunais de obrigar aquele a respeitar a norma, e a suprir sua deficiência
através do controle da constitucionalidade (inconstitucionalidade por omissão
9

MENDES, Gilmar Ferreira. Coelho, Inocêncio Mártires. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 250-1.
10
Idem, p. 252-3.
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legislativa), bem como a responsabilização política e a imputação penal por crime
de responsabilidade àquele que tem o dever de regulamentar a norma. 11
1.2 Características dos direitos fundamentais
Direitos humanos ou direitos do homem referem-se às reivindicações
permanentes e essenciais ao homem. Têm base jusnaturalista, índole filosófica, e
dependem de positivação numa determinada ordem jurídica. Estes direitos
possuem caráter universalista, e pretendem garantir o respeito à pessoa humana.
São muitas vezes declarados em documentos de direito internacional. A expressão
direitos fundamentais refere-se aos direitos declarados em diplomas normativos
de cada Estado, com sua validade a ele limitado, e relacionados a posições básicas
das pessoas.
Partindo de tal divisão conceitual, há quem defenda que a positivação não
é essencial. Aqueles vinculados ao jusnaturalismo entendem que os direitos
declarados são somente exemplificativos, não excluindo outros decorrentes do
regime adotado e dos princípios. Jellinek e outros não vinculados ao
jusnaturalismo afirmam que se tratam de direitos subjetivos públicos, porque
conferidos por normas de direito público. Assim, divide-se a doutrina entre aqueles
adeptos do direito natural, os quais crêem que estes direitos originam-se da
natureza humana; enquanto outros atribuem à experiência comum dos homens.
Entre estes, estão os possíveis redatores da Declaração Universal de 1948, a ela
atribuindo “um ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações”.
O “mito da pré-estatalidade cronológica e axiológica dos direitos
fundamentais” (Carl Schimitt) tem origem nas primeiras Declarações de Direitos
americana e francesa, cujos autores consideravam esses direitos como naturais,
inalienáveis e sagrados, sendo a Declaração apenas o reconhecimento do
anteriormente

existente.

Havendo

direitos

fundamentais

antes

do

seu

reconhecimento constitucional, o Estado seria obrigado a admiti-los como
pressuposto à legitimação da sua própria criação. Esta teoria visa legitimar a
11

DIMOULIS, Dimitri. Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais,São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 106.
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sociedade capitalista, que estaria agindo em conformidade com a natureza
humana.
É através da declaração destes direitos que passam eles a ser protegidos
pela ordem jurídica, especialmente ao Estado cabe protegê-los, inclusive contra
violações por ele mesmo praticadas. O próprio art. 2º da Declaração Universal de
1789 é o corolário deste entendimento: “O fim de qualquer associação política é a
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do Homem”.
Com exatidão Dimitri Dimoulis conceitua direitos fundamentais:
Direitos fundamentais são direitos públicos-subjetivos de pessoas (físicas ou
jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram
caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o
exercício do poder estatal em face da liberdade individual. 12

Somente será direito fundamental aquele que estiver garantido através de
normas com força constitucional. Na denominada fundamentalidade formal,
consideram-se direitos fundamentais todos aqueles garantidos na Constituição.
Não concorda Dimitri Dimoulins com a doutrina que considera que a
fundamentalidade de certos direitos dependem de seu conteúdo, e não da força
formal constitucional. Não se poderia considerar fundamental um direito criado
pelo legislador ordinário, mas passível de revogação, ainda que seu conteúdo
possa ser considerado relevante e “fundamental”. Conclui-se então que a
definição dos direitos fundamentais decorre da forma da sua positivação, e não do
seu valor moral.13
Os direitos fundamentais podem ser declarados em determinada época, e
posteriormente modificados ou suprimidos, de acordo com o momento. É o
denominado “caráter da historicidade”, por meio do qual se demonstra a “índole
evolutiva dos direitos fundamentais”, e que acontece como resultado entre as lutas
em defesa de novas liberdades e os poderes antigos, sempre de forma gradual.
12

DIMOULIS, Dimitri. Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 54.
13
DIMOULIS, Dimitri. Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 54-5.
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Desenvolvida por Jellinek no final do século XIX, a teoria apresenta o
indivíduo em quatro situações ou status frente ao Estado. No denominado status
subjecionis ou status passivo, o indivíduo está em posição de subordinação frente
aos Poderes Públicos. Através de mandamentos e proibições emitidos pelo
Estado, tem o indivíduo deveres perante este. No status negativo é reconhecida a
necessidade do indivíduo desfrutar de um espaço de liberdade junto aos Poderes
Públicos. O status civitatis é o direito do indivíduo de exigir do Estado que atue
positivamente, que realize uma prestação, agindo em seu favor. Por último, o
status ativo é a possibilidade do indivíduo influir sobre a formação da vontade do
Estado através dos direitos políticos.
A classificação de Jellinek apresentaria três categorias de direitos
fundamentais, variando na forma de relacionamento do indivíduo com o Estado.
Nos direitos negativos, o Estado não poderia interferir no indivíduo; nos direitos
sociais, o Estado teria a obrigação de interferir no indivíduo; e nos direitos políticos
o indivíduo, enquanto cidadão, teria o direito de influenciar no Estado. A categoria
de sujeição entre o Estado e o indivíduo corresponderia a um dever do indivíduo, e
não a um direito.
Os direitos de defesa são aqueles que oferecem uma proteção ao indivíduo
contra uma ação inadequada do Estado. Os direitos à prestação são aqueles em
que o Estado deve agir para suprir necessidades dos indivíduos. Enquanto os
direitos de defesa asseguram liberdades, os direitos prestacionais devem propiciar
as condições materiais ao desfrute efetivo dessas liberdades. Assim, exige-se do
Poder Público um comportamento ativo na sociedade, uma vez que os direitos às
prestações são necessários para a manutenção das liberdades.
Alguns direitos fundamentais de natureza prestacional devidos pelo Estado
são de natureza jurídica, podendo ser a emissão de normas jurídicas penais, de
organização ou de procedimento. Os direitos a prestações materiais são os
direitos sociais, e decorrem da concepção social do Estado, apresentando-se na
forma da entrega de um bem ou serviço. Visam atenuar desigualdades ou
proporcionar o gozo efetivo das liberdades por um maior número de indivíduos.
Três elementos são importantes aos direitos fundamentais: o Estado, o
Indivíduo, e o Texto Normativo que regula as relações entre os dois primeiros. O
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Estado caracteriza-se por ser um aparelho de poder centralizado, capaz de
controlar determinado território, e impor as suas decisões através de seus órgãos
(administração pública, tribunais, polícia, forças armadas, etc). Dependem da
existência do Estado os direitos fundamentais a serem proclamados, garantidos e
cumpridos; e a limitação do próprio Estado frente ao indivíduo.
Os direitos humanos qualificam-se como naturais porque têm sua
existência presumida, derivando da natureza humana. São abstratos por serem
vinculados à natureza; e universais, por pertencerem a todos os homens. São
imprescritíveis, não podendo ser perdidos com o passar do tempo; inalienáveis,
porque não pode o indivíduo deles abrir mão; e individuais, “porque cada ser
humano é um ente perfeito e completo”.14
Importante a observação de Gilmar Ferreira Mendes sobre o aspecto da
inalienabilidade:
Uma vez que a indisponibilidade se funda na dignidade humana e esta se
vincula à potencialidade do homem de se auto determinar e de ser livre, nem
todos os direitos fundamentais possuiriam tal característica. Apenas os que
visam resguardar diretamente a potencialidade do homem de se auto
determinar deveriam ser considerados indisponíveis. Indisponíveis, portanto,
seriam os direitos que visam resguardar a vida biológica – sem a qual não há
substrato físico para o conceito de dignidade – ou que intentem preservar as
condições normais de saúde física e mental bem como a liberdade de tomar
decisões sem coerção externa.15

Os direitos fundamentais dividem-se em duas categorias. A primeira seria
aquela relacionada às liberdades, enumerando nesta as liberdades em geral, a
segurança, a liberdade de locomoção, a liberdade de opinião, a liberdade de
expressão, e a propriedade. Incluem-se os seus corolários, como a presunção de
inocência, a legalidade criminal, a legalidade processual, e a liberdade de resistir à

14

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais, São Paulo: Saraiva,
2007,p. 22-3.
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Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 233.
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opressão. Também outras liberdades reconhecidas em momentos posteriores,
como a liberdade econômica, de trabalho, e, somente significativo tempo depois
(1848), a liberdade de associação.
Na segunda categoria inserem-se os direitos do cidadão, os quais diz
Manoel Gonçalves serem poderes e por isto “Constituem meios de participação no
exercício do Poder Político”. Aí estão os direitos de participar da “vontade geral”,
de escolher representantes, de consentir no imposto, de controlar o dispêndio do
dinheiro público, de pedir contas do agente público. Outros princípios também
estariam aqui inclusos, como o da igualdade, a finalidade do Estado, a soberania
da nação, a destinação da “força pública”.16
A par de tais classificações, é o princípio da dignidade humana o inspirador
dos demais direitos fundamentais, como o respeito à vida, à liberdade, à
integridade física e à intimidade, e o principal motivo para a limitação do poder,
embora alguns direitos incluídos como fundamentais não tenham ligação direta e
imediata com o princípio da dignidade humana.17
A categoria dos direitos políticos possibilita ao indivíduo interferir no Estado
de forma ativa, sendo mais comuns o direito de escolher os representantes
políticos (sufrágio), e de participar diretamente na formação da vontade política
(referendo, participação em partidos políticos).
A divisão dos direitos fundamentais em gerações indica a evolução desses
direitos no tempo, mas de caráter cumulativo. Os direitos de diferentes gerações
interagem entre si, e situam-se num contexto de unidade e indivisibilidade.
Os direitos de terceira geração caracterizam-se pela titularidade difusa ou
coletiva, visando a proteção da coletividade, de grupos, e não do homem de forma
isolada. São exemplos o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio
ambiente, e à conservação do patrimônio histórico e cultural. Refere Gilmar
Ferreira Mendes o aumento progressivo do número de direitos fundamentais
reconhecidos, acompanhando as necessidades de cada momento histórico. A

16
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Revista dos Tribunais, 2008, p. 227.

Fernanda Ajnhorn |

31

partir disto, algumas dificuldades se apresentam, como a falta de homogeneidade,
a ausência de uma conceituação material ampla, afetando a própria estrutura
normativa de diversos direitos.18
A “teoria unitária” - Schafer - é aquela que considera semelhantes todos os
direitos fundamentais, não havendo classificações ou categorias distintas.
Incluem-se os direitos sociais, afastando-se a tendência de considerá-los
programáticos ou de pouca aplicabilidade. A “teoria dualista” - Sarlet - divide-se
entre os direitos fundamentais em direitos de resistência (liberdades negativas) e
os direitos prestacionais (liberdades positivas).19
A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais diz respeito à “pretensão a
que se adote determinado comportamento”, ou “no poder da vontade de produzir
efeitos sobre certas relações jurídicas”. A dimensão objetiva refere-se ao
“significado dos direitos fundamentais como princípios básicos da ordem
constitucional”, funcionando como limite ao poder e norte para suas ações,
representando um sistema de valores.20
De forma diversa, explica Dimitri Dimoulis que a dimensão subjetiva
corresponde ao status negativo, quando possui o titular do direito de resistir à
intervenção estatal na sua esfera de liberdade individual. Desta forma, os direitos
individuais apresentariam normas de competência negativa, permanecendo como
direitos subjetivos do indivíduo, mas objetivamente retirados do Estado.21
Inicialmente traduzidos pela doutrina brasileira como “direitos de defesa”,
optou-se posteriormente pela denominação “direito de resistência”. Reconhecidos
desde as primeiras declarações do século XVIII, estes direitos traduziam a
concepção liberal clássica, facilmente identificável

através das liberdades

relacionadas à atuação econômica e ao usufruto da propriedade a cada indivíduo,
impondo limitações à atividade estatal.

18

MENDES, Gilmar Ferreira. Coelho, Inocêncio Mártires. Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
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Revista dos Tribunais, 2008, p. 70.
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Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 255-6.
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32 | A colisão entre os princípios constitucionais do direito de propriedade e da proteção ao patrimônio histórico e cultural…

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais ocorreria quando estes
servissem

de

“critério

de

interpretação

e

configuração

do

direito

infraconstitucional”, a chamada “irradiação dos direitos fundamentais”.

22

A

irradiação dos direitos fundamentais, que tem origem no “Caso Luth”, considera
que todo o direito privado deve ser interpretado à luz dos direitos fundamentais.
O efeito horizontal significa o dever do Estado em tutelar os direitos
fundamentais contra agressões de particulares. Este efeito teve origem na
doutrina e jurisprudência alemã após a Segunda Guerra Mundial, denominado de
Drittwirung, e pretendia vincular os direitos fundamentais aos conflitos entre
particulares. O efeito horizontal é necessário quando há desproporção de poder
social, causando um desequilíbrio entre partes juridicamente iguais. 23
Durante certo tempo houve resistência a que os direitos fundamentais se
aplicassem às relações entre os cidadãos, sob o argumento de que o Estado não
poderia interferir na autonomia individual, especialmente com relação à liberdade
de contratar. É necessário que o legislador ordinário pondere entre determinado
direito fundamental e o princípio da autonomia da vontade, avaliando em quais
hipóteses este último princípio deverá ceder. O exemplo utilizado por Gilmar
Ferreira Mendes é o da impossibilidade de um particular, proprietário de um prédio,
impedir a entrada de pessoas de certas etnias, caracterizando discriminação
racial, o que é reprovado pelo legislador.24
Na “teoria da eficácia direta ou imediata” os direitos fundamentais seriam
inteiramente aplicáveis às entidades privadas que apresentassem significativo
“poder social”, ou que na relação entre indivíduos houvesse relação de supremacia
de fato ou de direito. Já a “teoria da eficácia indireta ou mediata” preserva mais o
princípio da autonomia e do livre desenvolvimento da personalidade, afastando a
imediata aplicação dos direitos fundamentais. Sob outro aspecto, a partir desta
última teoria, o Estado ganharia poder e a possibilidade de ingerência na vida
privada do indivíduo. Somente poderiam incidir os direitos fundamentais através
22
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de pontos de irrupção no ordenamento civil, como em normas referentes à ordem
pública, bons costumes, boa-fé, etc. Apesar de se reconhecer que o Estado estaria
obrigado a proteger os direitos fundamentais em todas as relações, inclusive nas
privadas, segundo esta teoria, a aplicação seria atenuada.25
No entanto, Dimitri Dimoulis destaca a necessidade de diferenciação entre
o efeito horizontal direto e o indireto:
...a teoria do efeito indireto ou mediato dos direitos fundamentais indica que
os direitos fundamentais só produzem efeitos para as relações jurídicas de
direito privado mediante normas e cláusulas gerais que oferecem verdadeiras
“portas de entrada” (Einbruchsstellen) para o direito constitucional no direito
privado.26

Já o efeito vertical dos direitos fundamentais refere-se ao Estado, o qual
não pode restringi-los através da legislação comum, ou eximir-se das obrigações
decorrentes. Neste caso, a desigualdade é manifesta, ficando o indivíduo como
“inferior” e o Estado como “superior”, especialmente porque este detém a
exclusividade de legislar e “um enorme potencial de violência organizada”.27
São

identificados

inicialmente

os

direitos

coletivos

tradicionais,

reconhecidos desde o início do constitucionalismo. Somente podem ser exercidos
por um grupo de pessoas, sendo eles direitos de resistência, políticos ou
prestacionais. Exemplos são os direitos de reunião, de associação, de criação de
partidos políticos.
Embora a classificação de Jellinek não reconheça a titularidade coletiva de
direitos fundamentais, as atuais Constituições prescrevem vários direitos desta
natureza. Existem os direitos coletivos tradicionais, que podem ser identificados
desde o início do constitucionalismo; e os novos direitos coletivos, reconhecidos
especialmente após a Segunda Guerra Mundial, como o direito ao meio ambiente,
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direitos de solidariedade, e direitos dos consumidores.
Nestes últimos, ainda que os titulares sejam pessoas humanas, a sua
defesa e exercício nem sempre é possível de forma individual, e, por pertencerem
a todos, podem ser defendidos por associações ou autoridade estatais, visando o
benefício da comunidade. São chamados de direitos transindividuais de natureza
indivisível.
Para a proteção dos direitos é necessário um sistema de garantias. As
garantias podem decorrer do próprio sistema constitucional – garantia-sistema –
e que “Constituem proibições que visam a prevenir a violação a direito”. Exemplos
de garantias que visam a limitar o poder (garantias-limite ou garantias-defesa),
são as de proibição da censura, a fim de proteger a liberdade de expressão; e de
proibição de prisão (excetuando-se o caso de prisão em flagrante ou por ordem
judicial), para proteger a liberdade pessoal e de locomoção. As garantias
instrumentais também chamadas no Brasil de remédios constitucionais são ações
especiais previstas na Constituição, como o habeas corpus, o mandado de
segurança, e o habeas data. 28
Carl Schmitt distinguiu dos direitos e garantias fundamentais uma outra
categoria,

posteriormente

denominada

pela

doutrina

de

“garantias

de

organização”, cujo objetivo é manter e criar instituições que viabilizem o exercício
dos direitos fundamentais.29
As garantias fundamentais não enunciam direitos, mas destinam-se a
prevenir ou corrigir violação aos direitos. Assim, há as garantias preventivas e
repressivas, sendo as primeiras conhecidas como garantias da Constituição, e as
segundas como garantias repressivas ou remédios constitucionais. Sobre as
garantias da Constituição, define Dimitri Dimoulis:
Pertencem a essa categoria os princípios de organização e fiscalização das
autoridades estatais que objetivam limitar o poder estatal e concretizam o
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princípio da separação dos poderes. 30

1.3 Direitos fundamentais no Brasil
A Constituição Política do Império do Brasil (1824) previa o rol de direitos
humanos fundamentais em título próprio, repetindo-se na 1ª Constituição
republicana (1891), e na Constituição de 1934 e 1937. A Constituição de 1946, além
do capítulo específico de direitos e garantias individuais, estabeleceu os direitos
sociais, e de proteção à família, educação e cultura. A Emenda Constitucional nº 1
(1969) não alterou o rol de direitos, apesar de possibilitar restrições aos direitos e
garantias fundamentais.
A Constituição de 1824 apresentava direitos fundamentais semelhantes aos
encontrados nos textos constitucionais dos Estados Unidos e da França, em que
pese a criação do Poder Moderador, concedendo ao imperador amplos poderes
comprometer a concretização destes direitos. A Constituição de 1891 inova ao
acrescentar os direitos de reunião e de associação, de amplas garantias penais,
inclusive o habeas corpus. Os direitos são estendidos aos estrangeiros residentes
no país, antes limitados apenas aos cidadãos brasileiros. Dimitri Dimoulins afirma
que alguns dos direitos sociais já são reconhecidos na Constituição de 1934, como
o “direito de subsistência”, “assistência aos indigentes”, bem como são criados os
institutos do mandado de segurança e da ação popular. 31
Alguns direitos fundamentais listados nas Constituições brasileiras
atingem todos os homens, como o direito à vida, enquanto outros interessam
apenas a alguns, como aos trabalhadores. Aqueles que decorrem do princípio da
dignidade da pessoa humana dirigem-se a todos; outros, como os direitos
políticos, limitam-se ao cidadão, pressupondo a nacionalidade brasileira. Alguns
direitos sociais, como o direito ao trabalho, excluem os estrangeiros não
residentes no país.
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Os direitos fundamentais, uma vez garantidos pela Constituição, sujeitam o
legislador comum, e vedam inclusive o poder de reforma constitucional ao proibir
emendas tendentes a abolir direitos e garantias individuais (art. 60, §4º, CF).
Dimitri Dimoulis mostra-se contrário à divisão entre direitos fundamentais
formalmente reconhecidos na Constituição, e os “direitos super-fundamentais”,
estes protegidos pelas cláusulas pétreas, uma vez que o constituinte não teria feito
tal distinção, atribuindo o mesmo valor jurídico a todos os direitos fundamentais,
conforme a teoria da fundamentalidade formal.32
O §1º do art. 5º da Constituição Federal (As normas definidoras dos direitos
e garantias fundamentais têm aplicação imediata.) seria uma norma-princípio,
conferindo a maior eficácia possível aos direitos fundamentais. Todavia, defende
Gilmar Ferreira Mendes a existência de normas constitucionais relativas a direitos
fundamentais que não seriam auto-aplicáveis, como aquelas de índole social,
dependendo de complementação do legislador para produzirem todos os seus
efeitos. Aquelas que prevêem direitos de defesa seriam auto-executáveis, mesmo
que contenham expressões vagas ou abertas, podendo ser precisadas através da
hermenêutica.33
Quanto à aplicação do efeito horizontal dos direitos fundamentais no direito
brasileiro, compreende-se que os particulares estão a ele sujeitos de acordo com
as leis infraconstitucionais que concretizarem a sua proteção, como, por exemplo,
o direito à vida, punindo-se com a pena prevista no crime de homicídio.
Registra

Manoel

Gonçalves

Ferreira

Filho

inadequação

na

atual

Constituição brasileira, repetindo erros das anteriores, que reconhece os direitos
fundamentais “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”, quando
todos os seres humanos são seus titulares. Na realidade, o que pretendeu o texto
constitucional diferenciar são os direitos conferidos somente aos cidadãos, como
a ação popular, esta limitada aos brasileiros. 34
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A possibilidade de outros direitos fundamentais não expressos na
Constituição brasileira serem admitidos, conforme previsto pelo §2º do art. 5º para
os tratados internacionais que o país seja parte, atende ao denominado princípio
da complementariedade condicionada. Poderá a parte interessada reclamar a
aplicação de algum direito não previsto na Constituição, desde que reconhecido
num tratado internacional e atendidos os requisitos previstos naquela para a sua
validação.
Denomina-se bloco de constitucionalidade a inclusão do tratado
internacional de direitos humanos, mas ainda sendo o tratado considerado inferior
à norma constitucional, diante da necessidade de observação das limitações
materiais ao poder de reforma constitucional, as “cláusulas pétreas” (art. 60, §4º,
CF). Registre-se porém a alteração trazida pela Emenda Constitucional 45 quanto
ao procedimento previsto no art. 45, inciso I, que introduziu outra possibilidade de
aceitação de tratados internacionais ao direito brasileiro, criando então duas
categorias.
Além dos direitos fundamentais previstos expressamente na Constituição,
podem ser interpretados como fundamentais outros direitos previstos, embora
sem a denominação expressa da fundamentalidade. Conforme o seu conteúdo,
especialmente a sua relação com o valor da dignidade humana, devem ser as
normas constitucionais compreendidas como fundamentais, não podendo ser
deixadas à discricionariedade do legislador ordinário.
Conforme a situação, podem ser titulares de direitos fundamentais a pessoa
jurídica, a quem lhe é garantido o direito de propriedade e a liberdade de
pensamento, por exemplo. Já como sujeito passivo, figuram todos os demais
indivíduos, e, principalmente, o Estado. Cabe a este não apenas abster-se de não
perturbar o exercício de um direito, como de protegê-lo, atuando preventivamente
e repressivamente.35
A pessoa jurídica deve ser equiparada à pessoa física como titular de
direitos fundamentais, desde que o exercício deste direito seja compatível com as
suas características, especialmente a sua condição de inexistência biológica. Com
35
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relação aos direitos das pessoas físicas estrangeiras, afirma Dimitri Dimoulis que
estas não gozam da proteção constitucional, cabendo ao legislador comum
normatizar.36
Embora a Constituição Federal nada tenha disposto sobre os direitos do
nascituro, compreende-se que o legislador ordinário deverá regulamentar a
matéria, mas observando os princípios traçados constitucionalmente. Registre-se
também que algumas variações no exercício de cada direito fundamental poderão
ocorrer de acordo com a idade da pessoa, incluindo-se aí também a possibilidade
do reconhecimento de alguns direitos após a morte do seu titular.
1.4 Direito de propriedade como direito fundamental
Diferentemente de alguns direitos que são evidentemente inatos ao ser
humano, ainda que por épocas relativizados, como o direito à vida e à liberdade, o
direito de propriedade foi criado pelo Homem. Se no início vivia em cavernas, para
delas se apropriar, e na sequência de suas próprias edificações, e áreas
determinadas de terras no entorno, não havia outra forma senão a demarcação
física, e o uso da força para exercer o domínio em detrimento a outros indivíduos.
Para explicar a origem do direito de propriedade, a primeira teoria que surgiu
foi a “Teoria da Ocupação”, desenvolvida especialmente por Planiol e Ahrens. No
entender de Washigton de Barros Monteiro, seria a mais errônea. A ocupação seria
o fundamento do direito de propriedade, com o homem alargando o seu domínio
sobre a natureza. Critica-se esta teoria pelo fato de não justificar a provável
preexistência de um outro direito, especialmente porque a maioria das
propriedades atuais não se originam de ocupações primitivas, dando-se através
da violência, como, por exemplo, a ocupação das terras indígenas nas Américas.37
Outra teoria, ainda que alvo de críticas, foi a “Teoria da Lei”, apoiada por
Hobbes, Bossuet, Mirabeau, Benjamin Constant e Benthan, e, especialmente
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Montesquieu. Nesta teoria, a propriedade existiria a partir de uma concessão do
direito positivo, e garantida pela lei. A crítica opera-se no fato de que a propriedade
não poderia “fundar-se exclusivamente na vontade humana”, porque assim aceita
também permitiria que a mesma vontade a suprimisse ou a alterasse. E conclui
Washigton de Barros Monteiro:
Por isso mesmo, procurou-se situá-la acima das leis, reconhecendo-se ao
legislador, tão somente, não o poder de criar ou de destruir o direito de
propriedade, mas o de regular-lhe o exercício. A propósito, frisava Taine que
não foi a sociedade que criou a propriedade, mas a propriedade que criou a
sociedade, pela reunião dos proprietários, unidos para defendê-la.38

Em algumas civilizações, a noção de propriedade era bastante diversa,
como demonstra a experiência havida entre os índios quando da descoberta do
Brasil. Entre aqueles que habitavam a mesma oca, era comum a propriedade dos
utensílios, sendo particulares de um indivíduo somente alguns móveis, redes,
armas e outros objetos de uso pessoal. A propriedade do solo era temporária e
pertencia a todos da tribo, que se mudava de lugar a cada cinco anos.
A importância de exercer o domínio sobre uma área delimitada, de ser dono
de uma terra, e de tudo que a ela circunda, somente passa a existir com o início da
agricultura. Antes, as pessoas, e os grupos a que se uniam, vivam do extrativismo,
e quando se esgotavam as fontes de sobrevivência num lugar, para outro iam
abandonando o primeiro.
A fixação do homem na terra, através da agricultura, mantém os indivíduos
em lugares férteis, geralmente próximos de rios e lagos. Com a agricultura,
desenvolvem-se as formas de moradias, construindo o homem casas e obras cada
vez mais vultosas. A valorização de uma área determinada, onde o homem mora e
retira o seu alimento, gera a necessidade de apropriação, no sentido de
reconhecimento pelos demais de que aquilo é seu, e que dele não lhe podem tirar.
O direito de propriedade somente tem sentido a partir do aproveitamento
38
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econômico dos bens, o que, de certa forma, revela a sua função social desde
tempos primórdios. A necessidade de exploração da terra a fim de proporcionar a
sobrevivência do ser humano é o que impulsiona o desenvolvimento das relações
jurídicas na seara dos direitos reais, legitimando a roupagem jurídica da
propriedade.
Luiz Edson Fachin relaciona a primeira forma de propriedade à concepção
de família, em que pese referir a oposição de alguns historiadores neste ponto,
ante à desorganização social que primava a antiguidade. A estatuição da
propriedade teria se dado através do Direito Romano. Mais que um conceito,
forneceu-lhe os seus elementos, assim conhecidos: dominium est ius utendi et
abutendi, quatemus iuris patitur. Era a propriedade quiritária o único modo de
propriedade romana, em que era pressuposto a qualidade de cidadão romano, a
res mancipi e o modo de aquisição.39
Os romanos não qualificaram a propriedade como jus in re; não havia
divisão entre direito reais e obrigacionais, revelando os textos da época apenas
descrições sobre as funções da propriedade, e não conceitos abstratos. 40
No início da era romana, a propriedade era coletiva, da cidade ou gens, e
cada indivíduo tinha direito a meio hectare de terra que não poderia ser alienada
(somente os bens móveis poderiam ser alienados). Com o tempo, substitui-se a
propriedade coletiva da cidade pela propriedade da família, a qual deu lugar à
propriedade do pater famílias.41
A propriedade no direito romano modificou-se com o tempo. No início era a
quiritária, onde era necessária a condição de cidadão romano, a idoneidade da
coisa e a aquisição de acordo com o direito civil, e dispunha-se de ações para
reivindicá-la. Na sequência, dispensou-se parte dos requisitos, denominando-se
a propriedade bonitária ou jus gentium.42
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Entre os romanos não havia divisão entre os direitos reais e obrigacionais.
Nos seus textos, não há descrições sobre as funções da propriedade e não há
conceitos abstratos. Contribuiu o direito romano com a introdução da figura do
domínio útil, a qual indica a utilização efetiva do bem, e a vinculação direta entre o
homem e as coisas.
Decorrente da mentalidade romana, permaneceu a concepção da
propriedade ou similares formas de apropriação de bens através da figura do
domínio útil, expressão comum ao período, e vinculada a uma efetiva utilização do
bem. A expressão domínio útil representava com precisão a relação entre o homem
e as coisas.
Todavia, prefere o historiador português Armando Castro empregar a
expressão “bens dominiais” para designar as diversas formas de domínio dos bens
suscetíveis de gerar renda, sobre as quais se estabelecem as relações econômicas
entre as classes produtoras e as classe senhorial:
O vocábulo 'propriedade' anda modernamente ligado, quase de forma
indissolúvel ao conceito econômico e jurídico que reflete uma realidade
própria do sistema capitalista e que data, quando muito, de há uns duzentos
ou duzentos e cinquenta anos, sendo substancialmente diferente daquele que
se extrai das relações econômicas que existiam ou predominavam largamente
na Idade Média.43

Antes de um acordo formal entre o grupo, delimitando regras de respeito à
propriedade de cada um, era necessário o uso da força física para a manutenção
da posse. Vê-se até os nossos dias resquícios desta forma de proteção, através
da possibilidade da reintegração da posse imediata quando recente o esbulho (art.
1.210, §1º, Código Civil).
O conceito de propriedade e do direito de propriedade modificou-se ao
longo da história, conforme a evolução política, social e econômica da
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humanidade. Por isto, explica Laura Beck Varela:
A

propriedade,

“modelo

antropológico

napoleônico-pandectista”,

consagração de uma visão individualista e potestativa, é apenas uma dentre
múltiplas experiências jurídicas do passado e do presente, à eterna questão
dos vínculos jurídicos entre homem e coisas. O termo singular, abstrato,
formal, é inadequado para descrever a complexidade das múltiplas formas de
apropriação da terra, que antecedem a formulação unitária, correspondente ao
período das codificações.44

Prossegue a Idade Média com a noção da propriedade diretamente
relacionada ao domínio útil. A imobilização da propriedade é identificada no direito
ibérico através da instituição dos morgadios entre os portugueses, e dos
mayorazgos entre os espanhóis, onde apenas o primogênito de cada família
herdava, mantendo-se a concentração fundiária, e impedindo a divisão das
propriedades feudais. Havia outros mecanismos que impediam a alienação de
imóveis, inclusive junto aos membros do clero, sempre visando manter a hierarquia
social feudal.45
A importância da propriedade na Idade Média é revelada através do
brocardo “nulle terre sans seigneur”. Num primeiro momento, as áreas de terras,
denominadas feudos, eram distribuídas a alguns em troca da prestação de
serviços, especialmente de caráter militar. Gradualmente, a propriedade destas
terras passaram a ser perpétuas, e transmissíveis apenas pela linha masculina. 46
E, da mesma forma, explica Monteiro:
Na Idade Média a propriedade, principalmente a propriedade sobre terras,
situava-se em plano especial. Na época medieval, como ensina Brugi, o
proprietário livre era o mais frágil de todos, prevalecendo então a máxima
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feudal nulle terre sans seigneur. Realmente, a esse tempo, no alto da escala
social, situava-se o senhor, em que se confundiram o direito de propriedade e
a jurisdição política. Embaixo, postava-se o vassalo, o servo, o semilivre,
obrigado muitas vezes a fornecer pela violência a mão-de-obra. Distinguiamse então os fundos nobres dos fundos plebeus, obrigados estes a
contribuições onerosas em favor daqueles. Frequentemente, os humildes
eram despojados de suas terras pelos poderosos. 47

Há notícias também que no período feudal, com o crescimento do comércio,
das cidades, e a introdução de uma economia monetária, gerou-se a necessidade
do campo aumentar a sua produção, fornecendo-a àqueles que não mais
trabalhavam ou viviam no meio rural. Oportunidade esta aconteceu aos pioneiros
norte-americanos, e aos camponeses europeus no século XII. A Igreja, apesar de
por algum tempo resistir, e os senhores feudais mais facilmente, alienaram terras
inaproveitadas, transformando-se num negócio lucrativo, conforme explica Leo
Huberman:
Transações que haviam sido raras na sociedade feudal tornaram-se habituais.
Em lugares onde a terra, até então, só era cedida ou adquirida à base de
serviços mútuos, surgiu uma nova concepção de propriedade agrária. Grande
número de camponeses teve liberdade de se movimentar, e vender ou legar
sua terra, embora tivessem de pagar certa importância para isso. Os Anais do
Tribunal de Stevenage, relativos a 1385, registram que um vilão que “tinha uma
casa e seis hectares de terra por toda a sua vida, e pagando, por todos os
outros serviços devidos, 10 sólidos, apresentou-se à corte e concedeu a terra
acima mencionada [a outro] para toda a sua vida e dá ao senhor um taxa de 6
dinares pelo registro dessa declaração nos tribunais”.
O fato de que a terra fosse assim comprada, vendida e trocada livremente,
como qualquer outra mercadoria, determinou o fim do antigo mundo feudal.
Forças atuando no sentido de modificar a situação varriam toda a Europa
ocidental, dando-lhe uma nova face.48
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O reconhecimento da propriedade privada por muito tempo dependeu da
reunião de exércitos capazes de protegê-la, até que um soberano passasse a
exercer domínio sobre os demais, e através dele suas ordens devessem ser
respeitadas. Entre o feudalismo e os grandes impérios, diferenças graduais
aconteceram na forma como o reconhecimento e a proteção da propriedade
privada se deram:
A propriedade medieval caracteriza-se pela quebra desse conceito unitário.
Sobre o mesmo bem, há concorrência de proprietários. A dissociação revelase através do binômio domínio eminente+domínio útil. O titular do primeiro
concede o direito de utilização econômica do bem e recebe, em troca, serviços
ou rendas. Quem tem o domínio útil perpetuamente, embora suporte encargos,
possui, em verdade, uma propriedade paralela.49

Ainda assim, a propriedade das terras e dos bens que as cercavam era de
poucos, conhecidos como senhores feudais. Paulatinamente, com a aceitação de
um Estado soberano, parte das propriedades passaram a terceiros, os quais nem
sempre tinham a segurança absoluta da sua propriedade, estando à mercê das
necessidades estatais que, ao mesmo tempo que protegiam a propriedade privada,
também a confiscavam quando necessitavam.
Foi o cenário medieval que propiciou o movimento revolucionário burguês,
que com base em antecedentes filosóficos, permitiram profundas alterações no
regime jurídico da propriedade privada, e no dizer de Laura Beck Varela, surgiu
como “o baluarte das liberdades individuais contra a ingerência do Estado”. Bobbio
também refere a importância das alterações na concepção do direito de
propriedade, no que tange à oposição contra o poder soberano, que até então podia
expropriar os bens dos súditos, sob a alegação da ordem pública. 50
Está o direito de propriedade entre aqueles denominados de primeira
geração, tendo como característica principal ações negativas do Estado. Através
de uma concepção individualista, separou-se do domínio estatal os bens de cada
49
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pessoa, garantindo que o ente público não se apoderasse do patrimônio particular
arbitrariamente. O direito de herança segue o mesmo princípio, quando o Estado
ficará com os bens somente na ausência de uma linha sucessória.
O direito de propriedade como um direito fundamental acompanha o
surgimento da burguesia que substitui o feudalismo no passar da Idade Média
para a Modernidade. Os grandes senhores feudais que recebiam as terras das
monarquias já não mais dominam tão vastos territórios, impondo-se a divisão de
acordo com os novos conquistadores.
Tem-se então a necessidade de limitar a atividade estatal que por vezes se
utilizava de seu poder para confiscar os bens de particulares de forma arbitrária.
A própria cobrança de impostos teve de ser disciplinada pois era a principal forma
do exercício do confisco. É nesse sentido que Daniel Sarmento conclui:
Interessante notar que a consagração da igualdade formal, a garantia da
liberdade individual e do direito de propriedade, ao lado da contenção do poder
estatal, eram medidas vitais para coroar a ascensão da burguesia ao Olimpo
social, em substituição à nobreza. Estas medidas criavam o arcabouço
institucional indispensável para o florescimento do regime capitalista, pois
asseguravam a segurança e a previsibilidade tão indispensáveis para as
relações econômicas.51

O reconhecimento do direito de propriedade, positivado através de uma
Constituição, inicia-se no Iluminismo, quando se entendeu que o homem teria
direitos inatos, antecedendo o Estado e à comunidade política. Partia-se de uma
visão contrária ao Absolutismo, em que a riqueza concentrava-se entre a nobreza
e o clero.
Foi por isso que a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão trouxeram consigo o reconhecimento de que o direito de
propriedade se tratava de um direito fundamental, e somente poderia ser violado
em situações excepcionalíssimas, e sempre acompanhado da devida indenização
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compensatória.
É superado o modelo medieval, em que os bens deixam de ocupar posição
central. Na propriedade moderna, é o indivíduo que prevalece na concepção do
individualismo possessivo preconizado por Locke. O direito privado surge como
um sistema de direitos subjetivos, permitindo que o homem, independentemente
da sua condição social, seja sujeito de direitos, dotado de capacidade e
personalidade jurídica.
Entre os principais pensadores da época, destaca-se Locke que,
diferentemente de Rosseau e Hobbes, dispunha que no fictício contrato social que
os indivíduos teriam estabelecido para o convívio em sociedade, não alienaram
todos os seus direitos, mantendo consigo alguns. Segundo Locke, o precursor do
Estado Liberal, o mais importante era a propriedade, e a sua proteção a mais
importante função estatal.
A Revolução Francesa, através da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão

de

1789,

e

a

independência

dos

Estados

Norte-americanos

(especialmente o Bill of Rights) oficializaram o reconhecimento dos direitos
humanos através de constituições escritas, incluindo-se aí também o direito de
propriedade assegurado no artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, e caracterizado como um direito natural e imprescritível do homem. O
direito de propriedade é mais explicitado como “direito inviolável e sagrado” no
artigo 17, que assim dispunha:
Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser
privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o
exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização.

É curioso que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tenha
sido o direito de propriedade qualificado como “sagrado”, quando a palavra está
diretamente relacionada à religião. Parece que tinham os “revolucionários” a
intenção de enfatizar a sua importância, e a necessidade de respeito a sua
inviolabilidade, qualificativo este utilizado conjuntamente.
Compreende-se a razão histórica na inclusão do direito de propriedade
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como um direito fundamental como forma de garantir a sua respeitabilidade em
face do regime anterior. Pretendia-se evitar que os futuros governantes repetissem
a usurpação indiscriminada dos bens de particulares como antes acontecia.
No Código Civil francês, a propriedade moderna “é o centro ao redor do qual
gravita toda a estrutura do Code”, porque mesmo que discipline as relações entre
as pessoas, destacam-se as disposições relativas às coisas e à riqueza adquirida.
Apresentam-se como limites ao direito de propriedade a garantia do exercício do
direito do outro, delimitando-se a esfera de competência da cada proprietário. Não
há, porém, instrumentos para a composição entre interesses individuais e
sociais. 52 O artigo 544 do Código Civil francês, marco do liberalismo, também
merece destaque ao conceituar a propriedade como um direito absoluto:
A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas, da maneira mais
absoluta, desde que não se faça um uso proibido pelas leis ou pelos
regulamentos.

A nova concepção do direito de propriedade, base da Revolução Francesa e
da consagração da burguesia como classe social, possui como fundamento a
origem no direito natural, e passa a ser compreendida como direito absoluto. É um
instrumento de manutenção da posição social da burguesia, e de sua própria
conservação como detentora de poder. Assim,
No regime capitalista, o conceito unitário da propriedade é restaurado e os
poderes que ela confere são exagerados, a princípio, exaltando-se a
concepção individualista. Ao seu exercício não se antepõe restrições, senão
raras, e o direito do proprietário é relevado à condição do direito natural, em pé
de igualdade com as liberdades fundamentais.53

Ainda que entre os direitos elencados como fundamentais ao ser humano o
direito de propriedade não lhe seja inerente como o direito à vida e à liberdade, não
52
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há dúvida de que, muito mais que garantir o surgimento de uma nova classe social
– a burguesia -, o direito de propriedade proporciona a efetivação dos demais
direitos humanos.
O direito de propriedade sofre limitações na esfera das relações privadas
porque há necessidade de se compatibilizar os direitos de cada proprietário, nisso
regulando-se relações de vizinhança, por exemplo. E sofre limitações frente ao
direito público, diante dos interesses difusos da sociedade representadas pelo
Estado.
Orlando Gomes refere que o direito real de propriedade é o mais amplo dos
direitos reais – plena in re potesta – e que pode ser conceituado sob o critério
sintético, analítico e descritivo:
Sinteticamente, é de defini-lo, com Windscheid, como a submissão de uma
coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa. Analiticamente, o direito de
usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente o possua.
Descritivamente, o direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual
uma coisa fica submetida à vontade de uma pessoa, com as limitações da
lei.54

Refere tratar-se de um direito complexo, mas unitário, consistindo num feixe
de direitos relativos às faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. É um
direito absoluto, porque pode o titular decidir se deve usar a coisa, abandoná-la,
aliená-la, destruí-la, limitá-la, desmembrá-la, ou constituir outros direitos reais a
terceiros. É absoluto porque oponível contra todos – erga omnes. 55
Caracteriza-se também o direito de propriedade pela sua perpetuidade,
razão pela qual não se extinguiria pelo não-uso. No direito de propriedade, tem o
seu titular a faculdade de proibir que terceiros exerçam sobre a coisa qualquer
senhorio – jus prohibendi. Possui o direito de propriedade elasticidade, diante da
possibilidade de se agregarem ou retirarem-lhe as faculdades.
R. Limongi França explica que os conhecidos termos que identificam a
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propriedade, ius utendi, fruendi et abutendi significam usar, fruir e dispor. Registra
o civilista que a expressão jus abutendi não se trata do direito de abusar, pois o
abuso de direito é proibido, mas do direito de dispor da coisa.56
Humberto Theodoro Júnior fez anotações e atualizações ao livro de Orlando
Gomes, onde referiu que os jusnaturalistas ensinavam haver um direito natural do
indivíduo à apropriação de coisas. Santo Tomás diferenciaria entre o direito de se
apropriar, e a gestão da coisa apropriada. Seria lícito a apropriação de coisas; mas
a sua utilização deveria ser feita como se as coisas fossem comuns (cf. Suma
Teológica, II-II, q.66, a.2).57
Refere Luiz Edson Fachin que a doutrina social da igreja considerava a
propriedade um direito natural do homem; não da propriedade comum, mas
individual – privada - , conforme a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII:
“Assim, esta conversão da propriedade particular em coletiva, tão preconizada pelo
socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais
precárias...”. Em razão do confronto direto entre as ideias marxistas e a Igreja
Católica, acrescentou o Papa Leão XIII que o direito à propriedade privada da terra
decorre da Natureza e não foi inventado pelos homens, fato que não possuiria
fundamentação histórica.58
A propriedade privada tem importante espaço de discussão na teoria
marxista, cuja prioridade é a sua abolição. Conforme o Manifesto Comunista, de
1848, a história das sociedades é a história das lutas de classes. A propriedade
burguesa, que nasceu em extinção à propriedade feudal, pretende o comunismo
abolila-la, conforme diz o Manifesto: “Os comunistas apóiam todo e qualquer
movimento revolucionário contra o estado social e político existente. Em todos
estes movimentos, colocam em primeiro plano a questão da propriedade”.
1.5 O direito de propriedade do Brasil
De forma um pouco diversa foi a transição no Brasil entre a propriedade
56
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feudal e a moderna, uma vez que o país não experimentou o modelo econômico
feudal. Através do domínio português, estabeleceu-se um sistema de concessões
denominado sesmarias. A Coroa portuguesa era detentora da totalidade das terras
conquistadas, e permitiu, gradativamente, a apropriação pelos particulares.
Havia três formas de apropriação: as cartas de sesmarias, a usucapião, e as
posses sobre terras devolutas. As sesmarias, um instituto luso-brasileiro, era uma
concessão dominial da propriedade pública com deveres jurídicos que variaram ao
longo da sua existência. Por vezes era a obrigação de cultivar determinados
produtos, limitações quanto à criação de gado, e quanto à extensão da área. O
descumprimento das condições possibilitava que a Coroa portuguesa retomasse
as terras concedidas. 59
Havia diferenças entre o instituto das sesmarias em Portugal e no Brasil,
conforme explica Laura Beck Varela:
Trazido para contexto profundamente diverso daquele em que fora concebido,
sofreu o instituto, evidentemente, profundas transformações. As sesmarias
brasileiras devem ser compreendidas na dinâmica do escravismo colonial,
ditado pela hegemonia do capital mercantil de transição. Núcleos de produção
econômica, neste contexto, são os latifúndios de agricultura voltada à
exportação, sustentados pela exploração da mão-de-obra escrava. Nesta
conjuntura, categoria econômica fundamental é a propriedade de escravos,
elemento que instrumentaliza a produção e exige valioso investimento, e não
a propriedade de terras, que eram gratuitamente concedidas pela Coroa. 60

O critério de concessão de terras era decorrente de favorecimentos
políticos,

alguns

relacionados

a

conquistas

militares,

resultando

na

monopolização de largas extensões. Os latifúndios, característica até hoje
mantida em nosso país, não só decorre da forma de concessão das sesmarias,
mas principalmente do sistema colonial de produção agrícola. Eram necessárias
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parcelas de terras reservadas, em razão do esgotamento do solo com determinado
cultivo; outras parcelas eram destinadas às necessidades do engenho; com a
totalidade sempre visando à exportação da produção.
Próximo à independência do país, a doação de sesmarias foi extinta através
de uma Resolução. Fatores que influenciaram a medida foram a expansão da
economia cafeeira, a extinção do tráfico negreiro, e o próprio movimento pela
Independência. Surge então a necessidade da regulamentação da propriedade
privada, o que aconteceu somente em 1850, através da Lei 601, conhecida como a
Lei de Terras.
A nova lei vem a atender a necessidade de utilização da propriedade como
mercadoria para as transações comerciais, especialmente entre credores e
fazendeiros. Estabeleceu também critérios para a legitimação do direito à terra,
tanto de sesmeiros como de possuidores; e formas de compra das terras públicas.
A lei organizou também os registros paroquiais, distinguiu o público do particular,
e conceituou o que seriam as terras devolutas. Diversamente do sistema
sesmarial, a nova lei disciplinou o direito de propriedade como um direito absoluto
e não condicionado.
A Lei Hipotecária (Lei 1.237/1864) também contribuiu para a organização
jurídica da propriedade privada, possibilitando que imóveis servissem de garantia
às relações comerciais dos fazendeiros. Também aumentou a importância do
registro de imóveis como forma de transmissão da propriedade.
A partir de tal concepção, o direito de propriedade vem sendo positivado
através da Constituição e de leis ordinárias; a primeira disciplinando a relação do
indivíduo com o Estado, limitando a atuação do governante às liberdades
individuais, enquanto as normas inferiores regulam as relações na esfera privada.
Atualmente, é regulamentado pelo Código Civil que disciplina as formas de
aquisição, transferência e perda da propriedade. Percebe-se que o direito dividiuse em dois ramos, o Direito Público e o Direito Privado, que por muito tempo não
se comunicaram, regendo-se por princípios próprios, e como forma de distanciar
ainda mais a influência governamental nas relações privadas.
A codificação do direito privado sofreu forte influência de doutrinadores
nacionais, especialmente Teixeira de Freitas que elaborou um Esboço, no qual
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apresentava o conceito de direito de propriedade:
Art. 4.071. Domínio (direito de propriedade sobre coisas) é o direito real,
perpétuo ou temporário, de uma só pessoa sobre uma coisa própria (art. 3.704,
n.1), móvel ou imóvel (artigos 387 a 410), com todos os direitos sobre sua
substância e utilidade, ou somente sobre sua substância, ou somente sobre
sua substância com alguns sobre sua utilidade.

O resultado foi o Código Civil brasileiro de 1916, elaborado por Clóvis
Beviláqua, cujo direito de propriedade era previsto no art. 524:
A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e
de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que a evolução do direito de
propriedade no Brasil aconteceu de forma significativamente diferente de outros
países, especialmente na Europa, conforme exposto. Neste sentido conclui Laura
Beck Varela:
A propriedade privada imobiliária brasileira é, assim, fruto de um longo
processo que marca a saída dos bens do patrimônio público régio, um esforço
gradativo de delimitação da esfera privada, em oposição ao que era público –
as terras do rei. O direito de propriedade privada, ora examinado sob o prisma
da “reconstrução”, foi, certamente, o resultado de um longo processo de
“construção”, forjado em meio às tensões sociais e às condicionantes da
infraestrutura econômica. “Construção” de uma disciplina jurídica proprietária,
conquista gradual de um espaço a salvo das ingerências mercantilistas da
Coroa. Essa disciplina jurídica serviu, fundamentalmente, à consolidação do
poder da elite local, que se perpetuou sob a forma dos grandes latifúndios.
Contribuiu, posteriormente, para a conformação das relações capitalistas de
produção que se inserem no contexto nacional a partir da segunda metade do
século XIX.61
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O antigo Código Civil, em seu artigo 524, assim como os demais códigos
civilistas de sua época, não conceituava o direito de propriedade, mas arrolava os
poderes e faculdades que lhe constituíam, daí que, no dizer de Fachin 62, decorreria
um conceituação implícita.
O novo Código Civil, editado em 2002, trouxe importantes alterações no
caráter absoluto do direito de propriedade, impondo limites através da sua função
social. Analisa Gustavo Tepedino que o novo diploma, ao substituir a locução “a lei
assegura ao proprietário”, de matriz nitidamente jusnaturalista, pela expressão “o
proprietário tem a faculdade” é mais técnica e consentânea com a concepção
positivista da propriedade privada.63
A Constituição de 1988, nos incisos XXII a XXXI do artigo 5º, referem-se em
sentido amplo ao direito de propriedade. Especialmente os dois primeiros incisos
(XXI - é garantido o direito de propriedade - e XXII - a propriedade atenderá a sua
função social) serão objeto de melhor análise no estudo proposto. O primeiro, um
direito fundamental, é explicitamente limitado pelo segundo, direito de natureza
coletiva. Gilmar Ferreira Mendes explica:
A garantia constitucional da propriedade assegura uma proteção das
posições privadas já configuradas, bem como dos direitos a serem
eventualmente constituídos. Garante-se, outrossim, a propriedade enquanto
instituto jurídico, obrigando o legislador a promulgar complexo normativo que
assegure a existência, a funcionalidade, a utilidade privada desse direito.64

Não havendo um conceito constitucional estático ao direito de propriedade,
podem-se aceitar novas definições que confortem a sua função social. Por isso,
entende-se que o direito de propriedade passa por um processo de relativização,
porque cabe ao legislador ordinário adequá-lo às novas necessidades sociais.
Deve, porém, o legislador obedecer aos limites constitucionais, preservando o
direito de propriedade como uma garantia institucional, e observando “o princípio
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da proporcionalidade, que exige que as restrições legais sejam adequadas,
necessárias e proporcionais”.

65

Foi neste sentido que decidiu a Corte

Constitucional alemã:
A propriedade privada caracteriza-se, na sua dimensão jurídica, pela utilidade
privada e, fundamentalmente, pela possibilidade de disposição (BverfGE 31,
229 (240); seu uso deve servir, igualmente, ao interesse social. Pressupõe-se
aqui que o objeto da propriedade tenha uma função social. (…) Compete ao
legislador concretizar esse postulado também no âmbito do Direito Privado.
Ele deve, portanto, considerar a liberdade individual constitucionalmente
garantida e o princípio de uma ordem de propriedade socialmente justa –
elementos que se encontram em relação dialética na Lei Fundamental – para
o fim de, mediante adequada ponderação, consolidar relações equilibradas e
justas.66

Em que pese a relativa liberdade do legislador ordinário para redefinir e
impor restrições ao direito de propriedade, deverá observar a situação deste direito
junto ao contexto social. Ainda que possa redefinir o conteúdo do direito de
propriedade, não poderá atingir o seu núcleo essencial, sendo este a sua utilidade
privada e o poder de disposição do bem. Não poderá o legislador restringi-la a tal
ponto a colocá-la exclusivamente “a serviço do Estado e da comunidade.” 67 E,
neste sentido, válida a citação da Corte Constitucional alemã:
...no âmbito da regulação da ordem privada, nos termos do art. 14, II, da Lei
Fundamental, deve o legislador contemplar, igualmente, os dois elementos que
estão numa relação dialética – a liberdade constitucionalmente assegurada e
o princípio da função social da propriedade -, cumprindo-lhe a tarefa de
assegurar uma relação equilibrada entre esses dois elementos dentro da
ordem jurídica.68
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proporcionalidade entre o direito do proprietário e a função social, o Tribunal
alemão anunciou as seguintes condições a serem observadas:
a) o legislador deve considerar as peculiaridades do bem ou valor patrimonial
objeto da proteção constitucional;
b) o legislador deve considerar o significado do bem para o proprietário;
c) o legislador deve assegurar uma compensação financeira ao proprietário
em caso de grave restrição à própria substância do direito de propriedade;
embora não se tenha uma expropriação propriamente dita, a observância do
princípio da proporcionalidade recomenda que se assegure ao proprietário que
sofreu graves prejuízos com a implementação de providência legislativa uma
compensação financeira;
d) se possível, deve o legislador atenuar o impacto decorrente da mudança de
sistemas mediante a utilização de disposições transitórias, evitando o
surgimento de situações de difícil superação (Härtenfällen).69

Gilmar Ferreira Mendes explica que é a ordem jurídica que transforma o ter
em propriedade, sendo necessária não apenas a proteção constitucional, mas
outras normas legais. Sobre a relação entre as garantias constitucionais e as
normas regulamentadoras, cita a doutrina de Pontes de Miranda:
A liberdade pessoal não é uma instituição estatal, que se garanta; é direito
fundamental, supra-estatal, que os Estados tem de respeitar. A propriedade
privada é instituição, a que as Constituições dão o broquel de garantia
institucional. O art. 153, §22, foi expressivo. Não há na Constituição de 1967
conceito imutável, fixo, de propriedade; nem seria possível enumerar todos os
particulares em que se pode decompor, ou de que transcendentemente se
compõe, porque da instituição apenas fica, quando reduzida, a simples e pura
patrimonialidade.
O art. 153, §22, não protege o direito de propriedade contra as emendas à
Constituição (Friedrich Giese, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 315). A
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fortiori, contra emendas às leis vigentes, para lhes extinguir pressupostos,
diminuir prazos de aquisição usucapional de propriedade e prescrição de
pretensão ou preclusão de direitos.
Ao legislador só se impede acabar, como tal e em geral, com o instituto jurídico,
com o direito de propriedade (Walter Jellinek, Verwaltungrecht, p. 398; Gerhard
Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 608)70

Confirma Gilmar Mendes que o conceito de propriedade alterou-se
significativamente no século passado, deixando de ser o principal elemento de
subsistência individual, que, no mesmo sentido de Hesse, passou a ser o trabalho,
o sistema previdenciário e assistencial do Estado.71
O direito de propriedade serve de baliza a questões patrimoniais, pois, embora
não seja considerado o patrimônio com as mesmas proteções ao direito de
propriedade, reconhece-se que as leis tributárias não podem ter efeito
confiscatório, utilizando-se dos mesmos parâmetros à proteção da
propriedade.72

1.6 A função social da propriedade
O avanço histórico no desenvolvimento do pensamento ocidental, em direta
crítica ao liberalismo, representados especialmente pelo marxismo e o socialismo,
e posteriormente pela Doutrina Social da Igreja, permitiram a transição nos países
capitalistas do Estado Liberal para o Estado Social (Welfare State).
No Estado Social, novos direitos são reconhecidos e constitucionalizados,
o que se verifica especialmente na Carta mexicana de 1917, e na Constituição de
Weimar de 1919, tais como o direito à saúde, previdência e educação, garantindo
condições mínimas de vida às pessoas. Estes direitos denominam-se direitos de
segunda geração, demandando, de forma geral, prestações positivas do Estado,
enquanto os de primeira geração, caracterizavam-se como prestações negativas,
70
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limitando a atuação estatal.
No Estado do Bem-Estar Social há intervenção governamental na ordem
econômica, regulando o mercado, antes regido apenas pelos ditames da iniciativa
privada. A rigidez do conceito do direito de propriedade, outrora intocável, foi
relativizada na Constituição de Weimar, que assim dispôs:
Art. 153°. A Constituição garante a propriedade. O seu conteúdo e os seus
limites resultam da lei. (...) A propriedade obriga e o seu uso e exercício devem
ao mesmo tempo representar uma função no interesse social.

Em expressa oposição às concepções anteriores da inviolabilidade do
direito de propriedade, a doutrina da função social é defendida por Leon Deguit,
considerado o “pai da ideia”:
A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar
a função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária; a propriedade
implica para todo o detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para
o crescimento da riqueza social e para a interdependência social. Só o
proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a
riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não é, de modo algum, um
direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve
modelar sobre as necessidades sociais as quais deve responder. 73

Trata-se de uma crítica ao direito subjetivo, em que Léon Duguit pretende a
prevalência da “noção realista de função social”, ante à concepção de que a
propriedade é uma função social, e não que possua uma função social.
Anteriormente apresentada por Proudhon, a ideia da “propriété-fonction” foi
aprofundada por Duguit, o qual criticava a noção de que o direito subjetivo seria
uma “potência supraterrestre”, o qual prevaleceria sobre todos os demais. Assim,
juntamente com as ideias de Augusto Comte, “negava a existência dos direitos
subjetivos e propunha a solidariedade social como fundamento das regras que
73
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unem os homens no convívio social, conexo à obrigação social de cumprir certa
missão.”74
O resultado da discussão doutrinária foi o artigo 153° da Constituição de
Weimar que assim dispôs:
Art. 153° A Constituição garante a propriedade. O seu conteúdo e os seus
limites resultam de lei (...) A propriedade obriga e o seu exercício devem ao
mesmo tempo representar uma função no interesse social.

Neste período, a Igreja Católica, através das encíclicas papais também
passou a reconhecer que a propriedade privada possuiria intrinsecamente uma
função social.
O Estado do Bem-Estar Social trouxe à tona o interesse público, e, a partir
da Constituição de Weimar a propriedade não é mais apenas um leque de direitos,
mas também de obrigações. Consta do art. 14, alínea 2, da Constituição da
República Federal da Alemanha, de 1949:
A propriedade obriga. O uso da propriedade deve concorrer também para o
bem da coletividade.
Registro então o comentário de Daniel Saramento:
Cabe, também salientar que a doutrina da função social da propriedade
corresponde a uma alteração conceitual do regime da propriedade privada, no
sentido de que sobre o regime tradicional é aplicado o da função social, de
indisfarçável utilidade contemporânea; não é, todavia, questão de essência,
mas sim pertinente a uma parcela da propriedade que é a sua utilização, em
que pese todo o esforço de eminentes autores agraristas para demonstrar o
inverso.75
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A Constituição Federal sendo norma superior, deverá a legislação ordinária
a ela se adequar, observando que, consoante o reconhecimento do direito de
propriedade como um direito fundamental, sofrerá ele limitações em face do
interesse público de preservação do patrimônio cultural. Neste sentido que Daniel
Sarmento ensina:
Assim, no Estado Social, a propriedade não vai merecer a proteção absoluta
que lhe dispensava o Estado Liberal, pois será limitada e condicionada por
interesses coletivos e de não-proprietários.76

O Direito Privado, cujos fundamentos basilares eram a propriedade e o
contrato, servia para regular as relações econômicas, ignorando as desigualdades
entre as pessoas. Havia absoluta separação entre o Direito Público e o Direito
Privado, pretendendo-se a mínima intervenção do Estado nas relações privadas.
No entanto, a passagem do Estado Liberal para o Estado Social permitiu uma
progressiva intervenção do Poder Público sobre as relações privadas, em que as
leis trabalhistas, reconhecidamente protetivas ao empregado, foram as primeiras
a introduzir uma compensação face o desequilíbrio social.
É através da constitucionalização do direito de propriedade, entre outros
direitos privados antes somente codificados, e de limitações ao seu livre exercício,
que se evidencia a opção do legislador constituinte pela constitucionalização do
Direito Privado, introduzindo assim, em sua concepção antes fechada às relações
entre particulares, os “ideais solidarísticos”.
Luiz Edson Fachin diz que
A função social relaciona-se com o uso da propriedade, alterando, por
conseguinte, alguns aspectos pertinentes a essa relação externa que é o seu
exercício. E por uso da propriedade é possível apreender o modo com que são
exercitadas as faculdades ou os poderes inerentes ao direito de propriedade. 77
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Observe-se que, anteriormente, os códigos representavam a positivação do
jusnaturalismo, em que a autonomia da vontade dos indivíduos decorria de um
“direito natural”, e, por isto,
Os códigos encampavam assim os interesses da burguesia, protegendo a
propriedade e a autonomia contratual, e conferindo segurança ao tráfico
jurídico, essencial para o desenvolvimento do capitalismo. [...] Era o modelo do
individualismo possessivo, em que prevalecia o ter sobre o ser.78

Outro importante momento histórico de pulverização legislativa, como
forma de intervenção estatal às relações privadas, ocorreu nos anos 60, em que
leis foram editadas relativas aos contratos de locação, urbanos e rurais, e à
condição da mulher. Com a Constituição Federal de 1988, outros diplomas
intervencionistas ao Direito Privado são editados, sendo o mais significativo o
Estatuto de Defesa e Proteção ao Consumidor.
A partir da segunda metade do século passado, os direitos ambientais
passam a ser positivados, e, por isto, protegidos. As Constituições do Estado
Social interferem na economia e na propriedade privada, cuja intangibilidade é
relativizada. São editadas normas para a proteção da natureza e do meio ambiente,
e das próprias criações da humanidade. Sobre a preponderância dos direitos
coletivos sobre os direitos individuais, diz Carlos Frederico Marés de Souza Filho:
Este novo direito coletivo pode ser traduzido como o direito de todos de terem
protegido o ambiente em certas circunstâncias e regras, impondo limites ao
exercício do direito individual de propriedade. São direitos de todos sobre
coisa alheia. 79

A exemplo da Constituição alemã, outras seguiram o mesmo modelo,
incluindo-se as brasileiras, a partir da de 1934, que dispôs em seu art. 113, inciso
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XVII:
É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o
interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação
por necessidade ou utilidade far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e
justa indenização.

No dizer de Carlos Frederico Marés de Souza Filho,
No começo do século isto significou um avanço jurídico e uma ruptura, ainda
que tímida, com a tradição civilista de Direito e, em especial, com a concepção
do direito de propriedade absoluto intocável. Por isso, o argumento para não
prosperar os projetos que impunham limitações ao exercício da propriedade
privada era o de que não se poderia legislar contra o direito do proprietário
coisa que “atenta contra o Direito e norma constitucional”, dizia Jair Lins.80

A função social da propriedade está diretamente relacionada à propriedade
rural, a qual não seria uma espécie, mas uma forma de uso, e que recebe um
tratamento legislativo próprio. O uso racional e econômico da terra transforma o
direito antes absoluto de propriedade num direito limitado, que passa a sofrer
restrições, e, inclusive, deveres.
Assim, a partir da Constituição são traçadas as bases da função social da
propriedade privada, decorrendo daí as demais normas infra-constitucionais.
Todavia, discorda Luiz Edson Fachin ser a propriedade uma função social:
Aquele princípio, portanto, não transmuda realmente a propriedade para o
direito público através da noção de função. A expressão função social
corresponde a limitações, em sentido largo, impostas ao conteúdo do direito
de propriedade. Tais restrições dão nova feição ao direito e na época
contemporânea constituem matéria de vasto estudo, especialmente na seara
do direito administrativo. Ao direito privado, o princípio comparece como
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relevante dado a compor o quadro histórico do instituto.81

A evolução constitucional também contribuiu para que a propriedade
privada deixasse de ser absoluta. As Constituições de 1824 e 1891 identificavam
a propriedade privada nos mesmos termos que a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, protegendo-a do Estado e da sociedade, que era, nos termos
da declaração francesa, “inviolável e sagrada”.
No Brasil, dispunha a Carta Imperial de 1824, em seu artigo 179, inciso XXII:
“É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público
legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele
previamente indenizado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá lugar
esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indenização.”. A primeira
Constituição Republicana, em 1891, dispôs de modo similar no art. 72, §17: “O
direito de propriedade mantém-se em toda sua plenitude, salvo a desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia”.
A exemplo da Constituição de Weimar, e o advento do Estado do Bem-Estar
Social, o direito de propriedade, além de direitos propriamente ditos, apresenta
obrigações, seguindo outras Constituições o mesmo modelo, incluindo-se as
brasileiras, a partir da de 1934.
A Constituição de 1937 pouco modificou a anterior. Na Constituição de
1946, observa-se uma maior preocupação na utilização da propriedade ao bemestar social, em oposição ao momento político de repúdio ao individualismo
econômico.
A discussão nacional sobre a função social é iniciada pelos publicistas em
razão da referência constitucional. Ela existe no texto de 1934, e repete-se nas
Constituições de 1946, 1967, 1969 e na atual de 1988. Entende-se que o direito
constitucional, por estar mais exposto às transformações políticas é que introduz
tais avanços, posteriormente absorvidos pelo direito privado, “que segue mais de
perto os 'movimentos longos das civilizações', seara mais de permanências que
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de rupturas”.82
Na Apelação nº 7.377 do Supremo Tribunal Federal, em 17.07.1942, o
Relator Ministro Castro Nunes fez referência ao rigorismo da Constituição de 1891,
que garantia o direito de propriedade “em toda a sua plenitude”; enquanto a
Constituição posterior, embora assegurasse o direito de propriedade como um
direito individual, com a garantia contra o confisco e a expressa previsão da
desapropriação mediante prévia indenização, apresentasse um abrandamento de
seu anterior absolutismo, fazendo valer o interesse social. E citou Ripert para dizer
que a propriedade somente é legítima quando se traduz para uma realização
vantajosa para a sociedade. “O proprietário deve à sociedade conta de sua
exploração; deve-lhe conta de sua conservação ou cessão de sua propriedade;
deve-lhe conta até mesmo da falta de exploração (Le Regime Democr. et le Dr. Civil
Moderne, 1936, pág. 242).”
Refere o relator que se trata de uma tendência mundial a valorização do
interesse público nas legislações de todos os povos, os quais tinham uma
concepção clássica do direito de propriedade, com base no Código Civil Francês.
Tal fato teria sido constatado por Costa Floret na sua monografia La Nature
Juridique du Droit de Propriété, de 1935. Seriam vários os exemplos de intervenção
pública na propriedade privada, desde a preservação de florestas, até a queima de
estoques de cafés, a fim de preservar o seu valor econômico.
Registro também trecho do voto do Ministro Valdemar Falcão:
Como se vê, e ainda há pouco o demonstrou claramente o Exmo. Sr. Ministro
Orozimbo Nonato, o legislador constituinte de 1937 se orientou no sentido de
conservar a propriedade dentro da ideia de que ela é um fato social. Tal é, aliás,
o conceito de Cogliolo, quando diz que a propriedade é um fato social e só pela
evolução social se explica o abandono do estado da communio bonorum
primaeva, em que jaziam as primeiras civilizações. A propriedade, porém,
mesmo entre os povos antigos, nunca teve esse conceito absoluto que se
imagina; e ainda há pouco foi dito pelo nosso prezado colega, o Exmo. Sr.
Ministro Orozimbo Nonato, que, mesmo entre os Romanos, tal conceito tão
82

VARELA, Laura Beck. Das Propriedades à Propriedade: Construção de um Direito, In: A
Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.776.

64 | A colisão entre os princípios constitucionais do direito de propriedade e da proteção ao patrimônio histórico e cultural…
absoluto não existia. Com efeito, se a ideia, a princípio, era a do absolutismo
da propriedade, se havia a plena in re potestas, a facultas abutendi, de que fala
Justiniano, encontra-se, entretanto, dentro da própria Lei Romana, exemplos
da modificação, da alteração desse absolutismo. Sá Pereira nos traz um
exemplo, que tirou de Cícero, em seu De Officiis, quando trata da demolição,
por motivos religiosos, da Casa de Centumalo, no Monte Célius, a qual foi
demolida em virtude de razões religiosas, acatadas pelo Estado, de onde se vê
que não havia esse absolutismo da propriedade, no chamado direito quiritário.
O direito do proprietário tinha, pois, já ali, suas limitações, suas restrições, suas
neutralizações. É que a propriedade tem uma razão de ser não somente
jurídica, mas também econômica e social. Sob o influxo desse último aspecto
é que ela foi sendo compreendida como uma função puramente social,
participando dos aspectos da civilização de cada povo, tomando, entre alguns
deles, o aspecto coletivista – como se pode encontrar nas civilizações
primitivas e até em alguns povos contemporâneos – e, em outros, o aspecto
puramente individualista. É a interpretação que a função social tem na
propriedade que levou Sá Pereira a dizer, com muito acerto, que o direito de
propriedade, dentro dessa interpenetração, tem um temperamento especial,
que lhe dá, como diz ele, com relação ao absolutismo da propriedade – as suas
limitações legais; com relação à plenitude e ao exclusivismo da propriedade,
as restrições oriundas das servidões; e, com relação à sua perpetuidade, a
destruição dessa característica, pela expropriação.

Na Apelação Cível nº 70014117121 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, em 2007, comentou a questão o Relator Desembargador Irineu Mariani:
É neste ponto que entendo invocável o princípio da função social da
propriedade (CF, art. 5º, XXIII), suscitado na peça recursal, e isso dentro de uma
concepção atual do chamado direito de propriedade, que sabidamente não é
absoluto. Em termos bem simples, compreendo o princípio da função social
da propriedade a ativação do bem de acordo com a sua vocação natural. Por
exemplo, a uma área rural, é a exploração agrícola lato sensu; a uma área
urbana, normalmente é a construção para fins habitacionais, comerciais ou
industriais, conforme o Plano Diretor.
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Pelo citado princípio, entendo que o dono nem pode fazer tudo o que quer,
nem pode, em certas circunstâncias, pelo fato de ser proprietário, deixar de
fazer aquilo que deve, desvestindo-se dos deveres que lhe são inerentes, tendo
perante o bem uma postura de res derelictae, pelo menos quando o bem,
sabidamente, acha-se afetado por interesse social no sentido da sua
preservação, por onde entra a obrigação de um facere permanente no sentido
da conservação.
No caso, o imóvel, pela sua tradição, estilo arquitetônico e outra
características, conquistou a qualidade de testemunho histórico e cultural da
colonização alemã em nosso Estado. Então, esta é pelo menos uma dimensão
de sua função social: servir de testemunho. Podem os proprietários não querer
habitá-lo, ou não querer que terceiros o habitem. Até aí, nada de mais. O que
não podem – é a conclusão que chego, numa leitura com mais vagar a respeito
do caso, em exame provisório ao fim da medida liminar –, face à sua função
social peculiar, deixá-lo em total abandono em termos de proteção e
conservação, e muito menos podem eles próprios depredá-lo.

Conclui-se hoje ser o direito de propriedade um poder-função,
compreendendo direitos e deveres. Nos deveres, teria o proprietário, conforme
Orlando Gomes, deveres e ônus, como proibições restritivas de exercício do direito
até a condenação da propriedade inerte, “sempre com o intuito de compelir o
proprietário a utilizar o bem na forma do interesse coletivo.” No entanto, a natureza
constitucional da propriedade demonstra ser este um direito-meio e não um
direito-fim. Conforme Fábio Konder Comparato, “A propriedade não é garantida em
si mesma, mas como instrumento de proteção de valores fundamentais”. 83
O fenômeno da publicização do direito privado aparenta ser o caminho
inverso do período pré-codificado, onde as formas dominiais não eram absolutas,
havendo o dever de cultivar a terra. Alguns doutrinadores atuais chegam a
caracterizar o direito de propriedade como um direito público, em vista da
constitucionalização da matéria, incluindo-se aí a previsão da função social da
propriedade. No entender de Laura Beck Varela isto constituiria verdadeiro
paradoxo, pois equivocada a submissão da natureza “pública” da propriedade
83
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privada à “concretização da dimensão existencial do indivíduo, direito humano
fundamental, a que dizem servir a mesma propriedade privada.”84
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2. A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
2.1 Introdução
A continuidade do reconhecimento dos direitos fundamentais possibilitou a
identificação de direitos coletivos de natureza transindividual, beneficiando não
apenas determinados grupos de pessoas, mas toda a comunidade, e até mesmo o
mundo inteiro. O direito ao um meio ambiente ecologicamente equilibrado é o
exemplo mais paradigmático desta geração ou dimensão de direitos.
De imediato, verifica-se que os direitos de terceira geração caracterizam-se
por serem coletivos e indivisíveis, por isso, denominados de transindividuais por
atingirem um número indeterminado de pessoas e não terem um titular certo. Por
vezes podem ser direitos de defesa, como a não destruição da natureza, ou um
direito prestacional, como a obrigação de plantar mudas nativas.
A proteção do patrimônio histórico e cultural de uma nação pelo poder
estatal nasce da necessidade de preservar a cultura de um povo, que vem
representada primordialmente pela arquitetura através bens de natureza material,
registrando-se porém serem merecedores de proteção de bens imateriais, ambos
representativos da memória de uma comunidade. Os fatos que aconteceram no
passado, as pessoas que nele viveram, e as suas criações, seja de caráter artístico
ou de mera utilidade momentânea, deixaram marcas que podem merecer serem
preservadas como forma de registro da história e cultura desse povo.
Por algum período eram os governantes que escolhiam aquilo que merecia
ser preservado, sempre de acordo com suas posições políticas, religiosas, e até
mesmo gostos pessoais. Com o passar do tempo, especialmente pela participação
de estudiosos na administração pública, a livre escolha pelos governantes deu
lugar a critérios técnicos para a identificação dos bens a serem protegidos,
acompanhando a legislação a intervenção de grupos qualificados neste processo.
É necessário que alguns bens, ou conjunto de bens, sejam identificados
como merecedores de preservação, afastando-se a concepção de que o passado
é intocável, de que tudo deve ser preservado em prol da memória da humanidade.
Os seres humanos vivem em constante evolução, e, em parte, necessária a
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destruição do velho, para que o novo tome lugar. Desta forma, é preciso a
individualização de bens que sejam representativos de uma determinada época da
sociedade, ou que tenham sido palco de importantes fatos históricos. De outro
lado, a preservação de bens de particulares pelo Estado passa a ser necessária
quando há risco de perecimento dos exemplares mais representativos de
determinadas épocas, ou de destruição indiscriminada a fim de atender a
especulações imobiliárias.
A preservação de bens não se limita apenas àqueles de valor arquitetônico,
mas também de outros que possam ter valor simbólico para uma comunidade, ou
que se refiram à identidade e à memória de diferentes grupos que formaram uma
sociedade.1
O caráter político da preservação dos bens de valor histórico e cultural
permanece presente, através da participação direta de algum dos poderes do
Estado. Neste ponto, importante ser considerada a necessidade de aporte de
recursos públicos para tal preservação, e os interesses privados sobre a
intervenção estatal junto à propriedade particular.
Neste aspecto, o Recurso Especial nº 808.708 - RJ (2006/0006072-8), de
lavra do Relator Ministro Herman Benjamin, tratou de questão relacionada à
impossibilidade de indenização por benfeitorias realizadas por terceiro possuidor
em bem público e tombado. Tratava-se de um casa localizada na área do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, um dos primeiros locais tombados, ainda em 1937,
quando da edição do Decreto-Lei 25/37. A decisão invocou os artigos 1º e 17 do
DL, ante à vedação de mutilação ao patrimônio protegido. Transcrevo parte do
voto:
Ninguém deixa de se sensibilizar com a situação daqueles que precisam de
moradia. Contudo, a grave crise habitacional que continua a afetar o Brasil não
será resolvida, nem seria inteligente que se resolvesse, com o aniquilamento
do patrimônio histórico-cultural nacional. Ricos e pobres, cultos e analfabetos,
somos todos sócios na titularidade do que sobrou de tangível e intangível da
nossa história como Nação. Daí que mutilá-lo ou destruí-lo a pretexto de dar
casa e abrigo a uns poucos corresponde a deixar milhões de outros sem teto
1

MILARÉS, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 356.
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e, ao mesmo tempo, sem a herança do passado para narrar e passar a seus
descendentes.

A necessidade de preservação do patrimônio histórico e cultural de uma
nação passa por obstáculos que dizem respeito não apenas a questões técnicas
de escolha de bens, mas de atenção aos interesses privados, e limitações
orçamentárias do Estado, o qual precisa atender a outras demandas sociais.
2.2 Origem histórica
A ideia da preservação da herança cultural deu-se no século XIX, na França,
quando se iniciou a preocupação com a preservação do patrimônio histórico.
Durante a Revolução Francesa, depredou-se e destruiu-se bens arquitetônicos e
artísticos relacionados à Igreja e ao Antigo Regime. Tem-se o registro de que em
época anterior havia a proteção somente de monumentos e objetos artísticos de
valor excepcional, destruindo-se bens relevantes, mas de menor importância,
como foi o caso das edificações de origem medieval que circundavam a Catedral
de Notre Dame de Paris, e que se encontra totalmente isolada de seu contexto.2
A edição de documentos legislativos protetivos do patrimônio histórico
proporcionaram maior possibilidade de sua preservação. No século XX, foram as
convenções internacionais que deram impulso à previsão de proteção dos bens de
valor histórico, servindo de inspiração às legislações internas de cada país.
A Carta de Atenas, editada em 1933, no Congresso Internacional de
Arquitetura Moderna, foi o primeiro documento visando a proteção ao patrimônio
histórico. Previa a salvaguarda de valores arquitetônicos de imóveis não apenas
isolados, como de conjuntos, mas também considera inevitável a demolição de
casas insalubres ao redor de algum monumento histórico, mesmo com a
destruição de uma ambiência secular.
Em 1964, no II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos

2

RODRIGUES, José Eduardo Ramos. A Evolução da Proteção do Patrimônio Cultural – Crimes
Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. In: Revista de Direito Ambiental, nº 11. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 26.
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Monumentos Históricos, foi editada a Carta de Veneza, cujo artigo 1º dispôs que
“a noção de monumento histórico compreende não apenas a criação arquitetônica
isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização
particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico.
Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que
tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural.”; o art. 5º: “a
conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma
função útil à sociedade; tal destinação é, portanto desejável; mas não pode nem
alterar a disposição ou a decoração dos edifícios (...)”; o art. 6º: “a conservação de
um monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que
se situar. Por isso, o deslocamento de todo o monumento ou de parte dele não
pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento o exigir (...)”.
Posteriormente, veio a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural, de 1972, que no Brasil foi aprovada pelo Decreto
Legislativo 74, de 30.06.1977, e promulgada pelo Decreto 80.978, de 12.12.1977.
2.3 A previsão legislativa para a preservação do patrimônio histórico-cultural no
Brasil
Antes do século XX, poucas foram as manifestações da sociedade brasileira
a fim de preservar bens de valor histórico e cultural. O primeiro ato legislativo de
proteção cultural se deu com a criação do Museu Histórico Nacional – Decreto
1.596 de 02.08.1922 – que pretendia reunir e preservar objetos de importância
histórica. Seguiu-se a criação de uma Inspetoria de Monumentos Históricos
(Decreto 350/1923), cujo objetivo era delimitado em seu primeiro artigo:
“conservar os imóveis públicos e particulares, que do ponto de vista da história ou
da arte revistam um interesse nacional”.
A partir da Semana da Arte Moderna de 1922, iniciou-se expressivo
movimento de intelectuais e juristas no sentido da preservação dos bens de valor
cultural no Brasil. Em 1924, foi elaborado um anteprojeto de lei preservacionista,
coordenado pelo jurista Jair Lins, o qual, apesar de não se transformar em lei,
serviu de base para a elaboração de leis estaduais de caráter similar,
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especialmente no Estado da Bahia e Pernambuco.
Em 1930, o deputado baiano José Wanderley de Araújo Pinho apresentou ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei 230/1930 que visava disciplinar a matéria,
conceituando o patrimônio cultural, e estabelecendo a forma e o processo de
catalogação dos bens assim considerados. No entanto, com a Revolução de 30, o
Congresso foi dissolvido, ficando prejudicada a apreciação do projeto.
Seguiu-se a proteção pontual da cidade de Ouro Preto, através do Decreto
22.928/1933. Em 1937, com a Lei 378, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, o qual existe até hoje sob a denominação de Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
No mesmo ano, já na vigência do Estado Novo, e da Constituição de 1937,
Getúlio Vargas editou o Decreto-Lei 25, de 30.11.1937, que disciplinou a proteção
ao patrimônio histórico e artístico nacional, e em vigor até a presente data. Esta
foi a primeira norma infra-constitucional brasileira que normatizou a matéria, em
que passavam a ser integrantes do patrimônio histórico e artístico brasileiro
aqueles bens inscritos em um dos quatro livros do Tombo. No artigo primeiro,
conceituou-se os bens desta natureza:
Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico.

O artigo 5º disciplina a forma de tombamento dos bens públicos, enquanto
do artigo 6º ao artigo 10º dispôs-se do tombamento de bens de particulares, na
forma voluntária e compulsória.
Por muito tempo a legislação infra-constitucional limitou-se ao Decreto-Lei
25/37, sobrevivendo às diversas Constituições. Acresceram-se a este algumas
regulamentações

complementares,

restando

ainda

a

necessidade

de

normatização dos novos institutos implementados pela atual Constituição.
O Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade do Decreto-Lei nº
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25/37 na Apelação nº 7.377, cujo Relator foi o Ministro Castro Nunes, em 17 de
junho de 1942. No voto, o relator, traça os fundamentos do direito de propriedade,
e a noção universal da possibilidade de desapropriação mediante justa e prévia
indenização. Na sequência, dá início à explicação sobre a proteção dos valores
artísticos ou históricos existentes no país, em que não seria preciso que o Estado
transferisse para si o domínio. Contudo, haveria uma limitação ao proprietário do
bem em destruir, desnaturar ou transformar a coisa.3
Frente à garantia constitucional do direito de propriedade (art. 5º, XXII), deve
o legislador ordinário observar a sua função social. Devido a esta, não tem mais o
proprietário um direito absoluto, mas relativo e condicionado. Por isto, o novo
Código Civil, além de repetir os verbos que conferem ao proprietário a faculdade
de usar, gozar e dispor da coisa (art. 1.228), fez ressalvas, consolidando o seu
caráter social4:
Art. 1.228
§1º - O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como
evitada a poluição do ar e das águas.

No Mandado de Segurança nº 2696 – Distrito Federal – o Relator Ministro
Orozimbo Nonato, em 1956, entendeu que deveria prevalecer o interesse coletivo
sobre o interesse privado, conforme as Constituições anteriores e da época
determinavam:
A propriedade não é mais instituto sacrossanto, sem possibilidade de sofrer a
intervenção do Estado. O art. 18 da lei n. 25 é clara, quando dispõe que, sem
autorização do Patrimônio Histórico e Artístico não se pode, na vizinhança de
coisa tombada, levantar construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade,
3

Revista de Direito Administrativo, Vol II – Fasc. I, Julho – 1945, p. 106.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1997, p. 734.
4
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nem colocar cartazes sob pena de destruição. É verdade que a ação do
Patrimônio Histórico e Artístico não pode ser irrestringida; ela não pode
impedir construções por simples capricho. Se a vedação for arbitrária, o
Judiciário pode e deve corrigi-la, mas a audiência desse órgão é obrigatória.
Negada a autorização deve o particular provar ser o ato ilegal e abusivo. No
caso, a autorização deixou de ser outorgada.

A exemplo de outros países, deve o Brasil, através do Poder Público, também
auxiliar para a preservação do patrimônio histórico e cultural, não apenas se
limitando ao tombamento do bem. Sugere Edis Milaré que, da mesma forma que
outros, crie o Estado leis de incentivos fiscais, fundos especiais para empréstimos
subsidiados, e outros estímulos.5
Entre as normas já existentes está o Município do Rio de Janeiro, que isenta
de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) os imóveis reconhecidos como de
interesse histórico, cultural ou ecológico, desde que mantidos em bom estado de
conservação, e que respeitem integralmente as características originais das
fachadas (Lei 691/84, art. 12, inciso XIV).
No Município de São Paulo, concede-se incentivo fiscal correspondente ao
valor do IPTU às pessoas físicas ou jurídicas que promoverem ou patrocinarem a
recuperação externa e a conservação de imóvel próprio ou de terceiros na
denominada Área Especial de Intervenção. O requerimento deve ser atual, e
depende de vistoria para constatar a efetiva conservação do prédio (Lei Municipal
12.350/97 e Decreto Municipal 37.308/98).
Na esteira da atual carta constitucional, foi editada a Lei 9.605/98, que
impõe sanções penais e administrativas relativas a condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, cujos artigos específicos derrogaram os anteriores 165 e 166
previstos no Código Penal.
2.4 A preservação do patrimônio histórico nas Constituições
Seguindo a linha das Constituições sociais de outros países, no Brasil,
5

MILARÉS, Edis. Direito do Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 384.
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a Constituição de 1934 também adotou o mesmo caráter solidarístico, abrindo a
possibilidade de intervenção do Estado nas relações privadas, incluindo em seu
texto a necessidade de proteção ao patrimônio cultural.6 Afirma J. Cretella Júnior
que tais dispositivos constitucionais tiveram como consequência a limitação ao
direito de propriedade:
É uma restrição à propriedade, mas dentro da lei; é a lei que fixa os limites
conceptuais. A propriedade continua a existir, é verdade, mas no que consiste
e até onde vai, só a lei o diz, e a lei, a esse respeito, tem todas as possibilidades.
Só uma não na tem: a de eliminar a instituição. Pelo menos, nos sistemas
jurídicos não socialistas. O artigo constitucional restringe o direito de
propriedade. Que lei? A lei magna, a lei maior. Sendo lei-parte da Constituição,
não pode o legislador ordinário alterá-la, nem interpretá-la, porque o instituto
da propriedade é apresentado, na própria Constituição, com a referida
restrição. (15) O direito subjetivo privado de propriedade, de que é titular o
dominus, cede lugar e se anula diante do direito subjetivo público do Estado.
O direito subjetivo privado, do mesmo nível e grau, de outro proprietário, mas
sucumbe diante do direito subjetivo público do Estado, localizado mais alto, e
que faculta à administração o exercício de toda e qualquer medida restritiva
de operação, referente aos bens privados, mas inscritos, tombados,
cadastrados.7

Somente a Constituição de 1988 voltou a empregar a expressão patrimônio
cultural, nada sendo referido nas Constituições de 1937, 1946, 1967, e na Emenda
de 1969, embora implicitamente pudesse se entender pela continuidade da
proteção, bem como pela recepção do Decreto 25/37, ante o emprego de termos
como bem público e bem-estar social.8

6

Art. 10. (...) concorrentemente à União e aos Estados: (...) III – proteger as belezas naturais e os
monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte. (...)
Art. 148. Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das
ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o
patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalho intelectual.
7
CRETELLA JÚNIOR, José. Regime Jurídico do Tombamento. In: Revista de Direito Administrativo.
Vol. 112. abril/junho 1973. Fund. Getúlio Vargas, p. 57-8.
8
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. Curitiba: Juruá,
2011, p. 61.
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Nesse particular, a Constituição de 1937 apenas protegeu os monumentos
com valor cultural 9 , seguindo-se a sua penalização pela destruição ou ameaça
através da tipificação criminal pelo Código Penal 10 . A Constituição de 1946
também previu a proteção aos bens culturais11, enquanto a Constituição de 1967,
e a Emenda de 1969, possuíam o mesmo texto de proteção aos bens de valor
cultural

brasileiros,

alterando

apenas

os

artigos

de

172

para

180,

respectivamente.12
A Constituição de 1988 ampliou significativamente a abrangência da
proteção à matéria. O caput do art. 216 rompeu com a tradição do direito
constitucional brasileiro ao inserir os conceitos de patrimônio cultural e de valor
histórico, determinando a proteção de bens individualmente ou em conjunto,
desde que “portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Não mais determinou que
fossem de “valor excepcional”, e admitiu aqueles de valor sociológico. Também
incluiu como passíveis de defesa os bens imateriais ao lado dos materiais
tradicionais. Excluiu a necessidade do tombamento prévio já que o seu texto não
exige que os bens sejam tombados para integrarem o patrimônio cultural. 13
Quando se trata de assunto histórico-cultural de valor estritamente
municipal, ou vinculado à história ou à cultura municipal, a competência para

9

Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou locais
particularmente dotados pela natureza, gozam de proteção e dos cuidados especiais da Nação,
dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos
cometidos contra o patrimônio nacional.
10
Art. 165 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude
de valor artístico, arqueológico ou histórico:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 166 – Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente
protegido por lei:
Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.
11
Art. 174. O amparo à cultural é dever do Estado.
Art. 175. As obras, os 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 Estado.
12
Art. 172 (180). O amparo à cultura é dever do Estado.
Parágrafo único. Ficam sob a proteção do Poder Público os documentos, as obras e os locais de
valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas
arqueológicas.
13
RODRIGUES, José Eduardo Ramos. A Evolução da Proteção do Patrimônio Cultural – Crimes
Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. In: Revista de Direito Ambiental, nº 11. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 31-2.
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promover a sua proteção é privativa do próprio Município, diante do interesse local,
de forma direta ou imediata. Quando o assunto histórico-cultural for de interesse
comum de todas as Unidades da Federação, observadas as normas gerais de
cooperação estabelecidas pela Lei Complementar federal, a competência para a
sua proteção é a comum dos Municípios, da União, dos Estados e do Distrito
Federal.14
Os Municípios podem tombar bens de domínio da União e dos Estados,
enquanto os Estados podem tombar bens pertencentes à União; possibilidade
também no sentido contrário, em ordem decrescente, da União em relação aos
Estados e Municípios, e dos Estados em relação aos Municípios.
Sobre a possibilidade de tombamento por quaisquer dos três poderes,
defende-se que
A Constituição, como uma homenagem aos cem anos de vigência da Lei Áurea,
declara tombados todos os documentos e sítios ligados aos antigos
quilombos. Esta declaração de tombamento é a afirmação de que, como
veremos, é possível não só ao Poder Executivo, mas também ao Legislativo e
ao Judiciário, declarar tombado um bem, ainda que a inscrição no livro do
tombo seja feita por funcionário competente.15

Entre as novas formas de proteção ao patrimônio histórico previstas na
Constituição atual, além do tombamento, estão os inventários, registros, vigilância,
“e outras formas de acautelamento e preservação”. Com relação ao inventário,
refere Edis Milaré, ser realizado como um procedimento administrativo, em prática
antes mesmo da Constituição de 1988, “especialmente por prefeituras, com a
finalidade de identificar e catalogar bens de valor cultural.” No entanto, aponta o
autor que o procedimento algumas vezes prejudica a proteção dos bens, pois os
proprietários, citando o exemplo do ocorrido no Município de Rio Pardo – RS,

14

CUSTÓDIO, Helita Barreira. Normas de Proteção ao Patrimônio Cultural Brasileiro em Face da
Constituição Federal e das Normas Ambientais. In: Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1997, p. 29.
15
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Bens culturais e sua proteção jurídica. Curitiba: Juruá,
2011, p. 65.
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teriam procurado demolir os bens o mais rápido possível, antes que o poder
público pudesse utilizar-se de meios para impedir tais atos.16
2.5 O tombamento como forma de proteção do patrimônio histórico
A partir do tombamento, a propriedade privada passa a sofrer restrições. O
ato de tombar é a inscrição no livro chamado tombo do bem que deve ser
protegido, que não pode ser destruído, porque tem valor histórico ou artístico. Pode
preceder de inventário, ou de cadastramento, através de grupos de estudos
técnicos a fim de averiguar o valor do bem para a finalidade de tombamento.
O livro tombo assim se chama em razão da Torre do Tombo, localizada em
Lisboa, que era “a casa em que se conservavam os Livros das Leis, Escrituras
Públicas, Contratos, Tratados com as Nações Estrangeiras e outros papéis,
autênticos do Reino”.17
Ainda é o tombamento a principal forma escolhida para a preservação de
bens quando reconhecido o seu valor histórico ou cultural. Com a finalidade de
verificar os atributos que caracterizam o instituto do tombamento, identifica-se ao
ramo do direito administrativo, e, por consequência, do direito público. Tratam-se
de normas de direito administrativo porque relacionam o administrador público ao
particular, o proprietário de um bem, e, por isto, detentor de direitos a ele
correspondentes. J. Cretella Júnior explica que,
A finalidade do tombamento não é a subtração da propriedade, como ocorre
com a desapropriação, mas sim a limitação, a conservação da coisa, para que
não sofra a ação deletéria do tempo ou das pessoas.18

Os direitos que decorrem em benefício de um detentor de um bem são
compreendidos como direitos de natureza privada, ordinariamente denominados

16

MILARÉS, Edis. Direito do Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 357.
MORAES E SILVA, Antônio. O Dicionário da Língua Portuguesa.
18
CRETELLA JÚNIOR, José. Regime Jurídico do Tombamento, CRETELLA JÚNIOR, José. Regime
Jurídico do Tombamento. In: Revista de Direito Administrativo. Vol. 112. abril/junho 1973. Fund.
Getúlio Vargas, p. 68.
17
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“direitos privados”. No tombamento são normas de direito público – direito
administrativo – que interferem no direito privado.
Assim J. Cretella Júnior conceitua o tombamento:
[...] tombamento é o conjunto legal de restrições parciais que o poder público
faz a bem particular, móvel ou imóvel, por motivos de interesse público,
mencionados em lei;19

No instituto do tombamento, a Administração Pública situa-se como o
sujeito ativo, e o particular, o proprietário do bem, como o sujeito passivo. Seguemse os demais elementos que são o bem a ser tombado, móvel ou imóvel, de valor
histórico, estético, etnográfico, paisagístico, arqueológico; o texto de lei, emanado
pelo Legislativo, e que deve identificar o bem a ser preservado; o livro de registro
ou tombo; a operação material da inscrição; o parecer do órgão competente; o
processo ou o rito do tombamento. Assim, no tombamento os bens sofreriam
“...uma restrição ao direito de propriedade, localizando-se no início duma escala
de limitações em que a desapropriação ocupa o ponto extremo”.20
No mesmo sentido José dos Santos Carvalho Filho, ao afirmar que o
tombamento não é servidão, nem limitação administrativa:
Trata-se realmente de instrumento especial de intervenção restritiva do
Estado na propriedade privada, com fisionomia própria e inconfundível com as
demais formas de intervenção. Além disso, tem natureza concreta e
específica, razão por que, diversamente das limitações administrativas, se
configura como uma restrição ao uso da propriedade. Podemos, pois, concluir
que a natureza jurídica do tombamento é a de se qualificar como meio de
intervenção do Estado consistente na restrição do uso de propriedades
determinadas.21

19

CRETELLA JÚNIOR, José. Regime Jurídico do Tombamento, CRETELLA JÚNIOR, José. Regime
Jurídico do Tombamento. In: Revista de Direito Administrativo. Vol. 112. abril/junho 1973. Fund.
Getúlio Vargas, p. 62.
20
Idem, p. 50 e 53.
21
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1997, p. 762.

Fernanda Ajnhorn |

79

No Recurso Especial nº 25.371, em 1993, o Relator Ministro Demócrito
Reinaldo definiu o tombamento de bens22:
“... é uma restrição parcial ao direito de propriedade. Pelo tombamento
concretizado pela inscrição no Livro de Tombo, o bem tombado passa a ser
objeto de uma série de limitações, restritivas do direito a propriedade. O
proprietário passa a ser dominus e administrador. Como dominus, a atividade
do proprietário sobre o bem deverá ser absoluta; como administrador, o bem
não está mais vinculado à vontade ou personalidade do agente, mas, à
finalidade impessoal e objetiva a que essa vontade deve servir, porque
administração designa, também, em direito público, a atividade de quem é
proprietário (J. Cretella Júnior – RDA, 112/50).

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, trata-se o tombamento de ato
vinculado, pois terá sempre como pressuposto a defesa do patrimônio cultural,
não podendo ser praticado por motivo diverso. O ato seria discricionário quanto à
valoração da qualificação do bem como natureza histórica, artística, etc., e da
necessidade de sua proteção.23
O tombamento de um imóvel permite que o seu proprietário continue a usar
e gozar do bem, sem contudo poder alterá-lo. Isto compromete o gozo da
propriedade, pois a impossibilidade de modificá-la impede que o bem seja
reformado para torná-lo mais confortável, ou aumentar a sua funcionalidade. A
proibição de alterar o imóvel impede que o proprietário perceba maiores
rendimentos de um aluguel, por exemplo, diminuindo o seu valor econômico. O
direito de dispor do bem, ainda que não atingido pelo tombamento, também fica
comprometido em seu aspecto econômico, porque o valor de venda será muito
menor.24
Existem duas espécies de tombamento; o voluntário, e o compulsório. No
primeiro, a iniciativa é do particular, ou este concorda com a Administração
22

Revista de Direito Administrativo – vol. 194 – fl. 244-6.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1997, p. 762.
24
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Tombamento e Dever de Indenizar. In: Revista de Direito
Público, n.81, p. 70.
23
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Pública. No segundo, há uma atividade impositiva do Estado.
2.6 O processo de tombamento do bem
O tombamento é ato administrativo, porque necessário o prévio processo
administrativo em que normalmente há conflito de interesses entre o Estado e o
particular. Cabe ao Legislativo “estabelecer regras gerais para que o administrador
intervenha na propriedade privada para fins de proteção do bem por traduzir
interesse histórico ou artístico”. Neste caso, conforme a Constituição Federal, a
competência é concorrente entre os três entes federativos. 25
Há necessidade do processo de tombamento submeter-se à fase legislativa
para que se admita a exceção ao direito de propriedade. No entender de J. Cretella
Júnior o momento seria a valoração do bem quanto à sua relação com a préhistória, história, interesse arqueológico, etnográfico, artístico, bibliográfico. Na
sequência, caberia ao Administrador o exercício da sua discricionariedade,
decidindo ou não tombá-lo, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.
Por fim, restaria o ato material de registro ou inscrição no livro tombo. E assim
conclui:
Não se confunda, pois, a qualificação do bem com o tombamento em si.
Qualificar é tipificar, é atribuir ao bem valor histórico, artístico, paisagístico,
enquadrando-o de modo preciso em uma das hipóteses legais. Tombar é o
momento jurídico concretizado pela edição do ato. Qualificação é a operação
de natureza técnica; o tombamento, em si, é ato administrativo discricionário
que pode ser editado ou não, porque envolve oportunidade, conveniência,
razoabilidade.26

Somente a necessidade de proteção dos bens históricos e artísticos
justificam as limitações decorrentes do tombamento. Por isto, o fundamento
jurídico do tombamento seria o poder de polícia do Estado. E, no dizer de Alessio,
25

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1997, p. 764.
26
CRETELLA JÚNIOR, José. Regime Jurídico do Tombamento. In: Revista de Direito Administrativo.
Vol. 112. abril/junho 1973. Fund. Getúlio Vargas. p. 54.
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a incompletude da norma jurídica delega ao Administrador o emprego da
discricionariedade técnica para determinar, nos casos particulares, a extensão que
se deve dar à limitação ao direito de propriedade.27
J. Cretella Júnior já defendia, referindo-se às Constituições anteriores, a
possibilidade das três esferas públicas – União, Estados, e Municípios –, tratandose de poder de polícia, legislarem sobre o tombamento de bens, podendo editar
normas específicas sobre o respectivo patrimônio. Somente a restrição total ao
bem, correspondente à desapropriação, levaria à competência privativa da União,
e, ainda assim, mediante prévia e justa indenização.28
A completa omissão do Poder Público deu margem à máxima popular de
que após o tombamento de um bem, este acaba “tombado” (no sentido de
destruído – como sinônimo de caído) diante do abandono a que passa o bem
frente às restrições impostas, e sem qualquer tipo de incentivo ou auxílio ao
proprietário.29
Na Representação 1.312, concluiu o relator Min. Célio Borja a necessidade
de obediência ao devido processo legal para o procedimento administrativo de
tombamento, sob pena de violação a um direito individual garantido pelo art. 153,
§22, da CF. Consta no voto do Ministro Francisco Rezek a discussão sobre a
possibilidade do tombamento através de lei ou de ato administrativo. Citando a
doutrina de Adilson de Abreu Dallari, entende ser o mais correto através de ato
administrativo, diante da possibilidade do contraditório:
Parece evidente que o tombamento só pode emergir de um procedimento
administrativo no qual fiquem perfeitamente delineados seus motivos
determinantes e no qual o proprietário do bem atingido possa se manifestar,
seja para anuir seja para contestar a qualidade atribuída à sua propriedade.
Isso seria impossível se o tombamento fosse feito por lei. […]
Tombar um específico e determinado bem não é matéria nem do Legislativo
nem do Judiciário, não há previsão constitucional expressa nesse sentido,
nem pode ser considerado ato necessário ao exercício da legislação ou da
27

Idem, p. 54.
Idem, p. 60.
29
MILARÉS, Edis. Direito do Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 383.
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jurisdição.
O tombamento de um determinado bem é uma atividade jurídica que se
caracteriza por ser infralegal, concreta, imediata, ativa e parcial (no sentido de
parte em uma relação jurídica) enquadrando-se, pois, perfeitamente, na
função administrativa e, portanto, na área de competência própria do
Executivo. (A.A. Dallari; Tombamento: garantia ou ameaça?; Jornal do
Advogado, nº 152, p. 4; S. Paulo, abril/1988).

Consta do teor do voto:
Estimo que o Ministro relator, quando enfatiza que a lei riograndense ora em
exame, por haver resultado de um ingresso parlamentar em área
administrativa, figurou atentado ao due process of law, quer lembrar-nos não
só a falta de vocação do parlamento para observar, em tais hipóteses, e no da
Carta da República existiria mesmo naquele diploma que, realizando o
tombamento tópico, coroasse um ritual administrativo levado a cabo pela
própria casa parlamentar, em atenção às regras gerais que um diploma
anterior – este, sim, produto do exercício da função legislativa – houvesse
consagrado. Admitir que o parlamento possa, mediante lei, determinar as
regras gerais, para mais tarde, ainda mediante lei, ajustá-las ao caso concreto,
é admitir que possa ele dar ao caso concreto um tratamento destoante
daquele que as regras prescrevem, dada a uniformidade do nível hierárquico
dos textos formalmente legislativos. Estaríamos a um só passo de admitir que,
mediante lei, o parlamento proferisse sentença condenando alguém nos
termos do Código Penal. E por que não em termos outros, inventados ad hoc,
à base da competência legislativa que, mesmo quando arvorado em
administrador ou em juiz, o parlamento não teria perdido.

No voto do Ministro Oscar Corrêa cita ele doutrina sobre a ausência de
divergência da competência concorrente entre as três esferas da federação para
legislar sobre questões relativas ao tombamento, tendo a União, através do DL
25/37, editado normas gerais sobre a matéria. E, também mencionando estudo de
Adilson de Abreu Dallari, afirma que deve o Legislativo
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a definição, em caráter geral e abstrato, do regime jurídico do tombamento,
cabendo ao Executivo a aplicação da lei e cada caso concreto. Ou seja: a
Administração Federal, Estadual ou Municipal procederá aos concretos e
específicos atos de tombamento, atendendo ao que houver sido prescrito pela
respectiva legislação sobre essa matéria. […]
Tombar um específico e determinado bem não é matéria típica nem do
Legislativo nem do Judiciário, não há previsão constitucional expressa nesse
sentido, nem pode ser considerado ato necessário ao exercício da legislação
ou da jurisdição.
O tombamento de um determinado bem é uma atividade jurídica que se
caracteriza por ser infra-legal, concreta, imediata e parcial (no sentido de parte
de uma relação jurídica) enquadrando-se, pois, perfeitamente, na função
administrativa e, portanto, na área de competência própria do Executivo. […]
O que não se admite é que, omisso o Executivo admita-se, sem se afirmar –
deva o Legislativo permanecer inerte, o que no jogo dos poderes é
incompreensível.
Saliente-se, ainda, que o Legislativo – no uso de prerrogativa sua – determina
a inscrição, que o Executivo executará.
Nem há qualquer texto que determine que o tombamento é privativo do
Executivo. E pela natureza do ato não se impõe a conclusão. […]
Tombar pode não ser (admita-se, para argumentar) função típica do
Legislativo; mas se os representantes do povo verificam que o Executivo
(aceite-se, para argumentar, seja dele a função) não atua, nada lhes impede a
ação. Demais disso, quando o Legislativo determina o tombamento, fica ao
Executivo operacionalizá-lo, com o que se cumprem as condições e
responsabilidades em que se verificará.

E conclui o voto no sentido de que o exame da legalidade do ato
administrativo pelo Judiciário é possível quando se demonstrar a inexistência de
elementos concretos para o tombamento. Mas se os órgãos técnicos registraram
a importância histórica, não caberia ao juiz entender de forma contrária.
Na Apelação nº 7.377 (STF) – 17.07.1942 – Rel. Ministro Castro Nunes constam nos comentários ao acórdão que, ao determinar a Constituição (art. 134)
a proteção aos monumentos históricos, artísticos e naturais, era necessário não
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apenas uma definição legal da forma como seria esta proteção, mas também do
que se consideraria monumento histórico, artístico ou natural. Somente assim
poderia o Poder Judiciário averiguar se a Administração Pública agira legalmente
no motivo do ato administrativo.
O Ministro Vítor Nunes Leal refere que o Decreto-Lei 25/37, ao utilizar
critérios mais ou menos vagos como nas expressões empregadas no artigo 1º “fatos memoráveis”, “excepcional valor”, “feição notável” - ao não ter sido editado
o regulamento previsto no §2º do art. 4º, não forneceu tais esclarecimentos,
deixando ao Administrador tal decisão, bem como ao Judiciário o respectivo
controle. Por isso, conclui:
A atribuição de valor histórico ou artístico a um bem não é, pois, atividade
discricionária,

porque

não

envolve

apreciação

de

conveniência

ou

oportunidade. Ato discricionário é, por exemplo, o tombamento em si mesmo,
ou a ocasião de o efetuar, porque a autoridade, mesmo reconhecendo o valor
histórico ou artístico de um bem, tem liberdade de o tombar, ou não, como tem
a liberdade de escolher a ocasião mais apropriada para praticar esse ato.
Também é discricionária a escolha da via expropriatória, ou o uso do direito de
preferência para aquisição do bem. Também recai na livre apreciação da
autoridade deixar, ou não, que caduque o tombamento nas hipóteses do art.
19 da lei. Em todos esses casos, o que está em jogo é sempre uma apreciação
de conveniência ou oportunidade. Mas na qualificação de um bem como
compreendido no patrimônio histórico ou artístico nacional o que se tem é a
devida ou indevida aplicação da lei, e isto é matéria pertinente com o exame
de legalidade, segundo o critério assentado na Lei nº 221, de 1894.

Na Apelação Cível nº 70045575982 – (2012 – TJRS), disse a
Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza:
À declaração de áreas de preservação do patrimônio cultural pela lei
municipal, deve seguir-se à escolha pela Administração Pública de quais
imóveis ali edificados devem ser preservados à luz do valor histórico e cultural.
Segundo dispõe o mencionado artigo 3º, o instrumento jurídico para tal é o
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tombamento, disciplinado pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de março de 1937, o
qual encerra normas gerais que se aplicam a todos os entes da Federação,
inclusive, aos Municípios. [...]
A intervenção na propriedade pelo tombamento é da competência da
Administração Pública, não sendo possível a sua instituição por meio de lei.
[...]
Assim, o tombamento é o procedimento administrativo formal de limitação da
propriedade. Sem prévio tombamento do imóvel, na forma do Decreto-lei
25/1937, que exige a instauração de processo administrativo, não surge ao
proprietário o dever de preservá-lo. [...]

Também da Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza na Apelação
Cível nº 70015776248 (2006):
(...) A intervenção na propriedade pelo tombamento é da competência da
Administração Pública, não sendo possível a sua instituição por meio de lei.

No Agravo de Instrumento nº 70021796107 (2007) disse o Des. Marco
Aurélio Heinz:
No entanto, importa registrar que o tombamento é o ato administrativo do
órgão competente e não função abstrata da lei, na lição sempre precisa de Hely
Lopes Meirelles (Direito Administrativo, 7ª ed. Editora do Tribunais, pág. 605).

2.7. A possibilidade indenizatória ao proprietário do bem
Divergem os autores sobre a natureza jurídica do tombamento,
especialmente quanto às suas consequências ao dever de indenizar ao
proprietário do imóvel tombado. Tem-se que o tombamento advém da
flexibilização do direito de propriedade, a partir da introdução dos direitos sociais
no rol dos direitos fundamentais. A propriedade deixa de ser intangível, e precisa
cumprir a sua função social, seja de forma direta ao bem-estar dos indivíduos,
garantindo-lhes o direito à moradia e ao trabalho; seja de forma a preservar o
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meio-ambiente e a história da humanidade. Para Celso Antônio Bandeira de Mello,
Não há direitos ilimitados. Falar em direito e, pois, em direito de propriedade –
é falar em limitações. Assim, é compreensível que dispositivos legais
estabeleçam condicionamentos ao exercício da propriedade, traçando deste
modo o perfil do direito correspondente. Em suma: as normas atinentes à
propriedade, tal como reconhecida em um dado sistema juspositivo. São elas
que desenham o que chamamos de direito de propriedade, isto é, o conteúdo
juridicamente protegido e aceito como válido, em certa ordenação nacional,
para a propriedade.30

Porque o direito de propriedade é delineado em cada ordenamento
normativo, variando entre um país e outro, entende o citado autor que as limitações
administrativas à propriedade primam pela gratuidade, somente tendo o Poder
Público o dever de indenizar quando os seus atos resultarem em lesão ao direito
de alguém.

Assim, conforme as características ao direito de propriedade

delineadas em cada ordenamento jurídico, possível a sua limitação pelo Poder
Público, independentemente de indenização ao proprietário.31
O direito de propriedade é um plexo de normas em um dado ordenamento
jurídico, enquanto a propriedade em si pode ser um conceito alheio ao direito
positivo. A partir disto, as limitações administrativas devem ser sempre gerais e
abstratas, e decorrentes de lei, porque somente esta possui tais atributos. Ainda
assim, uma vez sendo o direito de propriedade reconhecido constitucionalmente,
o Poder Público não teria liberdade, de forma ilimitada, para a edição de normas
restritivas ao direito de propriedade, devendo ser mantido o “conteúdo mínimo” do
direito de propriedade previsto na norma constitucional.32
A proteção ao patrimônio histórico e cultural na forma prevista na
Constituição Federal (art. 216), é um direito fundamental de natureza coletiva e
transindividual. Reconhecem-se efeitos horizontais, no qual os particulares se
30

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Tombamento e Dever de Indenizar. In: Revista de Direito
Público, n.81, p. 309.
31
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Tombamento e Dever de Indenizar. In: Revista de Direito
Público, n.81, p. 309.
32
Idem, p. 311.
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obrigam, conforme consta no parágrafo primeiro do art. 216 que haverá a
“colaboração da comunidade”, ainda que em primeiro plano esteja a incumbência
ao Poder Público. Esta é a conclusão de Daniel Sarmento:
Na verdade, seria praticamente inócua a garantia constitucional destes
direitos, que tutelam bens jurídicos que podem ser afetados e comprometidos
por todos, se a eles só ficassem diretamente vinculados os poderes públicos.
E, para nós, a vinculação direta dos particulares aos direitos constitucionais
transindividuais não se restringe a uma obrigação negativa, de não afetar os
bens jurídicos por eles protegidos. Ela vai além, e pode importar, em certos
casos, no reconhecimento de obrigações positivas, de caráter prestacional,
inferidas diretamente da Constituição, muito embora seja o Estado o
responsável primário pela adoção de medidas voltadas para a conservação e
recuperação do meio ambiente, bem como para a promoção e proteção do
patrimônio histórico, artístico e cultural.33

A função social da propriedade, prevista no art. 5º, inciso XXIII, e art. 170,
inciso III, da Constituição Federal, também deve ser interpretada como passível de
efeitos horizontais nos direitos fundamentais na medida em que limita o direito
dos proprietários que, de determinadas formas, deverão atender a direitos sociais.
E, neste sentido, afirma Daniel Sarmento:
Embora a Constituição brasileira não tenha se utilizado de fórmula similar
àquela acolhida na Lei Fundamental de Bonn, que estabeleceu que “a
propriedade obriga” (art. 14.2), parece-nos possível, à luz de uma interpretação
sistemática e axiológica da Carta de 88, reconhecer que, também aqui, a
propriedade pode obrigar. E o conceito de função social da propriedade abarca,
inequivocamente, a tutela de bens jurídicos como o meio ambiente – conforme
expressamente dispôs o constituinte em relação aos imóveis rurais (art. 186,
inciso II) – e o patrimônio histórico, artístico e cultural, já que estes são
interesses não proprietários relevantíssimos sob o ângulo constitucional, que

33

SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Lumen Juris: Rio de Janeiro,
2006, p. 320.
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podem incidir sobre a propriedade privada, e que, neste caso, não devem ser
considerados na definição do seu perfil interno.34

A função social da propriedade é um princípio jurídico que deve ser
implementado, observando-se o direito de propriedade como um direito
fundamental a ser respeitado em seu núcleo essencial. Busca-se a harmonização
entre as duas normas constitucionais em aparente conflito. Para tanto, explica
Gilmar Ferreira Mendes:
Essa qualificação, por conseguinte, remete-nos à ideia de que a função social
da propriedade é um tipo de norma que não se implementa em termos
absolutos e excludentes de outras – antes opera gradualmente e dentro do
possível -, a depender tanto de condições fáticas, que são impostas pela
realidade extranormativa, quanto de condições jurídicas, a serem determinas
pelos princípios e regras contrapostos.35

Cumpre apresentar o conceito de núcleo essencial na medida em que este
deve ser observado ao direito de propriedade frente à determinação também
constitucional de observância da sua função social. Embora a Constituição
brasileira não tenha expressamente mencionado o respeito ao núcleo essencial
dos direitos fundamentais, entende-se estar ele previsto na vedação de qualquer
emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Portanto,
[…] enquanto princípio expressamente consagrado na Constituição ou
enquanto postulado constitucional imanente, o princípio da proteção do
núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do direito
fundamental decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou
desproporcionais.36

No mesmo sentido a doutrina de Ana Paula de Barcellos:

34

Idem, p. 320.
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1291.
36
Idem, p. 306.
35
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[…] não se pode admitir que conformações ou restrições possam chegar a
esvaziar o sentido essencial dos direitos, que, afinal, formam o conjunto
normativo de maior fundamentalidade, tanto axiológica, quanto normativa,
nos sistemas jurídicos contemporâneos. Nesse sentido, o núcleo deve
funcionar como um limite último de sentido, invulnerável, que sempre deverá
ser respeitado.37

Deve-se atentar para o fato do particular não ser o principal obrigado ao
cumprimento dos direitos fundamentais, sendo o Poder Público o responsável por
cuidar da sua efetivação através do poder de polícia e de medidas prestacionais.
Do contrário, o particular seria excessivamente onerado quando seu bem for alvo
de concretização de um direito. Neste sentido, Daniel Sarmento conclui:
De fato, não seria razoável, nem compatível com o sistema de valores sobre o
qual se assenta nossa ordem constitucional, arruinar o proprietário de um
imóvel que apresentasse algum interesse histórico ou artístico, obrigando-o a
arcar com os custos de uma obra de manutenção acima das suas posses.
Também não pareceria justo obrigar o dono de um imóvel rural a suportar
todos os gastos decorrentes de um custoso projeto de restauração de um
ecossistema comprometido, localizado na sua propriedade, quando o dano
não tivesse sido causado por ele. Na nossa opinião, o legislador ordinário tem
a obrigação de sopesar este dado econômico quando definir, em sede
legislativa, a extensão da obrigação dos particulares na preservação dos
direitos difusos constitucionais. Mas, na falta de norma legal equacionadora,
este elemento, em caso de litígio, não poderá escapar da apreciação
jurisdicional, que deverá pautar-se por uma lógica de razoabilidade.38

Portanto, as limitações administrativas devem abarcar um categoria de
bens delimitados por uma posição geográfica, cujas características sejam
relevantes ao interesse público. Corriqueiramente, os Municípios editam leis de

37

BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro:
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limitações administrativas à propriedade, conforme bairros ou áreas, restringindo
índices de construção, ou a destinação do bem (comercial, industrial, ou
residencial), objetivando melhorar as condições de moradia, e de desenvolvimento
industrial e comercial. Nestes casos, entende Celso Antônio Bandeira de Mello, que
não cabe o dever de indenizar pelo Poder Público.39
Posiciona-se Edis Milaré, sustentando que com o advento da Constituição
de 1988, que incumbiu ao Poder Público a defesa do patrimônio cultural brasileiro,
a possibilidade de indenização de cada bem tombado inviabilizaria o cumprimento
da previsão constitucional. O tombamento atingiria a “fração pública da
propriedade, mantendo incólume a privada”. No entanto, afirma que o Poder
Público deveria auxiliar o particular através de incentivos, recursos e técnicos, o
que não significaria uma indenização.40
Neste sentido o Agravo de Instrumento nº 70021796107 (2007) do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, em cujo voto do relator Des. Marco Aurélio Heinz
constou:
O tombamento, em princípio, não obriga à indenização alguma, salvo se as
condições de conservação da coisa acarretarem despesas extraordinárias
para o proprietário, caso em que deverão ser suportadas pelo Poder Público,
ou realizada a desapropriação do bem tombado (art. 19 do Decreto-Lei n°
25/1937).

Exemplos de situações em que há certeza do dever de indenizar seriam as
desapropriações e as servidões administrativas, as quais afetam diretamente o
direito de propriedade em seu conteúdo mínimo – constitucional – (uso, gozo, e
disposição). Redimensiona-se o discurso sobre o “conteúdo mínimo da
propriedade”, às vezes considerado como núcleo inatacável de poderes
remanescentes, relativizando-se o limite além do qual o direito não poderia mais
ser “violado”, ou “reduzido” pelo legislador ordinário. A disciplina da propriedade
constitucional, a rigor, apresenta-se dirigida precisamente à compatibilidade da
39
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situação jurídica de propriedade com situações não-proprietárias.41
Afirma Gustavo Tepedino, em sentido contrário, que as leis não poderiam
impedir o uso, o gozo, ou a disposição do bem, sendo estes atributos inerentes ao
direito de propriedade. As limitações ao direito de propriedade, quando não
atingem tais atributos (usar, gozar, dispor), se causarem prejuízo patrimonial,
conferem o direito de indenização ao lesado; do contrário, “Encartam-se na
categoria tipológica denominada 'sacrifícios de direito', realidade conceitual
visceralmente distinta das limitações à propriedade.”
E conclui:
Repita-se: é da essência das limitações administrativas o serem genéricas e
provirem de lei. Toda vez que seja necessário um ato concretizador
especificador, ou seja, uma providência administrativa que individualize a
algum imóvel, especificando-o e destacando-o do regime genérico que
abstratamente incide sobre o conjunto deles, obviamente não se estará
perante uma limitação, mas diante de um sacrifício de direito. Em tal caso não
haverá falar em limitação, isto é, em traçado do perfil do direito, mas em
compreensão do próprio direito de propriedade, posto que não se tratará de
estabelecer uma disciplina para a propriedade, porém de individualizar,
particularizar, impondo um gravame, uma submissão especificada ao
interesse público e que pode chegar ao extremo de demitir alguém de sua
titulação sobre o imóvel.42

O tombamento de bens que possuem valor artístico ou cultural,
reconhecendo o Poder Público que merecem ser preservados como patrimônio
histórico, restringem ao proprietário os direitos que normalmente ele teria sobre o
bem, sobretudo o de modificá-lo, demoli-lo, ou dar-lhe destino diverso. Há a
repressão ou supressão de parte do direito de propriedade conferida
constitucionalmente ao seu titular. Por isso, Celso Antônio Bandeira de Mello diz
que,
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Se o Poder Público, amparado embora em razões prestantes, pretende
amesquinhar direitos, terá de indenizar o lesado. Nem seria compatível com o
princípio constitucional da igualdade, sagrado no art. 153, §1º, da Carta do
País, que algum ou alguns devessem, sem reparação, ver suprimidos os seus
direitos, ou reduziria a extensão deles, para que os restantes disto desfrutem.
As providências gravosas a alguns, tomadas em prol de todos, por todos
devem ser custeadas, conforme o clássico preceito da repartição dos ônus
entre os beneficiários dos cômodos.43

Na Apelação nº 7.377 – 17.07.1942 – de lavra do relator Ministro Castro
Nunes – afirma-se que a conservação de monumentos históricos são importantes
para a educação e a cultura, e, por isso, não podem ser destruídos ou desfigurados.
A desapropriação somente é a opção, em caso de impossibilidade de manter o
bem com o proprietário, na hipótese em que haja perigo na sua conservação. Seria
o caso do proprietário não dispor de meios para manter e conservar o bem, quando
a Lei nº 25 assim o permite e a mesma hipótese de desapropriação do Decreto-lei
nº 3.365/41.
No mesmo acórdão, defende o Ministro Filadelfo Azevedo que a coletividade
deve suportar coletivamente os prejuízos pela preservação, seja de um imóvel em
particular, ou de uma cidade inteira, seguindo a teoria da responsabilidade do
Estado pelos atos danosos, inclusive os decorrentes de força maior. Afirma que “o
deleite estético ou histórico” propiciado à comunidade, não poderia ter o prejuízo
suportado por alguns.
Com o tombamento, a sociedade se beneficiará ao ter preservado um bem
de valor histórico, artístico ou cultural, mas em detrimento do direito de
propriedade de um titular apenas. Por isso, defende Celso Antônio Bandeira de
Mello ser impossível, “... à luz do princípio da igualdade, do princípio da
responsabilidade do Estado e da proteção à propriedade – salvo desapropriação
– negar-lhe direito de ser indenizado”. Ainda que o tombamento, ou a simples
imposição de preservação de algum bem pelo seu valor histórico ou cultural, esteja
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reconhecido constitucionalmente, assim como a possibilidade de desapropriação
também o está, o reconhecimento pela norma superior não isenta, em nenhuma
destas hipóteses, o dever do Poder Público de indenizar o particular.
Celso Antônio Bandeira de Mello ressalva não ser o caso de prévia
indenização quando há alteração de índices urbanísticos ou mudança do
zoneamento, o que certamente causam efeitos econômicos na propriedade,
tratando-se, neste caso, apenas de definição ou redefinição do perfil do direito de
construir: “Não é, pois, a mera perda econômica potencial que embasa o direito a
ser indenizado.”44
Diferencia-se assim o dever de indenizar ao proprietário do imóvel tombado
e a sua individualização aos demais de uma área geográfica. A imutabilidade é um
gravame ao imóvel tombado, e em oposição aos demais imóveis que se
caracterizam pela sua mutabilidade. Conclui-se então que o que possibilita a
indenização não é o mero prejuízo econômico, mas “o prejuízo econômico que
resulta de uma constrição de direito”.45
Excetuam-se as situações em que o tombamento não é uma situação
singularizada, quando uma cidade inteira possui valor histórico e artístico, como
Ouro Preto e Paraty, locais em que na sua totalidade tiveram reconhecidos o seu
valor como patrimônio histórico. Nestes casos, não há o dever do Poder Público
de indenizar, inclusive porque, na maioria das vezes, há a valorização econômica
destes imóveis, sendo, contudo, situações diferenciadas.
No Recurso Especial nº 1.098.640 - MG (2008/0225528-9) – Rel. Ministro
Humberto Martins - foi confirmada a decisão de que na cidade de Tiradentes –
MG, inteiramente tombada, não havia necessidade do tombamento individualizado
de cada um dos imóveis.
Admitindo a possibilidade indenizatória do imóvel tombado, o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível nº 70005205471 (2005), de lavra
do Desembargador Nelson Antonio Monteiro Pacheco, consta do teor do acórdão:
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Destarte, cabe ao Município de Pinheiro Machado, no exercício do poder de
dispor sobre o tombamento de bens em seu território, dar prosseguimento ao
processo de tombamento da sepultura em questão, através do seu órgão
competente, atento às disposições legais e regulamentares para não acarretar
restrições ao exercício do direito de propriedade. Aliás, bem lembrou o
magistrado na sentença, “... que ao Poder Judiciário não cabe adentrar no
exame da oportunidade e conveniência do ato administrativo que determinou
a inclusão de determinado bem no patrimônio histórico do município”.
É claro que a restrição decorrente da inclusão do bem no Patrimônio Histórico
do Município de Pinheiro Machado deve oportunamente ser indenizada, pois
praticamente vai inviabilizar o exercício do direito de propriedade na sua
amplitude. [...]

No mesmo sentido, a Apelação Cível nº 70015776248 (2006 - TJRS) – em
que consta do voto da relatora Des. Maria Isabel de Azevedo Souza:
[...] Efetivamente, casos há em que o tombamento deverá ser acompanhado
de indenização por resultar onerosidade excessiva ao proprietário, que
acarreta um sacrifício que o não está obrigado a suportar sozinho, devendo
ser dividido com a coletividade, em razão do princípio da igualdade na
repartição dos encargos púbicos.
[...] Não tendo sido o imóvel objeto de tombamento por meio de regular
processo administrativo, tem direito o proprietário dele dispor. O indeferimento
do pedido de demolição, na espécie, sob o fundamento de que o imóvel deveria
ser preservado é, portanto, ilegal. [...]

Reflexão sobre o assunto também constou na Apelação Cível nº
70035712314 (2010 – TJRS), pelo relator Des. Irineu Mariani:
Depois da mencionada atitude, o Município encheu-se de razões e de
escrúpulos. Pintou o diabo mais feio do que já é e ingressou com a presente
ação civil pública empunhando a bandeira da defesa incondicional do
patrimônio histórico e cultural, sem olhar para as suas graves omissões e
indiferenças.
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Mas, eminentes colegas, eis uma pergunta interessante: – Quem paga a conta
pela preservação e conservação dos prédios particulares de valor histórico e
cultural? É obrigação exclusiva do proprietário, que por si só já sofre a
limitação, ou deve também haver colaboração do Poder Público?
Ora, o § 1º do art. 216 da CF “O Poder Público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.”
Proteger e preservar, impondo limitações, restrições, etc., a imóveis de
propriedade privada, pressupõe aportar dinheiro. […]
De sorte que, se analisarmos a questão pelo prisma da responsabilidade do
proprietário por não cumprido sua obrigação, eventualmente exclusiva, de
gastar do próprio bolso, a fim de proteger o patrimônio histórico e cultural, terse-ia que demandar também contra os anteriores proprietários.

Na Apelação Cível nº 70045575982 – (2012 - TJRS) – transcreve-se parte
do voto da relatora, a Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza:
[…] Há casos, ainda, em que o tombamento deverá ser acompanhado de
indenização por resultar onerosidade excessiva ao proprietário, que acarreta
um sacrifício que não está obrigado a suportar sozinho, devendo ser dividido
com a coletividade, em razão do princípio da igualdade na repartição dos
encargos púbicos. [...]

José Eduardo Ramos Rodrigues também faz referência ao ônus do Poder
Público que, ao tombar um bem, assume a obrigação de agir conjuntamente em
defesa do bem protegido, e deve prestar auxílio técnico e financeiro ao proprietário:
Essa omissão do Poder Público, que deixa todos os ônus de preservação ao
proprietário, é que pode às vezes acarretar prejuízos a este último. Isto não
significa que o tombamento implique por si mesmo na obrigação de indenizar o
proprietário.46
46
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O artigo 19 do Decreto-Lei 25/37 somente excepciona a obrigação do
proprietário do bem nos gastos com a sua manutenção quando não tiver
condições de suportar estes custos. É possível questionar-se a recepção deste
artigo em face da atual Constituição. Conforme o parágrafo primeiro do art. 216,
cabe ao Poder Público promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, não
podendo ser compreendido que a “colaboração da comunidade” seja o aporte de
gastos pelo proprietário do bem.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70018882613 (2007 – TJRS),
embora ainda mantendo-se a responsabilidade da manutenção do bem ao
proprietário, ventilou-se a possível inconstitucionalidade da referida norma,
conforme o voto do Desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano:
No caso, havendo expressa previsão na legislação federal de que a
responsabilidade pela manutenção dos imóveis declarados patrimônio
histórico ou cultural é do proprietário (art. 19, Decreto-lei nº 25/37), ainda que
seja discutível a sua recepção pela Constituição da República de 1988,
invariavelmente o Município deve observá-la e, não o fazendo, ofende o
disposto no art. 30, inciso IX, da Constituição da República.

Assim, percebe-se a divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à
possibilidade de indenizar o proprietário do imóvel tombado pelo Poder Público na
medida em que a previsão constitucional é no sentido de proteção do patrimônio
histórico e cultural da sociedade brasileira, inclusive atingindo bens de
particulares. Entretanto, há uma lacuna sobre quem deverá suportar os prejuízos
econômicos sofridos pelo proprietário do bem decorrentes da proteção em favor
da comunidade.
2.8 O controle das medidas protetivas pelo Poder Judiciário
A Administração Pública possuiria a discricionariedade de, mesmo
reconhecendo o valor histórico ou artístico de um bem, ter a liberdade de tombáPaulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 34.
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lo ou não, e a escolha da ocasião mais apropriada para a edição do ato. Restaria
ao Judiciário o exame da legalidade do ato, não podendo se manifestar sobre o
tombamento em si, o instante de concretizá-lo, a oportunidade e a conveniência
da medida; matérias que seriam exclusivas ao Administrador.
Apesar da discricionariedade, a qualificação do bem como artístico ou
histórico não o é, porque envolve questão de fato, e deve ser limitada a texto
expresso de lei. Assim, se o tombamento é decretado por motivo histórico, o
procedimento pode ser anulado se se comprova que o bem nada tem de histórico.
Por isto, ainda que o exame do Poder Judiciário seja limitado à legalidade do ato
jurídico, poderá ele aprofundar tal análise:
Os motivos do ato jurídico do tombamento são fatos objetivos, ligados à
história, à arte, à arqueologia, à paisagem, disso resultando que tal exame não
pode ficar alheio ao judiciário. 47

Tem-se que a regra é que o Legislativo edite normas sobre o tombamento e
outras espécies de proteção ao patrimônio histórico e cultural, de forma comum
entre os três entes federativos, sendo as normas gerais pela União, e pelos Estados
e Municípios, de acordo com as especificidades de cada um.
A partir da edição destas normas, passa ao Executivo a atribuição de
identificar os bens que serão alvo da alguma forma de proteção estatal, a princípio
de acordo com a sua conveniência, em razão da necessidade e da limitação
orçamentária.
Agindo o Poder Público no sentido de praticar atos de proteção a bens
visando a preservação do patrimônio histórico e cultural, muitas vezes colidirá
com interesses privados, os quais buscarão a tutela do Judiciário para modificar
o ato administrativo. Sobre a possibilidade de análise de questões relacionadas ao
tombamento pelo Poder Judiciário, algumas decisões já abordaram a matéria.
No Recurso Extraordinário nº 41.279 – Distrito Federal – o Ministro Antônio
Villas Boas, em 1959, julgou correta a determinação de demolição do Edifício
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Mempos por infração ao art. 18 do DL 25/37, por não ser requerida prévia
autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em razão da
construção ser próxima à Igreja da Glória, bem tombado. E explicou:
Não é possível que o Poder Judiciário, mesmo com o propósito de realizar a
equidade, ponha em segundo plano uma atribuição altamente conferida a
órgãos de outro Poder, para fazer Justiça com os pareceres de peritos de sua
escolha. […]
Importa sempre, no deslinde de questões como esta, a presença do princípio
de separação de poderes.

No entanto, foi decidido no Agravo Regimental ao Recurso Especial nº
1.050.522 – RJ (2008/0085888-6), cujo relator foi o Ministro Humberto Martins,
que, a despeito do cumprimento do art. 19 do DL 25/37, “As limitações
orçamentárias não eximem a União de cumprir os seus deveres legais e
constitucionais, sendo certo que o descumprimento de tais normas pode ser
sindicado pelo Poder Judiciário.”
Na Apelação Cível nº 70019992270 (2007 - TJRS) – consta do voto
dissidente do Des. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano:
Estou dissentindo parcialmente do eminente Relator, apenas no respeitante à
impossibilidade da declaração judicial de relevância histórica, cultural,
arquitetônica e urbanística do conjunto urbano da Fábrica Rheingantz, ou de
qualquer outro prédio ou edificação. [...]
O que não pode, no meu sentir, é o Judiciário – ou o Ministério Público –
substituir a Administração no processo tendente ao tombamento ou não do
bem, embora o resultado do processo administrativo, qualquer que seja,
possa, ex post, ser controlado pelo Judiciário.

No Agravo de Instrumento nº 70045155884 (2011 - TJRS) disse o
Desembargor Jorge Maraschin dos Santos:
O tombamento constitui ato administrativo privativo da Administração
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Pública, possuindo natureza discricionária.
Portanto, não se exige do administrador proceder ao tombamento de todos os
bens que ostentem valor histórico, artístico e paisagístico, sendo-lhe
concedido juízo de conveniência e oportunidade, devendo apenas ser
observado o previsto no Decreto-lei n.º 25/1937 quando de eventual
realização.
Ademais, não há qualquer ilegalidade na interferência do Judiciário para
proteção do patrimônio histórico-cultural do Município, contudo, tal
interferência deve restringir-se a casos excepcionais, quando comprovada a
indispensável necessidade.

A possibilidade de controle judicial das opções ou omissões do Poder
Legislativo e Executivo faz parte do Estado Democrático de Direito. Todavia, a
intervenção indevida do Poder Judiciário nas demais esferas por vezes pode ferir
a separação de poderes, base também de nosso modelo constitucional.
Denomina-se “ativismo judicial” as intervenções do Poder Judiciário nas decisões
de caráter político ou administrativo do Poder Público. E assim explica Max Möoler:
É fato notório no modelo característico Estado democrático de direito o
crescimento de um controle normativo por parte do Poder Judiciário,
principalmente no que se refere às decisões de caráter geral tomadas pelos
Poderes Legislativo e Executivo. Tal comportamento tem sido objeto de
constantes críticas de parte da doutrina, sempre relacionando esse “ativismo
judicial” a problemas de separação de poderes, juridicidade da política, ou
mesmo sobre a própria concepção de democracia; uma vez que este processo
de controle jurisdicional das decisões políticas rompe de alguma forma com a
liberdade de manifestação quase que absoluta até então atribuído às
clássicas instituições político-representativas. O quadro instaurado a partir
das constituições contemporâneas inegavelmente representa uma alteração
na condição de hegemonia política que se observava no Estado legislativo.48
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A prevalência da Constituição sobre as demais leis obriga a sua obediência
por todos os poderes, que devem ficar em equilíbrio e em mútuo controle. A lei
deixa de prevalecer em qualquer circunstância, pois o Legislativo também deve se
submeter à Constituição.
A regulação normativa pode ter caráter político, ou discricionário, conforme
as opções que realizar o legislador. Caberia ao Judiciário, em juízo de conveniência
analisar a possibilidade de avaliar a norma editada.
Neste sentido a doutrina de Max Möoler:
Nessa linha, temos como determinante a concepção constitucionalista de
separação de poderes relacionada ao respeito às competências de cada
instituição, sendo o vínculo entre judicialização e separação de poderes,
questão sempre levantada em casos mais complexos de decisões de controle
de atos políticos. Conforme uma concepção de separação de poderes que se
fundamenta na supremacia da constituição, todos os poderes, mesmo os
discricionários e os políticos, têm determinada sua competência pela
constituição. Logo, sempre que atuam, devem fazê-lo de acordo com o direito
e à própria constituição; já que nesta encontram não apenas a autorização,
mas também os limites. Essa visão, tal como já abordado em ponto específico,
é diversa do modelo de “especialização” e “não interferência” que
caracterizava o Estado legislativo. No modelo constitucional, da mesma forma
que se deve garantir as competências, é função dos demais poderes fiscalizar
o correto exercício das competências conferidas aos demais. Nesse sentido,
Barak observa que não há nada no princípio da separação dos poderes que
justifique negar a apreciação judicial de atos de governo, não importa o caráter
que possam ter. Ao contrário, o princípio da separação de poderes é que
justifica a apreciação desses atos de governo, mesmo se estes possuem
natureza política, desde que assegurado que cada corte atue de acordo com o
direito e dentro de sua esfera de competência.49

O controle entre os três poderes permite que no Estado democrático de

49

MÖOLER, Max. Teoria Geral do Neoconstitucionalismo – Bases Teóricas do Constitucionalismo
Contemporâneo, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011,p. 202.
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direito seja a democracia exercida através da tomada das decisões políticas pela
maioria que elege seus governantes, mas com a garantia de não violação dos
direitos das minorias através do controle pelo Judiciário, sempre pautando-se pela
Constituição. Aponta-se, porém, o problema quando o juiz ultrapassa a atribuição
de averiguar a legalidade e constitucionalidade dos atos do Executivo e Legislativo,
e passa a substituir a decisão administrativa ou a opção do legislador, interferindo
então na democracia constitucional e na separação de poderes.
Diante da possível intervenção exagerada do Judiciário nos demais
poderes, desequilibrando a harmonia e a separação de poderes prevista
constitucionalmente, é que se pretende limitar o controle judicial:
A questão é que, ao ocupar-se de juízos de constitucionalidade, a análise dos
intérpretes,

principalmente

no

caso

do

controle

difuso,

deve

ser

eminentemente jurídica, respeitando, quando possível uma adequação
jurídica, as decisões políticas tomadas pelos órgãos competentes. Toda a
análise jurídica, neste caso, deve ser voltada ao sentido da constituição – não
no sentido de realizar o que o julgador pessoalmente crê ser o verdadeiro, mas
o sentido atribuído pela comunidade jurídica ou, se for o caso, pelo próprio
órgão político caso constitucionalmente compatível. Somente assim parece
ser possível preservar não apenas competências constitucionais, mas a
posição de supremacia da constituição, seja em relação à vontade das
maiorias, seja sobre as vontades individuais.50

Questiona-se até onde o juiz pode decidir demandas de natureza política ao
julgar se uma lei ou ato administrativo está em conformidade com a Constituição.
O que normalmente se espera são decisões judiciais sem caráter político, não
incorrendo o juiz em “ativismo judicial”. Diante de normas vagas, em que é
necessária a interpretação do juiz, o indicado seria o emprego dos precedentes ao
invés de uma decisão isolada do já existente.
A inércia da Administração Pública, quando evidenciada a necessidade de
proteção de um bem de possível valor histórico ou cultural pode gerar um impasse
50

MÖOLER, Max. Teoria Geral do Neoconstitucionalismo – Bases Teóricas do Constitucionalismo
Contemporâneo, p. 204.

102 | A colisão entre os princípios constitucionais do direito de propriedade e da proteção ao patrimônio histórico e cultural…

ao proprietário, o qual, por vezes, não tem a autorização para gozar plenamente do
seu direito, dentre as faculdades a ele inerentes. Situações acontecem de não lhe
ser deferido o pedido de alteração das características do bem, e menos ainda de
demolição.
Decisões judiciais enfrentando a matéria revelam a ocorrência do fato. Na
Apelação Cível nº 70045575982 – (2012 - TJRS) – a Desembargadora Maria Isabel
de Azevedo Souza abordou a questão:
[…] Assim, o tombamento é o procedimento administrativo formal de limitação
da propriedade. Sem prévio tombamento do imóvel, na forma do Decreto-lei
25/1937, que exige a instauração de processo administrativo, não surge ao
proprietário o dever de preservá-lo. [...]
Logo, não tendo sido o imóvel objeto de tombamento por meio de regular
processo administrativo, tem direito o proprietário dele dispor. O indeferimento
do pedido de demolição sob o fundamento de que o imóvel deveria ser
preservado é, portanto, ilegal. [...]
Induvidoso que o Município pode fornecer incentivos à preservação de bens
históricos de seu interesse. Mas, em não estando tombados, não pode vedar
sua demolição. O proprietário está autorizado, então, a dispor dos imóveis
tanto para reformá-los, quanto para demoli-los.

Já o à época Desembargador Paulo de Tarso Vieira Sanseverino , no Agravo
de Instrumento nº 70008174195 (2004 – TJRS), analisando lide referente a imóvel
não tombado, mas incluído como parte do inventário do patrimônio cultural do Rio
Grande do Sul afirmou:
O objetivo maior é evitar lesão à memória e à identidade da cultura nacional.
O que não pode é o proprietário sofrer limitações no seu direito de dispor do
bem, pois ainda não efetivado o tombamento, mas no que concerne à proteção,
mostra-se necessária a abstenção do mesmo de realização de qualquer obra
que prejudique o bem no seu todo, ou parte.
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2.9 A proteção ao patrimônio histórico e cultural em outros países
Quando se fala em preservação do patrimônio histórico e cultural é natural
pensarmos em como são conservados os bens situados nos países europeus,
sendo motivo de admiração o cuidado que lhes são dispendidos, inclusive
proporcionando à sua comunidade rica fonte de renda através do turismo. Assim,
de forma breve, registrar-se-á informações sobre a matéria em alguns países e de
forma pontual.
Sabe-se que a restauração e conservação de bens de reconhecido valor
histórico e cultural demanda material e mão-de-obra qualificada, e com custos
superiores a gastos que normalmente seriam necessários a trabalhos similares
em bens comuns. Por isso, em alguns países, participa o Poder Público de tal
desiderato.
Na Bélgica, cabe ao proprietário a conservação do imóvel, mas poderá o
Estado contribuir em até 90% do custo total. Na Dinamarca, a subvenção é de 20%
para obras de restauração, e poderão ser concedidos empréstimos com juros mais
baixos. Na França, o Estado participa com 50% dos valores necessários à
conservação dos bens protegidos; o restante, cabe ao proprietário, que também
goza de incentivos fiscais e financiamentos subsidiados. 51
Na Itália, o Estado oferece incentivos fiscais àqueles que preservam os bens
protegidos, e auxilia em 50% dos valores necessários às obras de restauração se
o proprietário mantiver o imóvel acessível ao público. No Reino Unido, a subvenção
do Estado atinge 50% dos valores, enquanto o restante poderá

partir de

autoridades locais ou de associações privadas de preservação, tais como a
“National Trust”. 52
Na Espanha, cabe ao proprietário conservar o bem, mas o Estado pode
intervir diretamente na realização de obras, ou realizar a expropriação forçada. O
Estado mantém um fundo de 1% do valor do orçamento para obras públicas
destinado à conservação e enriquecimento do patrimônio histórico espanhol. 53

51

MILARÉS, Edis. Direito do Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 383.
MILARÉS, Edis. Direito do Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 383-4.
53
Idem, p. 384.
52
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2.10 A questão orçamentária e legislativa
A efetivação dos direitos fundamentais também depende de disponibilidade
econômica. Hoje já se compreende que não apenas os direitos sociais,
ordinariamente de caráter prestacional, demandam recursos, mas, até aqueles de
primeira geração, de cunho negativo, precisam destes mesmos recursos. Isto
torna-se evidente no caso da garantia à vida, quando é necessário que o Estado
aloque recursos para a segurança pública.
Diante da limitação orçamentária do poder público para atender às políticas
públicas, questiona-se a quem cabe a escolha das prioridades de gastos a fim de
concretizar os direitos fundamentais. Frente ao questionamento da possibilidade
dos poderes eleitos agirem discricionariamente e do Judiciário controlar estas
decisões, Daniel Sarmento responde:
Parece-nos, por isso, igualmente equivocadas, tanto a posição que retira toda
eficácia jurídica dos direitos sociais, remetendo-os à vontade incerta do
legislador orçamentário e da administração, como aquela segundo a qual o
Poder Judiciário pode sempre fazer valer o direito social previsto no texto da
Constituição, independentemente do seu impacto sobre os gastos públicos e
o orçamento.54

Verifica-se então que o Estado possui limitada capacidade financeira para
atender a todas as demandas à efetivação dos direitos fundamentais. Somandose às restrições financeiras, está a possibilidade jurídica de dispor de tais recursos,
a que se denominou de “reserva do possível”, assim explicada por Ingo Wolfang
Sarlet:
Já há algum tempo se averbou que o Estado dispõe apenas de limitada
capacidade de dispor sobre o objeto das prestações reconhecidas pelas
normas definidoras de direitos fundamentais sociais, de tal sorte que a
limitação dos recursos constitui, segundo alguns, em limite fático à efetivação
desses direitos. Distinta da disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da
54

SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas, Lumen Juris: Rio de Janeiro,
2006, p. 22.
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possibilidade material de disposição, situa-se a problemática ligada à
possibilidade jurídica de disposição, já que o Estado (assim como o
destinatário em geral) também deve ter a capacidade jurídica, em outras
palavras, o poder de dispor, sem o qual nada lhe adiantam os recursos
existentes. Encontramo-nos, portanto, diante de duas facetas diversas, porém
intimamente entrelaçadas, que caracterizam os direitos fundamentais sociais
prestacionais. É justamente em virtude destes aspectos que se passou a
sustentar a colocação dos direitos sociais a prestações sob o que se
denominou de uma “reserva do possível”, que, compreendida em sentido
amplo, abrange tanto a possibilidade, quanto o poder de disposição por parte
do destinatário da norma. 55

A decisão do administrador público em tombar um bem para preservá-lo
como patrimônio histórico ou cultural passa pela viabilidade orçamentária. Ainda
que não se desconheçam posicionamentos da impossibilidade de indenização ao
proprietário do bem tombado, gastos podem ser necessários para o auxílio na
preservação do bem. É preciso, então, que se façam escolhas frente aos limites
orçamentários:
A reserva do possível é, pois, um limitador fático, que atua necessariamente
sobre os direitos a prestações materiais, devido a sua conotação econômica.
A definição dos recursos e sua afetação a umas e outras finalidades são
tarefas atribuídas ao legislador e ao administrador, sem embargo de caber ao
julgador o exame da adequação de tais decisões às previsões constitucionais.
Uma vez estabelecida a partição dos recursos na norma orçamentária, a
respectiva utilização vai se dar necessariamente dentro de tal universo, daí
falar-se em reserva do possível.56

Outro obstáculo que surge à efetivação do direito à proteção ao patrimônio
histórico

55

e

cultural

é

a

demanda

de

legislação

infra-constitucional

SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2005, p. 288-9.
56
FREITAS, Luiz Fernando Calil de. Direitos Fundamentais – Limites e Restrições. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2007, p. 173-4.
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regulamentando a matéria. Frente aos novos institutos previstos no art. 216, §1º,
da Constituição Federal, como o inventário, registro, vigilância, há necessidade de
serem detalhados através de outras normas. A própria Constituição, quando
possibilita “outras formas de acautelamento e preservação” delega ao legislador
ordinário a criação destes meios.
Embora se refira especificamente aos direitos sociais prestacionais, como
o direito à saúde, ao trabalho, e à educação, a doutrina de Ingo Wolfang Sarlet
também pode ser adequada ao direito difuso de proteção ao patrimônio histórico
e cultural no que diz respeito à necessidade de regulamentação legislativa:
Neste sentido, enquanto a maior parte dos direitos de defesa costuma não ter
sua plena eficácia e imediata aplicabilidade questionadas, dependendo sua
efetivação virtualmente de sua aplicação aos casos concretos (operação de
cunho eminentemente jurídico), os direitos sociais prestacionais, por sua vez,
necessitariam de concretização legislativa, dependendo, além disso, das
circunstâncias de natureza socioeconômica, razão pela qual tendem a ser
positivados de forma vaga e aberta, deixando ao legislador a indispensável
liberdade de conformação na sua tarefa concretizadora. Como já se observou,
formulações de caráter concreto correm o risco de ser rapidamente superadas
pelas mudanças na conjuntura. A dinâmica na esfera socioeconômica –
alegam outros – encontrar-se-ia em permanente conflito com a necessária
estabilidade da Constituição, ainda que fosse possível uma definição do
conteúdo ao nível constitucional. 57

Neste sentido, decidiu o Desembargador Wellington Pacheco Barros, no
Agravo de Instrumento nº 70012235354 (2005), com relação à determinação
judicial para que o Município de Santa Rosa conservasse e restaurasse o Paço
Municipal em sede de tutela antecipada, reformando a decisão, sendo parte do teor
do voto:

[...] Em que pese todas as considerações lançadas no excerto acima, cabível
conferir significativo relevo ao tema “reserva do possível”, como, aliás, alegado
57

SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2005, p. 290.
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pelo ora agravante.
Assim, a efetivação e implementação dos direitos sociais e culturais exigem
do poder público, prestações positivas e concretas de prerrogativas
individuais e/ou coletivas. Ocorre que essa prestação estatal depende, em
grande medida, senão, totalmente, de suporte financeiro subordinado às
possibilidades orçamentárias do Município. [...]
Nesse passo, estampada a dicotomia entre a obrigação do Estado que deve
implementar políticas públicas e, de outro lado, a constante limitação do que
pode ele fazer, o direito à sociedade justa e solidária depara-se com uma
barreira, a chamada reserva do possível.
Nesse compasso, é sabido que as políticas públicas dependem de dinheiro,
não apenas de verba. As ações governamentais vivem sob a reserva do
possível, isto é, de arrecadação dos ingressos previstos nos planos anuais a
plurianuais. [...]

Na Apelação Cível nº 70047279476 (2012 – TJRS), consta no voto vencido
do Desembargador Irineu Mariani:
Ademais, se se trata de RUÍNA, óbvio que impor ao Município e ao proprietário
a obrigação de restaurá-la e conservá-la como tal, significa privar este do
normal exercício da propriedade; logo, o Município deve desapropriar, e por aí
temos um passivo pela desapropriação, restauração e conservação, o qual
tenho entendo estar na alçada do juízo de conveniência e oportunidade do
Poder Público local.

2.11 O Ministério Público como protetor do patrimônio histórico e cultural
A atual Constituição Federal aumentou significativamente as atribuições do
Ministério Público na defesa dos interesses coletivos. Entre eles, conforme o inciso
III do art. 129, previu que deveria,
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

108 | A colisão entre os princípios constitucionais do direito de propriedade e da proteção ao patrimônio histórico e cultural…

A partir desta incumbência constitucional, tem a instituição ministerial o
dever de intentar ações protetivas do patrimônio histórico e cultural em razão de
ser patrimônio social e interesse difuso e coletivo. No entanto, tal encargo
encontra limitações frente às atribuições da Administração Pública na
concretização da proteção dos bens de valor histórico e cultural.
A instituição ministerial precisa observar que as suas funções são de
proteção, e não de substituição do administrador público, a quem incumbe o dever
de proteger o patrimônio histórico e cultural. Observando-se o caráter
discricionário na escolha de bens a serem preservados, levando-se em conta as
limitações orçamentárias, não poderá o Ministério Público obrigar o ente
governamental a proteger os bens que entender serem merecedores de
tombamento ou outras formas previstas na Constituição.
Foi neste sentido que decidiu o Des. Luiz Felipe Silveira Difini na Apelação
Cível nº 70019992270 (2007 - TJRS):
Efetivamente, o ato de tombamento tem natureza de ato discricionário,
entretanto, na hipótese, a pretensão do Ministério Público, a quem incumbe
inequivocamente a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da
Constituição Federal, bem como a sentença, ora impugnada, restringe-se a
determinar apenas que o ente federado instaure o respectivo procedimento e
não, obrigatoriamente, decrete o tombamento.

Na Apelação Reexame Necessário nº 70052046570, a Desembargadora
Maria Isabel de Azevedo Souza manifestou seu entendimento:
Entretanto, a adoção das medidas para fazer frente à necessidade de
preservação do patrimônio histórico constitui-se em típica função de governo,
a quem cabe escolher o modo e o prazo para atendê-la.(...)
Dada a natureza da função em apreço, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Estado a inclusão de verba determinada, na lei orçamentária,
para a sua execução, em detrimento de outras prioridades. Trata-se de matéria
que depende da apreciação do Poder Executivo, o qual, no nosso sistema,
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responde pela função de governo. (...)
Isso não quer dizer que desfrute o Poder Executivo de absoluta liberdade na
definição das suas prioridades de ação. Com efeito, há normas constitucionais
e legais que limitam a conduta administrativa, na medida em que retiram da
esfera de escolha do governo os bens a serem tutelados. Todavia, as aludidas
normas prescrevem obrigação de fim e não obrigação de meios.
Por conseguinte, em princípio, não é tarefa do Poder Judiciário ordenar a
realização de obras de reparo e de conservação de prédios públicos históricos.
Exceto nas hipóteses em que a Constituição da República tenha,
expressamente, fixado a destinação de percentuais mínimos de afetação do
orçamento a determinadas necessidades, a distribuição dos recursos é
decisão de caráter político reservada à alçada discricionária do Chefe do
Executivo.
Assim, não é a via judicial escolhida pelo Ministério Público a saída adequada
para a solução da má conservação dos prédios históricos de propriedade dos
entes públicos. A par da natureza da função em apreço já destacada, é
importante ter presente que a via judicial não é a adequada para identificar as
prioridades nesta seara. Medidas desse jaez, em princípio, somente podem ser
tomadas diante do diagnóstico da situação de todos os bens públicos,
tombados ou não, para a identificação daqueles que se encontram em pior
estado de conservação e da eleição de prioridades. […] A relevância inconteste
da necessidade de proteção ao patrimônio histórico-cultural não basta para o
deferimento das medidas requeridas.

A proteção ao patrimônio histórico e cultural brasileiro é bem coletivo e de
natureza difusa cuja proteção é prevista no artigo 216 da Constituição Federal. Seu
caráter de direito fundamental pode ser extraído da própria norma citada, bem
como através da sua identificação direta com o art. 5º, inciso XXIII, na garantia de
que a propriedade atenderá à sua função social.
Entretanto, a par de alguns bens de valor histórico e cultural pertencerem ao
poder público, parcela significativa encontra-se na esfera da propriedade privada,
direito igualmente fundamental, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição
Federal.
Quando é necessário proteger um bem por ter valor histórico ou cultural, e
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este pertence a um indivíduo, colisões acontecem. Conforme julgados
mencionados, caminhos diversos podem ser tomados, ora limitando-se um ou
outro dos dois direitos em conflitos.
Quais seriam as melhores opções para o julgamento no conflito entre dois
direitos fundamentais? Na análise da doutrina sobre a matéria, a escolha foi pela
teoria alexyana a ser apresentada no próximo capítulo.

3. A COLISÃO ENTRE O DIREITO FUNDAMENTAL DA PROPRIEDADE E O
DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
A PARTIR DA TEORIA ALEXYANA

Apresentada a evolução dos direitos fundamentais a partir do seu
reconhecimento até os dias atuais, nele inseriu-se o direito de propriedade como
um dos fundamentos basilares do Estado de Direito. Num segundo momento,
trabalhou-se a proteção ao patrimônio histórico e cultural como um direito
fundamental social. Face à condição de princípios, não raro entram em colisão. Daí
o propósito do presente capítulo, a saber a discussão e metodologia para enfrentar
o tema. Nesse sentido, a doutrina escolhida é a de Alexy, especialmente no
conceito de norma fundamental.
Assim, o referencial teórico será a conceituação desenvolvida pelo autor
acerca dos direitos fundamentais, do conceito de princípio, da colisão entre eles,
e a forma de solução de tais conflitos, através da análise inicial da obra de sua
autoria Teoria dos Direitos Fundamentais, e complementada por outras, bem
como de autores que também tratam da matéria.
3.1 Os direitos fundamentais na formulação de Alexy
A teoria geral dos direitos fundamentais desenvolvida por Alexy situa-se
na Constituição alemã, portanto, atrelada ao direito positivo. Uma adequada
dogmática dos direitos fundamentais somente é possível através de uma teoria
dos princípios. A positivação dos direitos fundamentais, ao vincular todos os
poderes estatais, “representa uma abertura do sistema jurídico perante o sistema
moral”.1
A determinação de validade de alguns direitos fundamentais significa que
“as estruturas necessárias e algumas das estruturas possíveis foram realizadas”.
A teoria jurídica dos direitos fundamentais da Constituição alemã é uma teoria
dogmática, sendo possível distinguir três dimensões jurídicas: uma analítica, uma
1

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986,p. 29.
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empírica e uma normativa.2
A dimensão analítica refere-se à “dissecção sistemático-conceitual” do
direito vigente. Esta análise abrange desde conceitos elementares, construções
jurídicas, até o exame da estrutura do sistema jurídico, e a fundamentação no
âmbito dos direitos fundamentais. A dimensão empírica refere-se à cognição do
direito positivo válido, e em relação à aplicação de premissas empíricas na
argumentação jurídica. Por fim, na dimensão normativa, a questão central é, “a
partir do direito positivo válido, determinar qual a decisão correta em um caso
concreto.”3
A dogmática jurídica seria “uma tentativa de se dar uma resposta
racionalmente fundamentada a questões axiológicas que foram deixadas em
aberto pelo material normativo previamente determinado”. Com isto, a dogmática
jurídica possibilitaria a “fundamentação jurídica dos juízos de valor” 4.
O autor aponta o problema relacionado aos valores que ocorre com a
“interpretação
preenchimento

do
de

material
suas

normativo

lacunas”,

empiricamente

denominando

de

constatável
um

e

do

“problema

de

complementação”. Na sequência, refere que para a identificação do material
normativo são necessárias valorações, denominando de

“problema da

fundamentação”5.
Sobre a Ciência do Direito, Alexy explica que a perspectiva corresponde à do
juiz, e que normalmente visa à solução de casos concretos. Mesmo quando
abstratas, as teorias jurídicas “referem-se sempre à fundamentação de juízos
concretos de dever-ser”6.
A resposta sobre o que deve ser juridicamente, passa pelo conhecimento do
direito positivo. Este conhecimento faria parte da “dimensão empírica”, e, quando
esta dimensão é insuficiente para fundamentar um juízo concreto de dever-ser,
haveria a “necessidade de juízos de valor adicionais”, ou seja, a “dimensão

2

Idem, p. 32-3.
Idem, p. 34-6.
4
Idem, p. 36.
5
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros,1986, p. 36 (os itálicos
são do próprio autor).
6
Idem, p. 37.
3
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normativa”. O dogmático seria o jurídico em sentido próprio, constituindo-se pela
ligação das três dimensões, “de forma orientada à tarefa prática da ciência
jurídica”7.
Sobre as teorias de direitos fundamentais, Alexy aponta críticas àquelas de
concepção básica geral, em razão da sua abstração, e ao fato de que, isoladamente
consideradas, expressariam apenas uma tese básica, classificando-as como
“teorias unipolares”. Haveria uma falsa exceção, uma teoria segundo a qual o fim
último dos direitos fundamentais é a garantia da dignidade humana.8
Em oposição, apresenta a teoria combinada, que seria aquela que se subjaz
à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal (no caso, da Alemanha), cujas
decisões recorrem a todas às concepções básicas. Esta seria alvo de críticas,
porque não poderia guiar a decisão e a fundamentação jurídicas, “mas apenas uma
coleção de topoi extremamente abstratos, dos quais se pode servir da maneira que
se desejar”.9
Apresenta Alexy uma teoria dos direitos fundamentais como uma teoria
estrutural, sendo inicialmente uma teoria analítica, porque “investiga estruturas
como a dos conceitos de direitos fundamentais, de suas influências no sistema
jurídico e na fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais...”. A fonte seria
a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, e, por isso, seu caráter
empírico-analítico. A teoria estrutural teria um caráter normativo-analítico, porque
tem como principais pontos a decisão correta e a fundamentação racional. Por
isto, conclui que a dogmática dos direitos fundamentais visa “a uma
fundamentação racional de juízos concretos de dever-ser”10.
Enfatiza a importância da dimensão analítica, sendo necessários
esclarecimentos sistemáticos-conceituais. Haveria certa coincidência entre a
dimensão analítica, a jurisprudência dos conceitos, e o “tratamento lógico do
direito”. Explica que
A tarefa científica da dogmática de um determinado direito positivo consiste
7

Idem, p. 37-8.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p.40.
9
Idem, p.41-2.
10
Idem, p. 43.
8
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na construção de institutos jurídicos, na remissão dos enunciados jurídicos
particulares a conceitos mais gerais e, também, na dedução das
consequências que decorrem de tais conceitos.” Resume que seria a
abstração decorrente da análise de enunciados jurídicos positivos válidos,
“uma atividade mental puramente lógica”.11

Em crítica a outros autores que reduzem a Ciência do Direito à dimensão
analítica, Alexy afirma que esta “somente pode cumprir sua tarefa prática sendo
uma disciplina multidimensional”. Por isto, não se deve limitar à Lógica, sendo
necessários “valores adicionais” e, a partir destes, “conhecimentos empíricos”.
Seria um método “pseudológico”, que passa por “premissas normativas” visando
a uma “fundamentação lógica”. A dimensão analítica seria a possibilidade de
“livrar” a ciência dos direitos fundamentais da “retórica política” e das “idas e
vindas das lutas ideológicas”. Já a teoria estrutural é relacionada à “tradição
analítica da jurisprudência dos conceitos”.12
Afirma Alexy que “Sempre que alguém tem um direito fundamental, há uma
norma que garante esse direito.” Mas há normas de direitos fundamentais que não
outorgam direitos subjetivos. Por isto, “Uma definição segundo a qual somente
normas outorguem direitos subjetivos podem ser consideradas como normas de
direitos fundamentais” seria consequência da existência de normas estabelecidas
no catálogo de direitos fundamentais que não poderiam ser chamadas de “normas
de direitos fundamentais”. Assim, recomenda o autor “tratar o conceito de norma
de direito fundamental como um conceito que pode ser mais amplo que o conceito
de direito fundamental”.13
O autor define norma como “o significado de um enunciado normativo”.
Todavia, há diferença entre norma e enunciado normativo, na medida em que “a
mesma norma pode ser expressa por meio de diferentes enunciados normativos”,
apesar de normas também poderem ser expressas sem enunciados. O conceito de
norma é primário frente ao conceito de enunciado normativo. Os critérios para a

11

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 46-7.
Idem, p. 48-9.
13
Idem, p. 51.
12
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identificação de normas devem ser buscados no nível da norma, e não no nível do
enunciado normativo. Sugere ele o auxílio das “modalidades deônticas”,
destacando as “modalidades básicas do dever, da proibição e da permissão”.14
Afirma que, “se se quer dizer alguma coisa, é necessário partir de conceitos
que, dentro do sistema de conceitos pressuposto, não são definidos por nenhum
conceito adicional”. Para reconhecer se um enunciado expressa uma norma, isto
depende de seu “contexto”. “Contexto” é “não somente os outros enunciados, mas
também seu uso, isto é, as circunstâncias e regras de sua utilização”.15
São expressões deônticas: “permitido”, “proibido”, “devem”, “tem direito a
...”. Enunciados que expressam normas podem ser transformados em enunciados
deônticos. Assim, “As formas padrão dos enunciados deônticos são o último
estágio antes da apresentação da estrutura lógica das normas por meio de uma
linguagem baseada em fórmulas.”16 Então,
Se resumirmos as diferentes modalidades deônticas ao conceito de dever-ser,
é possível dizer que enunciados afirmativos expressam algo que é, enquanto
enunciados normativos expressam algo que deve-ser.17

Ao conceito de norma são necessários elementos relacionados à validade,
sendo elementos empíricos e que demonstrem que as normas existem e estão em
vigor. No entanto, é possível “expressar uma norma sem classificá-la como válida”.
O conceito semântico de norma para os problemas da dogmática jurídica e da
aplicação do direito é o mais adequado, especialmente para “saber se duas
normas são logicamente compatíveis, quais são as consequências de uma norma,
como interpretá-la e aplicá-la, se ela é válida e, algumas vezes, se a norma, quando
inválida, deveria ser válida.”18
A teoria da validade fornece critérios para se saber quando uma norma é
válida. O mais adequado “é a norma em seu conceito semântico” para dizer que

14

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 54-5.
Idem, p. 55.
16
Idem, p. 57.
17
Idem, p. 58.
18
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 58-60.
15
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algo é válido. Alexy explica que
Aquele que sustenta que uma norma é válida, ou que cria uma norma, realiza
uma ação. (…) Quando se analisam atos de asserção sobre normas e de
criação de normas, abandona-se o âmbito da semântica e adentra-se o da
pragmática.19

Portanto, “enunciados sobre validade normativa” têm por objetivo informar
quais normas são válidas. Podem ser analisados se são verdadeiros ou falsos.
Alexy aponta problemas frente à possibilidade de um conceito ético de validade,
ou critérios morais para um conceito jurídico de validade. 20
Existem dificuldades para a definição da norma de direito fundamental. O
primeiro seria a possibilidade de que na Constituição alemã não há um critério que
permite dividir o que é norma de direito fundamental e o que não é. O segundo seria
saber se as normas de direitos fundamentais seriam somente aquelas expressas
por enunciados diretos na própria Constituição.21
A Constituição alemã contêm enunciados normativos ou parte de
enunciados normativos, podendo ser um “enunciado normativo de direito
fundamental”, que prefere o autor denominar de “disposição de direito
fundamental”. Para que um enunciado da Constituição alemã seja uma disposição
de direito fundamental, dependerá de aspectos materiais, estruturais e/ou
formais.22
Segundo Carl Schmitt, os direitos fundamentais são “apenas aqueles
direitos que constituem o fundamento do próprio Estado e que, por isso e como
tal, são reconhecidos pela Constituição”. Estão relacionados ao Estado Liberal, a
uma determinada concepção de Estado, limitando-se aos direitos individuais de
liberdade. Alexy é contrário a tal limitação, e defende ser
Mais conveniente que basear o conceito de norma de direito fundamental em

19

Idem, p. 62.
Idem, p. 63-4.
21
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 65-6.
22
Idem, p. 66.
20
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critérios substanciais e/ou estruturais é vinculá-lo a um critério formal,
relativo à forma de sua positivação.23

Aponta a existência de normas semânticas e estruturalmente abertas. São
semanticamente abertas em razão da indeterminação de termos, a qual pode ser
enfrentada através de regras semânticas. Já a abertura estrutural pressupõe
diversas interpretações, como se determinada norma devesse ser realizada por
meio de uma ação estatal, ou da abstenção estatal, “e se a existência ou a
realização dessa situação pressupõe ou não a existência de direitos
subjetivos...”.24
“Relação de refinamento” é o tipo de relação entre determinadas normas e
o texto constitucional que o tornam claro. “Relação de fundamentação” ocorre
entre a norma a ser refinada e a norma que a refina. A partir destas duas relações
consideram-se normas de direitos fundamentais não somente normas que são
expressas diretamente pelo texto constitucional, as normas de direito fundamental
atribuídas.25
É necessário diferenciar as normas de direitos fundamentais e aquelas que
não o são. Pode-se utilizar o critério empírico e o critério normativo. No critério
empírico, as normas de direitos fundamentais atribuídas são aquelas indicadas
pela jurisprudência e pela Ciência do Direito.26
Alexy explica a necessidade de uma atribuição correta da norma atribuída,
mas, em muitos casos, “é incerto quais normas são normas de direitos
fundamentais”. Às normas de direitos fundamentais atribuídas é necessário uma
correta fundamentação, mas às normas de direitos fundamentais diretamente
estabelecidas também pode o mesmo se exigir, mas seria suficiente uma
referência ao texto constitucional. A teoria de direitos fundamentais exposta
possui três níveis, destacando-se o primeiro em que “o conceito de norma de
direito fundamental é definido com base em enunciados normativos estatuídos por

23

Idem, p.66-8.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 70-1.
25
Idem, p. 72.
26
Idem, p. 73.
24

118 | A colisão entre os princípios constitucionais do direito de propriedade e da proteção ao patrimônio histórico e cultural…

uma determinada autoridade, o legislador constituinte”27.
Segundo Friedrich Müller, “uma norma jurídica é mais que o texto”. Para ele,
numa teoria pós-positivista, a norma jurídica teria que ser também determinada
“pela realidade social”. A norma conteria um projeto vinculante, “que abarca tanto
o que regula quanto o que há de ser regulado”. Quanto aos direitos fundamentais,
“são garantias de proteção, substancialmente conformadas, de determinados
complexos de ações, organizações e matérias, individuais e sociais”. Os “âmbitos
sociais” seriam transformados em “âmbitos normativos”, especialmente através
do reconhecimento constitucional, sendo elemento co-determinante da decisão
jurídica28.
Alexy afirma que a teoria da norma em geral e da norma de direito
fundamental apresentada por Müller é incompatível com a teoria semântica da
norma, a qual seria o ponto de partida do conceito de norma de direito fundamental
por si apresentada, especialmente no caso das normas de direitos fundamentais
diretamente estabelecidas, também valendo para as normas de direitos
fundamentais atribuídas.29
Em contraposição à tese de Müller, Alexy defende a diferenciação entre o
conceito de norma, conceito de relevância normativa, e o conceito de fundamento
da norma. Afirma que “Normativamente relevante é tudo aquilo que pode ser
corretamente apresentado como argumento a favor ou contra uma decisão
jurídica.” É norma de direito fundamental atribuída quando, “para sua atribuição a
uma disposição de direito fundamental, é possível uma correta fundamentação
referida a direitos fundamentais”.30
3.2 A distinção entre regras e princípios
As normas de direitos fundamentais são normalmente princípios, diante da
sua natureza deontológica, um dever ser no Direito. É importante então distinguirse princípios de regras para posteriormente melhor resolver os conflitos
27

Idem, p. 74-6.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 77-8.
29
Idem, p. 78.
30
Idem, p. 81 e 83.
28
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existentes.
Na estrutura das normas de direitos fundamentais, Alexy defende ser a
distinção entre regras e princípios “a base da teoria da fundamentação no âmbito
dos direitos fundamentais”. Seria esta a “chave” para a solução dos problemas
relacionados a “restrições de direitos fundamentais”, “colisões”, e o “papel dos
direitos fundamentais no sistema jurídico”. E explica:
Com sua ajuda, problemas como os efeitos dos direitos fundamentais perante
terceiros e a repartição de competências entre tribunal constitucional e
parlamento podem ser mais bem esclarecidos. 31

Sendo as normas de direitos fundamentais caracterizadas como princípios.
No conceito de norma estão as regras e os princípios, porque ambos dizem o que
deve ser, ainda que de espécies diferentes. Ambos são formulados através de
expressões deônticas, que traduzem dever, permissão ou proibição. 32
Alexy opta pela tese que aponta uma diferença qualitativa entre regras e
princípios, e não apenas gradual:
O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por
conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida
de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas
também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é
determinado pelos princípios e regras colidentes.

De forma diferente, as regras seriam satisfeitas ou não. Admitida a validade
de uma regra, não haveria graduações no seu cumprimento. As regras seriam
determinações daquilo que é fática e juridicamente possível. Regras e princípios
seriam
31
32

normas,

distinguindo-se

qualitativamente,

e

não

por

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 85.
Idem, p. 87.
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cumprimento.33
Sobre o conflito entre regras, Alexy explica que somente pode ser resolvido
se uma das regras prever uma exceção que a solucione, ou se uma delas for
declarada inválida. Diversamente da validade social e da importância da norma, o
conceito de validade jurídica não é graduável. Para decidir qual das regras é
inválida, utilizam-se regras como a da lei posterior que derroga a anterior; a da lei
especial que derroga a lei geral, e também de acordo com a importância de cada
regra em conflito.34
Segundo Anisio Pires Gavião Filho, a diferença entre regras e princípios para
Dworkin está no modo de aplicação, e na solução para os casos de conflitos. As
regras seriam aplicadas na forma do tudo ou nada, ainda que possa ser deixada
de lado quando incidir alguma exceção. Já os princípios conteriam fundamentos
a favor de uma ou outra decisão, e possuem dimensões de peso. Quando
princípios colidem, aquele que apresenta peso maior supera o que possui peso
menor, sendo este o fundamento da decisão judicial.35
Regras e princípios possuem um caráter prima facie distinto, porque os
princípios serão sempre razões prima facie, enquanto as regras serão razões
definitivas, se não houver alguma exceção. As regras e os princípios seriam razões
para as normas, e também, indiretamente, razões para ações. Alexy discorda da
limitação de que os princípios seriam somente razões para regras, porque também
podem servir como “razões diretas para decisões concretas”, ou seja, para juízos
concretos de dever-ser.36
Os princípios também se caracterizam por sua relativa generalidade,
“porque ainda não estão em relação com as possibilidades dos mundos fáticos e
normativos”. Quando acontece este contato, chega-se a um sistema diferenciado
de regras. Diante das múltiplas características dos princípios, enquanto as regras
possuem razões bastante técnicas, “o conteúdo axiológico dos princípios é mais
facilmente identificável do que as regras”. Os princípios seriam normas
33

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 90-1.
Idem, p. 92-3.
35
GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Colisão de Direitos Fundamentais, Argumentação e Ponderação.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 30.
36
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 106-7.
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“desenvolvidas”, em contraposição às normas “criadas”, por ser desnecessário
que os princípios sejam estabelecidos de forma explícita, “podendo decorrer de
uma tradição de positivação detalhada e de decisões judiciais que, em geral,
expressam concepções difundidas sobre o que deve ser o direito”.37
No entender de Barcellos, distinguem-se as regras por descreverem
comportamentos, sem se ocupar dos fins que as condutas pretendem realizar. Ao
contrário, os princípios estabeleceriam estados ideais, “objetivos a serem
alcançados, sem explicitarem necessariamente as ações que devem ser
praticadas para a obtenção desses fins”.38
Há dois grupos de princípios, sendo um que se caracterizaria pela
indefinição de efeitos, e outro, pela indefinição de condutas. Disputam os
princípios valores diversos, concepções morais e filosóficas, e opções políticoideológicas, e nem sempre a escolha limita-se a um “juízo puramente jurídico”.
Diversamente, nas regras, as condutas exigíveis decorrem do direito em geral,
ajustando-se o enunciado à complexidade das situações de fato.39
No entanto, apesar das indeterminações dos princípios, deverá respeitar-se
um sentido mínimo através do seu núcleo essencial:
Esse conjunto de efeitos forma um núcleo essencial de sentido do princípio,
com natureza de regra, uma vez que se trata agora de um conjunto de efeitos
determinados. Igualmente, muitas vezes será possível afirmar que certas
condutas são absolutamente indispensáveis para a realização do fim indicado
pelo princípio.40

Os princípios podem se apresentar em duas categorias na forma de dois
círculos concêntricos. No círculo interior estará o primeiro grupo, que possui
sentido determinado, e, por isso, adquire a natureza de regra. No espaço
intermediário - “a coroa circular” - encontra-se a possibilidade de expansão
37

Idem, p. 108-9.
BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, p. 168-171.
39
BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, p. 176-7.
40
Idem, p. 178.
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através de deliberações democráticas.41
Na área não nuclear, situam-se os princípios propriamente ditos, nos quais
as condutas necessárias seriam realizadas através de um efeito normativo,
algumas dependentes de avaliações políticas, ainda que, em muitos casos,
algumas condutas sejam indispensáveis para a sua realização.42 Neste sentido,
conclui Barcellos:
O reflexo do que se acaba de expor sobre o estudo da ponderação reforça o
parâmetro

proposto

inicialmente:

as

regras

(constitucionais

e

infraconstitucionais) devem ter preferência sobre os princípios. Isto é: em uma
situação de conflito inevitável, a regra deve ser preservada e o princípio
comprimido, e não o oposto.43

Em situações de conflito de regras infraconstitucionais, quando esta violar
o núcleo essencial do princípio constitucional, será o caso de reconhecimento da
sua inconstitucionalidade, e não de ponderação. Quando a colisão ocorrer com a
área não nuclear de um princípio, a regra poderá continuar sendo considerada
válida, conforme o legislador democrático.44
3.3 A colisão de princípios
Na colisão entre princípios, um dos princípios terá que ceder. Não significa
que o princípio cedente tenha de ser declarado inválido, e não será necessária uma
cláusula de exceção. Em determinadas condições, um princípio terá precedência
sobre outro. Enquanto a resolução dos conflitos entre regras ocorre no plano da
validade, a colisão entre princípios resolve-se na dimensão do peso. Alexy
apresenta a “lei de colisão”, em que o “conflito” entre dois princípios deve ser
resolvido através de um “sopesamento entre os interesses conflitantes”. 45 E diz:
41

Idem, p. 179.
BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, p. 179-180.
43
Idem, p. 190.
44
Idem, p. 200-1.
45
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros,1986, p. 93.
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O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses – que
abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto(…)
A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de
precedência condicionada entre princípios, com base nas circunstâncias do
caso

concreto.

Levando-se

em

consideração

o

caso

concreto,

o

estabelecimento de relações de precedência condicionada consiste na fixação
de condições sob as quais um princípio tem precedência em face do outro... 46

A questão seria em que condições um princípio deverá prevalecer e outro
princípio deverá ceder. O Tribunal Constitucional Federal alemão utiliza-se da
metáfora do peso, a qual não seria quantificável. Através da “lei de colisão”, os
princípios têm natureza de mandamentos de otimização. Não há relação absoluta
de precedência, e quantificação das ações e situações.47
A partir de julgados do Tribunal Constitucional Federal alemão em que dois
princípios estariam em aparente colisão, a solução não foi pela declaração de
invalidade de uma das normas, mas pelo “sopesamento”, em que nenhum dos
princípios “pode pretender uma precedência geral”, sendo necessário decidir “qual
interesse deve ceder, levando-se em consideração a configuração típica do caso e
suas circunstâncias especiais”. E explica Alexy:
Uma descrição mais inequívoca de uma colisão entre princípios dificilmente
seria possível. Duas normas levam, se isoladamente consideradas, a
resultados contraditórios entre si. Nenhuma delas é inválida, nenhuma tem
precedência absoluta sobre outra. O que vale depende da forma como será
decidida a precedência entre elas sob a luz do caso concreto. É necessário
notar, neste ponto, que à já mencionada variedade de formas de se denominar
os objetos do sopesamento deverá ser acrescentada mais uma, a dos “valores
constitucionais”.48

Os princípios diferenciam-se porque exigem a realização de algo na maior

46

Idem, p. 95-6.
Idem, p.97 e 99.
48
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros,1986, p. 101.
47
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medida possível, mas de acordo com as possibilidades jurídicas e fáticas do
momento. Por isto, não seriam mandamentos definitivos, mas apenas prima facie.
Assim, “Princípios representam razões que podem ser afastadas por razões
antagônicas”, especialmente devido à colisão de princípios, e às possibilidades
fáticas.49
No caso das regras, exige-se que seja feito exatamente aquilo que elas
ordenam. Alexy menciona Dworkin, o qual entende que as regras devem ser
aplicadas de forma “tudo-ou-nada”, “enquanto os princípios apenas contêm
razões que indicam uma direção”. Por entender ser um modelo muito simples,
Alexy defende a necessidade de um modelo diferenciado. Apresenta assim a
possibilidade de uma cláusula de exceção a uma regra em virtude de um princípio,
perdendo a regra o seu caráter definitivo. Afirma não ser possível enumerar as
cláusulas de exceção, as quais podem ser introduzidas diante de um novo caso.50
E prossegue:
Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido um
peso maior a um outro princípio antagônico. Já uma regra não é superada pura
e simplesmente quando se atribui, no caso concreto, um peso maior ao
princípio contrário ao princípio que sustenta a regra. 51

“Princípios formais” seriam aqueles que estabelecem que as regras criadas
pelas autoridades legitimadas e que devem ser seguidas não se relativizam sem
motivos a uma prática estabelecida. Por isto, conclui que
Em um ordenamento jurídico, quanto mais peso se atribui aos princípios
formais, tanto mais forte será o caráter prima facie de suas regras. Somente
quando se deixa de atribuir algum peso a esse tipo de princípios – o que teria
como consequência o fim da validade das regras enquanto regras – é que
regras e princípios passam a ter o mesmo caráter prima facie. 52
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Idem, p. 103-4.
Idem, p. 104.
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Idem, p. 105.
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A regra como razão de um determinado juízo concreto é uma razão
definitiva, enquanto princípios são sempre razões prima facie. É necessária a
definição de uma relação de preferência que, segundo a “lei de colisão”, é a criação
de uma regra. E explica:
Nesse sentido, é possível afirmar que sempre que um princípio for, em última
análise, uma razão decisiva para um juízo concreto de dever-ser, então, esse
princípio é o fundamento de uma regra, que representa uma razão definitiva
para esse juízo concreto.53

Alexy registra ser importante a ciência de que existem dois tipos distintos
de contradição normativa. O primeiro refere-se ao pertencimento ao ordenamento
jurídico, no plano da validade, sendo o principal exemplo o conflito entre regras.
Entre os princípios, são raras as situações em que possam se enquadrar nesta
situação. O segundo tipo de contradição ocorre no interior do ordenamento
jurídico, e são sempre colisões entre princípios, e pressupõe a validade destes. 54
Os princípios absolutos seriam os princípios extremamente fortes, e que em
nenhuma hipótese cederiam em favor de outros. O impasse ocorre nos casos de
colisão. Os princípios, podem se referir a interesses coletivos ou a direitos
individuais. Ante a uma colisão, deveria aquele princípio absoluto prevalecer em
detrimento aos demais.55
O exemplo que Alexy sugere como um direito absoluto na Constituição
alemã seria o da dignidade humana, sendo o seu caráter absoluto o fato desta
norma ser tratada em parte como regra e em parte como princípio, e também no
fato de existir “um amplo grupo de condições de precedência que conferem
altíssimo grau de certeza de que, sob essas condições, o princípio da dignidade
humana prevalecerá contra os princípios colidentes”.56
Apesar de tal caráter absoluto, algumas situações demandarão a
precedência de outro princípio frente àquele considerado absoluto. Alexy cita o
53

Idem, p. 108.
Idem, p. 110.
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ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 111.
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exemplo da escuta telefônica que violaria o princípio da dignidade humana, caso
em que poderia o princípio da proteção do Estado prevalecer:
O princípio da dignidade humana pode ser realizado em diferentes medidas. O
fato de que, dadas certas condições, ele prevalecerá com maior grau de
certeza sobre outros princípios não fundamenta uma natureza absoluta desse
princípio, significando apenas que, sob determinadas condições, há razões
jurídico-constitucionais praticamente inafastáveis para uma relação de
precedência em favor da dignidade humana.57

Portanto, a norma da dignidade humana não seria um princípio absoluto.
Sendo composta de duas normas, uma regra e um princípio, em determinadas
condições, prevalecerá em face de outros princípios.
Alexy afirma que princípios podem se referir tanto a direitos individuais
quanto a interesses coletivos. Quando um princípio se refere a interesses coletivos
é necessária a criação ou a manutenção de situações, observando as
possibilidades jurídicas e fáticas. Discorda ele da vinculação feita por Dworkin
entre o conceito de princípio ao conceito de direito individual, que entende serem
os interesses coletivos “políticas”, defendendo a necessidade de um conceito mais
amplo de princípio ante à colisão que pode acontecer.58 Haveria uma relação entre
a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade:
Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade
significa que a proporcionalidade, com suas três máximas parciais da
adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da
proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento
propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos princípios, ou seja,
que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza.59

Assim, princípios são mandamentos de otimização de acordo com as
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Idem, p. 113-4.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros,1986, p. 114-6.
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possibilidades jurídicas e fáticas. A relativização de um princípio através do
sopesamento ocorre de acordo com as possibilidades jurídicas. Um princípio que
for uma norma de direito fundamental poderá colidir com outro princípio, tendo a
sua realização dependendo do princípio antagônico. Será necessário realizar um
sopesamento de acordo com a “lei de colisão”.60
Deve-se considerar a máxima da proporcionalidade em sentido estrito,
entendendo-se os princípios como mandamentos de otimização frente às
possibilidades jurídicas; enquanto as máximas da necessidade e da adequação
decorreriam dos princípios como mandamentos de otimização frente às
possibilidades fáticas. As normas de direitos fundamentais seriam princípios e
regras:
As garantias estabelecidas diretamente pelas disposições de direitos
fundamentais devem ser compreendidas como princípios. Regras surgem da
fixação de relações de precedência como resultados de sopesamentos.61

No modelo puro de princípios, proposto por Eike von Hippel, as normas de
direitos fundamentais seriam apenas normas de princípios, que “indicam que, na
ordenação das relações sociais e na solução de conflitos, deve ser conferido um
peso especial a determinados interesses de liberdade (liberdades de crença, de
opinião, de profissão e de propriedade etc.)...”. Quanto à vinculação à Constituição,
Alexy diz que seria possível se desviar do texto constitucional apenas por razões
especiais, havendo, de regra, uma força vinculante.62
O modelo puro de regras considera que “...as normas de direitos
fundamentais, por mais que possam ser carentes de complementação, são sempre
aplicáveis sem o recurso a ponderações e são, nesse sentido, normas livres de
sopesamentos”. Este modelo encontra obstáculos especialmente em relação a
três tipos de normação de direitos fundamentais: os direitos fundamentais sem
reserva, os direitos fundamentais com reserva simples, e os direitos fundamentais
com reserva qualificada.63
60
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No caso da “restrição imanente lógico-jurídica refere-se a direitos de
terceiros, inclusive a direitos privados.” Este não seria um critério livre de
sopesamento, pois, do contrário, as normas de direitos fundamentais poderiam ser
restringidas por qualquer direito garantido por uma norma de direito privado. No
entanto, “Sopesamentos são inevitáveis quando 'todos [são] igualmente titulares
de direitos fundamentais”. 64
As restrições socialmente imanentes se referem especialmente a restrições
a direitos fundamentais decorrentes de normas proibitivas de direito penal. Seriam
normas como aquelas que protegem a vida das pessoas. Em casos duvidosos,
seria necessário um sopesamento, porque não haveria outra forma racional de
decisão, quando seria preciso restringir algo igualmente importante como outro
direito fundamental.65
Alexy explica que o critério intuitivo de sopesamento não seria correto, e que
nos casos em que isto parece ocorrer, o que acontece é a “obviedade dos pesos
atribuídos aos princípios em colisão.”66
Sobre a restrição eticamente imanente da lei moral,
...de um lado, os próprios direitos fundamentais a serem restringidos contêm
um conteúdo moral e, de outro, porque a lei moral, para que seja juridicamente
relevante, tem que dizer respeito a relações entre indivíduos, bem como entre
indivíduos e coletividade, o que significa que, para a sua aplicação em casos
concretos, os sopesamentos são inafastáveis.67

Nos casos dos direitos fundamentais com reserva simples, “a limitação de
competência do legislador para restringir direitos fundamentais torna-se, em sua
essência,

um

problema

de

sopesamento”.

Há

também

o

critério

da

proporcionalidade como critério adicional ao sopesamento. 68
Nos direitos fundamentais com reserva qualificada, em que o exemplo
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utilizado é o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio eventualmente
violado frente à escassez de moradias, afirma o Tribunal Constitucional Federal
que “as restrições ao exercício de direitos fundamentais, para serem compatíveis
com o Estado de Direito, devem ser fixadas respeitando-se a presunção elementar
de liberdade e a máxima constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade”.69
Alexy considera como fracassados o modelo puro de regras e o modelo puro
de princípios, apresentando como alternativa o modelo de regras e princípios,
conferindo-lhes uma ligação entre si. Aos princípios pertencem todos aqueles que,
de acordo com a Constituição alemã, “sejam relevantes para as decisões no
âmbito dos direitos fundamentais”. No caso dos princípios, é menos frequente a
discussão sobre a sua validade, prevalecendo a questão sobre os pesos abstratos
e concretos frente à busca da solução correta para os casos individuais de direitos
fundamentais.70
Os princípios para as decisões de direitos fundamentais são tanto aqueles
que se referem a direitos individuais, como aqueles que protegem interesses
coletivos. Sobre a constitucionalização dos direitos fundamentais, explica:
A atribuição de princípios às disposições da Constituição tem relevância
sobretudo para a questão de sua hierarquia constitucional. Mas também os
princípios que, por seu conteúdo, não podem ser atribuídos a nenhuma
disposição constitucional são relevantes do ponto de vista dos direitos
fundamentais.71

Por isso, os direitos fundamentais, como direitos subjetivos, seriam
passíveis de exigibilidade jurídica, porque garantidos por normas jurídicas
vinculantes. No entanto, as normas de direitos fundamentais, por serem
mandamento de otimização, são cumpridas em diferentes graus, de acordo com
as possibilidades fáticas e jurídicas.72
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As cláusulas de restrição autorizam o legislador a escolher um princípio, ou
restringir um direito fundamental, de acordo com a orientação da Constituição.
Alguns princípios possuem uma atribuição formal de direito fundamental, sendo
necessário questionar se um determinado princípio pode superar outro. 73
Dois tipos de princípios devem ser diferenciados: os princípios substanciais
ou materiais e os princípios formais ou procedimentais. Exemplo do segundo é
aquele em que as decisões relevantes devem ser tomadas pelo legislador
democrático. 74
Os

princípios

reúnem

aspectos

diversos,

especialmente

a

sua

indeterminação. Frente às colisões, passa-se desse dever-ser ideal para o “mundo
do dever-ser definitivo ou real”, quando é necessário dar peso aos princípios
colidentes, fixando as “relações de preferência”. 75 Mas ao nível das regras:
Quando, por meio de uma disposição de direito fundamental, é fixada alguma
determinação em relação às exigências de princípios colidentes, então, por
meio dela não é estabelecido somente um princípio, mas também uma regra.
Se a regra não é aplicável independente de sopesamentos, então, ela é,
enquanto regra, incompleta.76

Entre as regras e os princípios vinculados à Constituição, haveria uma
primazia às regras, devendo, no entanto, ser observado que a vinculação à
Constituição significa uma submissão a todas as decisões do legislador
constituinte. No entanto, esta relação de primazia não seria estrita, podendo ser
afastada conforme a força do princípio.77
O caráter duplo das disposições de direitos fundamentais é o fato de haver
duas espécies de normas: as regras e os princípios. São sempre regras ou
princípios, mas as normas de direitos fundamentais adquirem o caráter duplo “se
forem construídas de forma a que ambos os níveis sejam nela reunidos”.
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Normas constitucionais de caráter duplo são aquelas que têm também o
caráter de uma regra, sendo desnecessário sopesá-la contra outra norma. Mesmo
que se adeqúe ao suporte fático, mas não satisfaça a cláusula restritiva, é proibido.
Não será uma regra quando a cláusula de restrição faz explícita referência a
princípios e a seu sopesamento.78 E explica:
Mesmo normas dotadas de reserva qualificada necessitam de uma transformação
complementadora, o que faz com que nelas seja incorporada a máxima da
proporcionalidade e, com isso, uma parte da teoria dos princípios. Sua peculiaridade
consiste na limitação do espectro dos princípios colidentes por meio de
determinações no nível das regras.79

Frente ao caráter duplo das normas de direitos fundamentais, podem ser
identificadas como princípios ou regras. Na indeterminação estrutural a norma
de direito fundamental pode ser cumprida através de “cursos de ação diversos”.
Há a “redundância ou concorrência” de direitos fundamentais quando a uma
única norma podem ser relacionadas duas ou mais disposições de direitos
fundamentais.80
3.4 A valoração e a argumentação na colisão de princípios
Princípios e valores estão intimamente relacionados, tanto na possibilidade
de colisão entre si, como na realização gradual entre um e outro. Alexy adota os
conceitos propostos por von Wright, que se dividem em três grupos: os
deontológicos, os axiológicos e os antropológicos. Exemplos dos primeiros –
deontológicos – são os conceitos de dever, proibição, permissão e de direito a algo,
os quais podem ser reduzidos a um conceito básico de dever ou dever-ser. Os
conceitos axiológicos são caracterizados pelas variações de bom, com a
diversidade de critérios daquilo que pode ser assim qualificado (bonito, corajoso,
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seguro, etc.). Conceitos antropológicos têm como exemplos os conceitos de
vontade, interesse, necessidade, decisão e ação.81
A partir desta tripartição, diferencia-se o conceito de princípio e o de valor:
Princípios são mandamentos de um determinado tipo, a saber, mandamentos
de otimização. Como mandamentos, pertencem eles ao âmbito deontológico.
Valores, por sua vez, fazem parte do nível axiológico. 82

Os juízos de valor dividem-se em três grupos: classificatório, comparativo e
métrico. Juízo de valor classificatório é, por exemplo, quando uma Constituição é
identificada como boa ou ruim, limitando-se a conceitos positivos, negativos, e
neutros. Conceitos valorativos comparativos ocorrem quando, entre dois objetos,
um tem maior valor que o outro, ou que tem o mesmo valor. Por fim, conceito
valorativo métrico é aquele em que “aos objetos a serem valorados é atribuído um
número que indica seu valor.” O exemplo é a correspondência a uma soma de
dinheiro. Conclui-se então que todos estes critérios são “juízos sobre algo que tem
um valor.”83
Valores podem colidir, sendo necessário determinar a relação entre esses
critérios. Deve-se valorar estes critérios, os quais podem variar, pois “Valorações
baseadas em apenas um critério podem ter um certo traço de fanatismo.” Com as
valorações baseando-se em critérios diversos, será necessário sopesar, porque
estes critérios competem entre si. Este sopesamento corresponde à aplicação de
princípios. Já os critérios de valoração são aplicáveis independentemente de
sopesamento. Esses critérios são chamados de regras de valoração.84
Por isto, diferenciam-se estruturalmente as regras e os princípios no nível
axiológico. Aos princípios correspondem os critérios de valoração; enquanto às
regras, as regras de valoração.85
Entre as três formas de juízos de valor, Alexy refere ser de pouca utilidade a
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metrificação para o direito constitucional, sendo os juízos comparativos mais
importantes. A melhor decisão somente será obtida através da valoração global,
considerando-se todos os critérios de valoração. 86 E assim conclui a diferença
entre princípios e valores:
Aquilo que, no modelo de valores, é prima facie o melhor é, no modelo de
princípios, prima facie devido; e aquilo que é, no modelo de valores,
definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente devido.
Princípios e valores diferenciam-se, portanto, somente em virtude de seu
caráter deontológico, no primeiro caso, e axiológico, no segundo. 87

No Direito, o mais adequado é o modelo de princípios, diante do seu caráter
deontológico. A melhor solução no Direito Constitucional pode ser interpretada
como a devida. Apesar da possibilidade de utilização de um modelo de valores, o
modelo de princípios mais se adequa ao Direito pela clareza do seu caráter
deontológico, evitando-se interpretações equivocadas propiciadas pelo modelo de
valor.88
As objeções à teoria de valores são classificadas em objeções filosóficas,
metodológicas e dogmáticas. As objeções filosóficas dirigem-se à falta de
objetividade. As objeções metodológicas, conforme o Tribunal Constitucional
Federal alemão, deixariam de lado “os postulados da fundamentação racional”.89
E prossegue Alexy:
Por meio do recurso ao conceito de ordem de valores poderia ser justificado
qualquer resultado. O discurso dos valores destruiria a transparência da
decisão judicial e conduziria a um “arcano da interpretação constitucional”.
Decisões sobre colisões e sopesamentos tomadas de outra maneira seriam
camufladas, revestidas por uma “aparência racional” e “dispensadas de uma
real fundamentação”. “Pelo aspecto prático”, o recurso a uma ordem e a um
sopesamento de valores seria uma “fórmula de ocultar o decisionismo judicial
86
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As críticas relativas à ordem hierarquizada de valores, no que diz respeito a
uma decisão no âmbito dos direitos fundamentais, demanda a necessidade inicial
de determinar quais valores deverão ser escolhidos com base numa hierarquia.
Um dos problemas apontados seria em como delimitar a classe de valores. Há a
possibilidade da escolha por aqueles que seriam relevantes para os direitos
fundamentais. Em razão da generalidade, dirige-se a níveis mais concretos, mas
não sendo possível um caráter exaustivo. Os problemas também se referem à
ordenação em si mesma, que podem ser na forma cardinal (através de números de
uma escala), ou de uma ordenação ordinal, que exige que “sejam estabelecidas
relações de superioridades valorativa (preferência) e de igualdade valorativa
(indiferença) entre os valores a serem ordenados.” Alexy considera inaceitável uma
ordenação abstrata de valores constitucionais, estando naquilo que Carl Schmitt
teria denominado de “tirania dos valores”, e explica:91
É necessário colocar em dúvida, no entanto, se isso é algo que derive da “lógica
dos valores”. A consequência apontada não é algo que resulta do conceito de
valor (ou de princípio), mas sim de uma determinada e equivocada concepção
acerca da relação entre valores (princípios) colidentes, que, de resto, contradiz
a definição anteriormente fixada para o conceito de princípio, a qual inclui uma
referência àquilo que o princípio contraposto exige. Na medida em que se
aceita uma relação absoluta de precedência entre dois valores, esses são
equiparados às regras naquilo que diz respeito ao seu comportamento em
casos de colisão.92

Apesar da fácil solução com a atribuição de valores em números, aponta
Alexy que o problema está nesta graduação. Diante da impossibilidade de
ordenação “rígida”, a alternativa seria uma ordenação “flexível”, as quais podem
ser de duas formas: “(1) por meio de preferências prima facie em favor de um
90
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determinado princípio ou valor; e (2) por meio de uma rede de decisões concretas
sobre preferências.”93 E afirma:
Contra a ideia de sopesamento é muitas vezes levantada a objeção de que ela
não é um modelo aberto a um controle racional. Valores e princípios não
disciplinam a sua própria aplicação, e o sopesamento, portanto, ficaria sujeito
ao arbítrio daquele que sopesa. Onde começa o sopesamento terminaria o
controle por meio de normas e métodos. Ele abriria espaço para o subjetivismo
e o decisionismo dos juízes.94

Explica Alexy que “se o sopesamento se resumisse à formulação de um tal
enunciado de preferências” não corresponderia a um procedimento racional; e, por
isto, seu aplicador seguiria apenas as suas condições subjetivas. Mas a este
modelo decisionista, em que o processo psíquico não é controlável racionalmente,
poderia ser contraposto um modelo fundamentado. E justifica:
O modelo fundamentado, por sua vez, distingue entre o processo psíquico que
conduz à definição do enunciado de preferência e sua fundamentação. Essa
diferenciação permite ligar o postulado da racionalidade do sopesamento à
fundamentação do enunciado de preferência e afirmar: um sopesamento é
racional quando o enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser
fundamentado de forma racional. Com isso, o problema da racionalidade do
sopesamento leva-nos à questão da possibilidade de fundamentação racional
de enunciados que estabeleçam preferências condicionadas entre valores ou
princípios colidentes.95

Não seria possível o uso de argumentos semânticos quando puder se
decidir a colisão através do teor literal da Constituição. Outras formas de
interpretação e argumentação dogmática são admissíveis, bem como argumentos
práticos e empíricos, e outras formas de argumentação jurídica.96
93

Idem, p. 163.
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Na fundamentação relacionada especificamente ao sopesamento, de
acordo com as manifestações do Tribunal Constitucional Federal alemão, Alexy
apresenta a seguinte regra denominada lei do sopesamento: “Quanto maior for o
grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a
importância da satisfação do outro”. Dependerá a não-satisfação ou afetação de
um princípio de acordo com o grau de importância da satisfação do outro”97
Enunciados sobre graus de afetação e importância auxiliam na decisão
sobre a colisão de princípios. Ainda que valores possam ser utilizados no
sopesamento, as decisões ponderativas deverão ter fundamentação racional. Por
isto, Alexy defende o modelo de sopesamento denominado princípio da
concordância prática:
Ainda que o sopesamento em si não estabeleça um parâmetro com auxílio do
qual os casos possam ser decididos de forma definitiva, o modelo de
sopesamento como um todo oferece um critério, ao associar a lei de colisão à
teoria da argumentação jurídica racional. (…) Na medida em que as decisões
de sopesamentos são decisões judiciais, é claro que elas são proferidas, em
geral, para a solução de casos particulares. Mas, com base nessas decisões e
nos termos da lei do sopesamento é sempre possível formular uma regra. 98

Quando da decisão em casos concretos são importantes os argumentos
empíricos relativamente às peculiaridades de cada situação, bem como levar-se
em conta as consequências das decisões possíveis. Daí a importância da lei de
sopesamento nos casos de colisão de direitos fundamentais, quando será
necessário definir uma relação condicionada de preferência. É através deste
exercício de sopesamento que a jurisprudência vai construindo “uma rede de
regras concretas atribuídas às diferentes disposições de direitos fundamentais”.99
Os elementos utilizados no sopesamento podem ser apenas argumentos
empíricos, como podem ser empíricos associados a argumentos valorativos.
Quando ocorrem questões de direitos fundamentais serão relacionadas a normas.
97

Idem, p. 167.
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Poderão ser empregados enunciados empíricos, dos quais não decorrerão
enunciados normativos. 100 Diante do problema surgido com a ausência de
respostas para a valoração, diz Alexy:
Uma tal resposta pode ser fornecida pelo modelo de sopesamento baseado na
teoria dos princípios, na medida em que ele vincula a estrutura formal do
sopesamento a uma teoria da argumentação jurídica que inclui uma teoria da
argumentação prática geral.101

Frente a objeções dogmáticas apresentadas, explica Alexy que a liberdade
jurídica, por ser apenas uma faculdade jurídica de fazer e deixar de fazer o que se
deseja, é apenas um valor dentre outros. A liberdade jurídica poderá ser restringida
através de uma norma proibitiva ou mandatória. Quanto mais normas restritivas,
menor será a liberdade jurídica. 102
Princípios seriam necessários para complementar as regras, garantindo-se
a vinculação à Constituição. Ainda assim, não seria resolvida a objeção
relacionada à segurança jurídica, a qual poderia acontecer no nível das regras, a
partir do texto constitucional, da vontade do legislador constituinte, e dos
precedentes jurisprudenciais.103
A colisão entre direitos fundamentais surge quando se exerce ou se realiza
um direito fundamental por seu titular, e acaba por repercutir negativamente em
direitos fundamentais de terceiros, sejam direitos da mesma natureza, sejam
distintos. Especialmente no Estado Social, o “paradoxo da igualdade” é uma
situação de colisão na medida em que mais se busca atingir a sua realização.104
3.5 A ponderação como forma de solução de conflitos entre direitos fundamentais
Princípios são normas que devem ser realizadas na medida do tanto quanto
100
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possível, como mandamentos de otimização. Podem ser realizados em graus
diferentes, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Nas possibilidades
jurídicas acontecem as colisões de princípios, sendo necessário o emprego da
ponderação para a solução:
Princípios e ponderações são dois lados do mesmo objeto. Um é do tipo
teórico-normativo, o outro, metodológico. Quem efetua ponderações no direito
pressupõe que as normas, entre as quais é ponderado, tem a estrutura de
princípios e quem classifica normas como princípios deve chegar a
ponderações. O litígio sobre a teoria dos princípios é, com isso,
essencialmente, um litígio sobre a ponderação.105

Aceita-se, na teoria dos princípios, que entre os direitos fundamentais haja
regras, estas, mandamentos definitivos. De início, apresentam-se os princípios
com o seu caráter prima facie, mas, à medida que surjam fixações definitivas,
passam ao plano das regras.106
Normas de direitos fundamentais, quando violadas, precisam ser
comprovadas perante um tribunal, existindo um vínculo jurídico. Caso contrário,
seriam “meras proposições programáticas” ou “mera lírica constitucional”. 107
No Brasil, os direitos fundamentais estão vinculados através do parágrafo
único do artigo 5º da Constituição Federal, que determina a sua imediata
aplicação. Por isto, a colisão entre normas de direitos fundamentais deve ser
considerada a fim de cumprir os preceitos constitucionais:
A todas as tentativas de suavizar o problema da colisão pela eliminação da
justiciabilidade deve opor-se com ênfase. Elas são nada mais que a solução
de problemas jurídico-constitucionais pela abolição de direito constitucional.
Se algumas normas da constituição não são levadas a sério, é difícil
fundamentar por que outras normas também então devem ser levadas a sério
se isso uma vez causa dificuldades. Ameaça a dissolução da constituição. A
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Idem, p. 65.
107
Idem, p. 62.
106

Fernanda Ajnhorn |

139

primeira decisão fundamental para os direitos fundamentais é, por
conseguinte, aquela para a sua força vinculativa jurídica ampla em forma de
justiciabilidade.108

A teoria dos princípios adequa-se à Constituição brasileira porque ela
caracteriza-se

por

conter

numerosos

direitos

sociais,

“generosamente

formulados”. Assim, a tendência é interpretá-los como normas meramente
programáticas, e sem força vinculativa. Com a teoria dos princípios, aceitaria-se o
cumprimento daquilo que se entendesse como de razoável exigência pelo
indivíduo à sociedade.109
Através da ponderação, resolve-se de forma racional muitas situações de
colisões de princípios. Utilizam-se classificações em três graus, através das
denominações “leve”, “médio” e “grave”. São graduações móveis, que podem
limitar-se apenas a dois graus, ou em aberto em números para cima, mas não
através de um modelo de um só grau, o qual não serviria para a ponderação. Alexy
considera que a “tripla gradualidade” satisfaz bem as situações cotidianas da
prática jurídica.110 E prossegue:
A exigência por realização tão ampla quanto possível de princípios jurídicofundamentais, que também pode ser designada como produção de
concordância prática ou como otimização normativa, significa, portanto, tudo
menos o mandamento de aspirar a um ponto máximo. Sem dúvida, a cada
princípio quer para si tanto quanto possível muito. Otimizar princípios
colidentes, porém, não significa ceder a isso, mas pede, ao lado da exclusão
de sacrifícios desnecessários, somente a justificação do sacrifício necessário
por, pelo menos, igual importância do cumprimento do princípio, cada vez, em
sentido contrário. Isso é um critério negativo, o que mostra que também a
otimização do quadro da ponderação é compatível com o caráter-quadro da
constituição.111
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Espaços epistêmicos acontecem quando há incerteza daquilo que a
Constituição ordena, proíbe ou libera. Estas incertezas podem ter origem em
premissas empíricas ou normativas.112
Alexy menciona que Jürgem Habermas aponta problemas na ponderação
no direito constitucional, especialmente porque a ponderação provocaria a perda
da força normativa dos direitos fundamentais, pois, com o ponderar, os direitos
seriam reduzidos ao plano de objetivos, programas e valores.113
No entanto, explica Alexy que, no direito alemão, a ponderação integra o
princípio da proporcionalidade. Por sua vez, o princípio da proporcionalidade seria
composto dos princípios da idoneidade, da necessidade, e da proporcionalidade
em sentido estrito. Os direitos fundamentais seriam princípios, mandamentos de
otimização, determinando que algo seja realizado na medida do possível, de
acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas.114
O princípio parcial da necessidade determina que entre duas medidas
possíveis para a realização de um direito fundamental, seja escolhida aquela que
menos intervém em outro direito fundamental. Sobre tal princípio, Gavião Filho
refere:
O princípio parcial da idoneidade indaga se a medida, que configura uma
intervenção em um direito fundamental, promove o fim de realizar o outro
direito fundamental ou bem jurídico coletivo protegido constitucionalmente.
Se a medida de intervenção em um direito fundamental não promover a
realização do outro direito fundamental, então, ela não estará justificada. 115

No princípio da necessidade, entre dois meios, deve-se optar pelo menos
interveniente a outro princípio. Utiliza-se a ponderação, quando custos ou
sacrifícios

não

podem

ser

evitados.

Na

ponderação,

otimizam-se

as

possibilidades jurídicas através da “lei da ponderação”116:
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Quanto mais alto é o grau do não-cumprimento ou prejuízo de um
princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro.

Assim, a regra da estrutura formal da argumentação criada pelo tribunal
constitucional federal alemão:
Uma intervenção em um direito fundamental é desproporcional se ela não é
justificada com isto, que a omissão dessa intervenção seria uma intervenção,
pelo menos, do mesmo modo intensiva na realização de um outro princípio (ou
do mesmo princípio em outros sentidos ou com vista a outras pessoas).

Denominada de “regra da desproporcionalidade”, cria-se na sentença uma
relação entre graus de intensidade e graus de proporcionalidade. Os graus de
intensidade servem de fundamentos para a decisão sobre a proporcionalidade ou
desproporcionalidade. Em sentido contrário, manifesta-se Habermas, que afirma
que com a ponderação realizam-se decisões arbitrárias ou irrefletidas, de acordo
com modelos e “ordens hierárquicas acostumados”. 117
Alexy mantém a defesa da ponderação, a qual não ocorreria de forma
arbitrária e irrefletida, ainda que o tribunal se utilizasse de modelos assentados em
uma cadeia de precedentes, os quais originam-se no caso Lüth, uma vez que as
decisões apresentam argumentações, as quais são “a expressão pública da
reflexão.”118
Os casos de colisão de direitos fundamentais devem ser resolvidos através
de uma teoria de princípios, porque assim são compreendidos. Resolve-se a
colisão com a ponderação, “aplicando-se o princípio da proporcionalidade”. No
entanto, critica-se a decisão judicial que resolve um caso de colisão entre direitos
fundamentais com base no princípio da proporcionalidade e na ponderação,
porque não seria justificada racionalmente, sendo um ato arbitrário e subjetivo. E
também se consideraria:
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Outra objeção, tão importante quanto, é que os direitos fundamentais perdem
a condição de primazia rigorosa na medida em que são identificados como
princípios e, então, podem ser ponderados. Além disso, uma ilegítima
expansão material constitucional configura uma constitucionalização do
ordenamento jurídico todo de tal modo a reduzir o espaço de conformação do
legislador democraticamente legitimado e incrementar indevidamente o
ativismo da função jurisdicional.119

A intervenção nos direitos fundamentais somente é possível para uma
finalidade autorizada pela Constituição, não podendo estar por ela vedado, ainda
que implicitamente. Os direitos fundamentais somente poderão ser restringidos
para a realização de outros direitos fundamentais ou bens jurídicos protegidos
constitucionalmente.120
A intervenção judicial em direitos fundamentais deverá ser mais cuidadosa
que a medida legislativa porque “o espaço de discrição do juiz é menor que o
espaço de verificação empírica do legislador.” 121
Frente à colisão de direitos fundamentais, empregando-se a ponderação,
estabelece-se uma relação de precedência condicionada. No entanto, apontam-se
dificuldades para a verificação dos graus de intensidade da intervenção a um
direito fundamental para o cumprimento de outro. 122
Faltam ao juiz fundamentos que indiquem um critério objetivo, racional e
obrigatório para o uso da ponderação em casos de colisão de direitos
fundamentais. No exame de uma decisão administrativa podem ser aferidos os
princípios da idoneidade, necessidade e proporcionalidade, frente às alternativas
possíveis. Entretanto, quando o controle judicial é sobre a própria finalidade da lei,
não existem estes pontos de referência. No exame de uma decisão judicial, a
higidez do fundamento jurídico se mantém quanto às normas infraconstitucionais.
A isto tudo, busca-se uma “fundamentação racional com base nas circunstâncias
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do caso concreto”. 123
Algumas decisões judiciais que se sustentam com o princípio da
proporcionalidade pecam pela irracionalidade e subjetividade da ponderação,
caindo no decisionismo, sendo questionável o fundamento lógico da decisão. Será
proporcional o julgamento, quando houver a avaliação das circunstâncias do caso
concreto conforme a “visão de mundo e concepções ideológicas” de quem o faz.124
Questiona-se a existência de critérios para o grau de intervenção a um
direito fundamental e os fundamentos para a intervenção em outro direito
fundamental. Por isso, o “peso de um princípio depende de sua importância
material dentro do sistema jurídico”. Quando o peso dos princípios é igual, não
seria possível a ponderação, mas somente quando o peso abstrato é diferente. 125
Segundo Brözek, a argumentação jurídica se apresenta em dois níveis; o da
construção dos argumentos, e o da comparação dos argumentos. Por isto, a
ponderação não seria um procedimento abstrato e geral, objetivando que os bens
jurídicos constitucionalmente protegidos não se sobreponham uns sobre os
outros. Assim, o modelo da ponderação poderia ser um critério quando vinculado
à teoria da argumentação jurídica. Sua estrutura segue as regras da aritmética,
cujas premissas não são os números, “mas o julgamento sobre os graus de
intensidade da intervenção, importância de realização e de segurança empírica. Os
números servem para interpretar os julgamentos desses graus.” 126
Parte da racionalidade se dá pelas razões da ponderação, o que pode ser
feito através da atribuição de graus numa fórmula de peso. Assim, conecta-se a
ponderação e a argumentação. A ponderação somente pode ser realizada com a
apresentação das razões para a atribuição dos graus a cada item da fórmula, sem
o qual será apenas intuitivo. Por isto, a ponderação não é uma regra de preferência,
mas a sua fundamentação. Motivando-se os graus de intervenção e de
importância, justifica-se integralmente o agir do aplicador do Direito.127
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Quanto à argumentação jurídica, destaco os esclarecimentos de Luís
Roberto Barroso:
Em primeiro lugar, a argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar
fundamentos normativos (implícitos que sejam) que lhe dêem sustentação. O
intérprete deve respeito às normas jurídicas – i.e., às deliberações majoritárias
positivas em um texto normativo - , à dogmática jurídica – i.e., aos conceitos
e categorias compartilhados pela doutrina e pela jurisprudência, que, mesmo
não sendo unívocos, têm sentidos mínimos – e deve abster-se de
voluntarismos. Não basta, portanto, o senso comum e o sentido pessoal de
justiça: é necessário que juízes e tribunais apresentem elementos da ordem
jurídica que embasem tal ou qual decisão. Em suma: a argumentação jurídica
deve preservar exatamente o seu caráter jurídico – não se trata de uma
argumentação que possa ser estritamente lógica, moral ou política.128

Na argumentação jurídica, também é importante a preservação do sistema,
observando a continuidade e coerência da ordem jurídica. Deve o julgador buscar
soluções universalizáveis, e não casuísticas. Deve também observar os
precedentes, e quando optar por variações, fundamentá-las. O respeito à
jurisprudência promove a segurança jurídica e a isonomia. Desta forma, “O juiz não
pode ignorar a história, as sinalizações pretéritas e as expectativas legítimas dos
jurisdicionados.”129 E conclui:
Em terceiro lugar, o intérprete constitucional não pode perder-se no mundo
jurídico, desconectando-se da realidade e das consequências práticas de sua
atuação. Sua atividade envolverá um equilíbrio entre a prescrição normativa
(deontologia), os valores em jogo (filosofia moral) e os efeitos sobre a
realidade (consequencialismo). Por certo, juízes e tribunais não podem lançar
mão de uma argumentação inspirada exclusivamente pelas consequências
práticas de suas decisões. Pelo contrário, devem ser fiéis, acima de tudo, aos
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valores e princípios constitucionais que lhes cabe concretizar. Não obstante
isso, o juiz constitucional não pode ser indiferente à repercussão de sua
atuação sobre o mundo real, sobre a vida das instituições, do Estado e das
pessoas.130

Há necessidade também do uso de uma linguagem uniforme, na qual as
razões devem ser apresentadas, distinguindo-se as expressões de ponderação. O
uso indiscriminado de tais expressões conduz à inconsistência terminológica,
enfraquecendo a fundamentação das decisões judiciais. A fragilidade das razões
de uma argumentação é basicamente a ausência de clareza e imprecisão
linguística.131
Não basta dizer que uma intervenção configura grave intervenção a um
princípio sem estar acompanhada das razões que justificam este grau de
gravidade. Pecará o julgador pela superficialidade das razões. Estas razões podem
ser fáticas, empíricas ou normativas. É importante o uso de argumentos
sistemáticos nas razões de ponderação como forma de demonstrar a unidade da
Constituição. 132 E prossegue:
Assim, quem se afasta da continuidade ou do amplamente aceito, deve
suportar a carga da argumentação. Essas regras são importantes para o uso
dos precedentes da jurisprudência e dos enunciados dogmáticos, pois o juiz
que pretender se afastar das proposições normalmente acolhidas deve arcar
com o ônus da argumentação.133

Será somente após o estabelecimento das relações de precedência em
vários casos concretos que se constituirá um “sistema coerente de relações de
precedência”, e que poderá ser aproveitado para futuras decisões em que houver
colisão entre direitos fundamentais, reduzindo-se o espaço da subjetividade e
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irracionalidade dos decisores. Construindo-se um “sistema abstrato de
precedências”, será necessário apenas àqueles que dele se afastarem “suportar o
ônus da argumentação”. Atende-se assim ao princípio da universabilidade, que se
traduz em racionalidade e segurança jurídica.134
Argumenta-se que a ponderação acaba por enfraquecer os direitos
fundamentais, reduzindo a sua força normativa, limitando-se apenas ao plano de
objetivos, programas e valores. Na ponderação, entender-se-ia que o juiz estaria
autorizado a restringir direitos fundamentais além do estabelecido na
Constituição. Entretanto, a aplicação dos princípios apresentam uma valoração,
uns em relação aos outros, transformando-se numa forma de efetivá-los no caso
concreto. 135
Critica Kumm a possibilidade de direitos fundamentais poderem ser
ponderados em face de bens coletivos protegidos constitucionalmente,
enfraquecendo-os e abrindo espaço para ideias “perfeccionistas, coletivistas e
consequencialistas”. A solução estaria no ideário liberal, não se aceitando a
intervenção nos direitos fundamentais em favor da comunidade e do bem estar
geral.136
De modo diverso, entende-se que a ponderação é compatível com “a
primazia dos direitos fundamentais sobre os bens coletivos”. É através das leis de
ponderação que se averiguará a intensidade de intervenção num direito
fundamental e a importância da realização de outro direito fundamental ou bem
coletivo. A par da existência de direitos absolutos, o certo é que todos poderiam
participar da ponderação, atribuindo-se a eles valores infinitos. Este seria o limite
da ponderação.137
Objeta-se a possibilidade da jurisdição utilizar-se da ponderação, o que
causaria o enfraquecimento e a perda da primazia dos direitos fundamentais,
reduzindo o espaço de conformação política do legislador, “comprometendo a
democracia e o princípio da divisão dos poderes e, com isso, o próprio Estado de
134
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Direito constitucional democrático”. Questiona-se então a legitimidade da
atividade jurisdicional” que estaria invadindo a atividade do legislador. 138 E
prossegue:
O princípio democrático diz que compete ao legislador desenvolver,
harmonizar e restringir direitos fundamentais, ponderando os interesses e
bens no espaço das escolhas públicas. O fundamento dessa competência está
exatamente na necessidade de proteção dos direitos fundamentais que, por
seu lado, constituem pressuposto para a democracia. Por isso mesmo, os
direitos fundamentais vinculam o legislador, estabelecendo limites ao
princípio da maioria, de tal sorte que as decisões políticas do legislador não
possam restringir, para além do autorizado pela Constituição, as posições
fundamentais jurídicas prima facie. 139

Defende-se então que a atividade jurisdicional estaria limitada ao exame
das questões de ordem procedimental, não podendo cuidar das questões de ordem
material. No entanto, é possível que assim aconteça a violação de direitos
fundamentais impostas pela vontade da maioria, razão pela qual o não
cognitivismo material não seria a correta opção a uma limitação jurisdicional.140
Possui o legislador a possibilidade de escolher como irá realizar um direito
fundamental, mas de acordo com o princípio parcial da proporcionalidade,
denominando-se “enlace de espaços”. Também possui o legislador a liberdade de
escolha quando mais de um meio concretiza um direito fundamental. No caso de
empate entre a ponderação de dois ou mais direitos, conclui-se que a Constituição
nada decidiu, estando liberado o legislador. É o espaço estrutural de conformação,
e explica Gavião Filho:
Não há incompatibilidade entre a ideia de Constituição como ordenaçãoquadro e a identificação dos direitos fundamentais como princípios e, assim,
como mandamentos de otimização ou a serem otimizados conforme as
138
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possibilidades fáticas e jurídicas. Os três princípios parciais do princípio da
proporcionalidade não excluem o espaço estrutural do quadro, o legislador
está liberado para escolher as finalidades, as medidas a serem adotadas e o
grau de realização dos direitos fundamentais e dos bens coletivos
constitucionalmente protegidos ou o interesse público (public interest).141

Os direitos fundamentais como princípios seriam mandamentos de
otimização, e, por isto, não pretenderiam alcançar um “ponto máximo”, visando
apenas a sua realização na medida do possível, tanto fática como juridicamente.142
O espaço epistêmico é aquele que ocorre diante da incerteza do que está
se ordenando, proibindo ou liberando. Poderá ser empírico ou normativo. O espaço
epistêmico normativo refere-se ao conteúdo material da Constituição, e relacionase ao peso dos direitos fundamentais em colisão, e as possibilidades de
valorações do legislador.143
Ante os diferentes papéis exercidos, Gavião Filho explica que “Os juízes
desempenham uma representação argumentativa e os parlamentares detêm a
representação política do cidadão.” Entre as diferenças, também se observa que a
representação popular feita pelo legislador se caracteriza como decisionista e
argumentativa, enquanto a representação feita pela jurisdição é argumentativa ou
discursiva.144 E, por isto, afirma:
O conflito jurídico pressupõe um conflito de interesses ou de poder e, portanto,
a controvérsia jurídica é uma controvérsia política. O político de uma decisão
judicial é tanto maior quanto mais amplo o poder discricionário que a própria
legislação confere ao juiz. A diferença entre o caráter político da legislação e o
caráter político da jurisdição é de natureza quantitativa e não qualificativa. Daí,
então, não haver razão para se negar o controle da Constituição a um órgão
judicial independente.145
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A possibilidade do uso da ponderação às regras em conflito indicaria a
ruptura do sistema jurídico, quando o intérprete deverá escolher qual das regras
deverá ser obedecida, e qual deverá ser desrespeitada. Não seria uma ponderação
jurídica ou normativa, mas uma ponderação de valores ou de bens. Através de uma
escala de abstração, examinam-se os fins, as razões, e os valores.146
3.6 A colisão entre direitos fundamentais individuais e coletivos
Partindo-se do pressuposto de que o direito de propriedade é um direito
individual, e o direito à proteção do patrimônio histórico e cultural é de natureza
coletiva, em algumas situações entrarão em conflito. Como visto nos julgados
citados no capítulo 2, questiona-se de que forma o Poder Público poderá intervir
na propriedade particular quando se reconhecer a existência da necessidade de
proteção daquele mesmo bem em favor da comunidade devido ao seu valor
histórico e/ou cultural.
Não está claro no texto constitucional qual será a parcela de sacrifício do
proprietário detentor do seu direito individual de propriedade, quando o seu bem
tiver valor a toda a comunidade. Cabe verificar se deverá curvar o seu direito à
função social, ou, pela igualdade, dividir o ônus com toda a comunidade.
A situação que normalmente acontece é a seguinte: O proprietário possui
um imóvel e deseja demoli-lo para ali construir um prédio de vários apartamentos,
os quais lhe proporcionarão rendimentos. No entanto, o Poder Público não permite
que o faça porque o imóvel tem valor histórico para a comunidade, representando
o bem importante registro da memória local.
Por outro lado, este é o único bem do indivíduo, e a única possibilidade de
auferir rendimentos que lhe proporcionem uma melhor qualidade de vida. O que
fazer se deve colaborar com a preservação da história da sua comunidade? Não
deveriam todos dividir os custos da preservação da sua história, ao invés de onerar
somente um?
Há evidente colisão entre um direito individual e o interesse público.
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Os direitos coletivos, por vezes, podem colidir com direitos individuais.
Podem, no entanto, serem pressupostos ou o meio para a sua realização. No
Estado de direito liberal, por exemplo, a segurança interna é o principal bem
coletivo, e serve de meio para garantir o exercício de vários direitos individuais. No
Estado de direito social, quando existe o equilíbrio econômico dos cidadãos não
há muitos casos de colisão. Mas quando há necessidade de maior redistribuição
dos direitos fundamentais sociais, ocorrem com maior frequência. 147
De acordo com a teoria dos princípios adotada por Alexy, afirma ele que os
direitos individuais têm o caráter de mandamentos de otimização ou de
mandamentos definitivos. Quando os direitos individuais têm o caráter de
otimização, ao colidirem com bens coletivos, podem ser limitados. O que não
ocorre quando os direitos individuais têm o caráter de regra, e, portanto, são
definitivos.148
Alexy conceitua o bem coletivo:
Um tal conceito de bem coletivo deixa formar-se com auxílio do conceito da
não distributividade. Um bem é um bem coletivo de uma classe de indivíduos,
se conceitual, fática ou juridicamente é impossível decompor esse bem em
partes e associá-las aos indivíduos como partes. Se isso é o caso, então um
bem tem um caráter não distributivo. Bens coletivos são bens não
distributivos.149

Para a ciência do Direito, prefere-se a variante deontológica para a
conceituação do bem coletivo, ainda que interesses possam servir como
fundamento para a escolha do bem coletivo de relevância jurídica. Um bem
coletivo ingressa no sistema jurídico quando há interesse nisto, ganhando então
um status normativo, o que normalmente acontece através da versão
deontológica. Poderá o bem coletivo ter o caráter de princípio ou regra.150
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Alguns direitos individuais podem ser considerados como meios para bens
coletivos, mas não exclusivamente. Alexy aponta o direito de propriedade como
um exemplo, pois poderá ser meio “para a produção e fomento da efetividade
econômica da economia geral”. Assim, admite que os direitos individuais podem
ter um caráter-meio, “puramente instrumental”.151
Também é possível que um bem coletivo possa ser meio para a realização
de direitos individuais, condicionado pela teoria normativa que lhe serve de base.
No entanto, Alexy apresenta a questão:
Problemas conceituais resultam, primeiro, de um outro fundamento, ou seja,
da indeterminação da relação-meio/finalidade. Essa indeterminação existe,
sem dúvida, também quando aos direitos individuais são considerados
exclusivamente
sistematicamente

como
outro

meio

para

caráter

bens

quando

coletivos,
bens

mas

coletivos

ela

tem

devem

ser

exclusivamente meios para direitos individuais. O fundamento reside no
caráter não distributivo de bens coletivos.152

Somente haverá colisão entre direitos individuais e bens coletivos quando
ambos tiverem o caráter de princípio, mandamentos de otimização. A colisão no
caso concreto deverá ser solucionada através da ponderação. Caso haja um
conflito entre regras, então deverá ser declarado inválido o direito individual ou o
bem coletivo. Cabe ao julgador, na colisão de princípios, indicar qual princípio
precede ao outro, formando uma espécie de regra “relativamente concreta – que
expressa a consequência jurídica do princípio precedente”.153
E assim defende Alexy o uso da ponderação às situações de colisões entre
direitos individuais e bens coletivos:
A relação de primazia condicionada, que soluciona colisões, expressa uma
fixação, relacionada ao caso, dos pesos relativos aos princípios participantes
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e é, sob esse aspecto, resultado de uma ponderação. Contra o preceito de
ponderação foi, sempre de novo, feita a objeção de irracionalidade. Essa
objeção, contudo, não acerta o procedimento de ponderação mais forte que a
argumentação geral prática e jurídica, como tal. O fundamento para essa
resistência relativa da ponderação contra a objeção de irracionalidade é que
da estrutura dos princípios resultam regras de ponderar irracional. 154

Haveria uma primazia prima facie dos direitos individuais, devido à ordem
normativa da vida social que “leva a sério o particular como particular”. Ainda que
as posições de particulares possam ser eliminadas ou limitadas em favor de bens
coletivos, quando isto ocorre, é necessária uma justificação. 155
No entanto, conforme Daniel Sarmento, há a noção de que no Direito Público
brasileiro, nos casos de conflitos, sempre prevalecerá o interesse público sobre os
dos particulares. Na doutrina nacional, defende-se a primazia da Administração
Pública, a qual seria a guardiã e tutora dos interesses da coletividade, o que se
revela na imperatividade do ato administrativo, na presunção de legitimidade,
competência para promover desapropriações, as cláusulas exorbitantes nos
contratos administrativos, e os privilégios processuais da Fazenda Pública. 156
A supremacia dos interesses da comunidade sobre os individuais encontra
respaldo numa teoria moral, tanto através do organicismo, como do utilitarismo.
No organicismo, os interesses da comunidade seriam superiores ao somatório dos
interesses dos particulares, enquanto no utilitarismo estes interesses se
confundiriam.157
O organicismo seria incompatível com o princípio da dignidade da pessoa
humana, “que impõe sejam as pessoas tratadas como fim, e nunca como meios”,
bem como evidenciado o confronto com o ideário do Estado Democrático de
Direito, “que se baseia no reconhecimento do valor fundamental da autonomia
154
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pública e privada do cidadão.158
No utilitarismo, uma das mais importantes teorias morais da Modernidade,
considera-se que a melhor solução é aquela que atende em maior escala os
interesses dos membros da comunidade, incluindo-se aí o somatório dos
interesses individuais. Defendido por pensadores liberais – Jeremy Benthan, Adam
Smith e Stuart Mill, o utilitarismo baseia-se nos interesses dos indivíduos que
integram a sociedade política, não supondo a existência de um organismo coletivo
superior.159 E resume:
Os utilitaristas partem da premissa de que os indivíduos têm às vezes
interesses conflitantes, e que, nestes casos, deve-se atribuir um peso igual aos
interesses de cada um, na busca de uma solução mais justa. Assim, justificase o sacrifício dos interesses de um membro da comunidade sempre que este
sacrifício for compensado por um ganho superior nos interesses dos outros
indivíduos.160

No entanto, o utilitarismo não serve aos direitos fundamentais, pois devem
estes estar acima dos interesses da maioria. A proteção dos direitos fundamentais
pela Constituição, inclusive como cláusulas pétreas, revela “o firme propósito do
constituinte de colocá-los fora do comércio político, acima dos desígnios e
interesses das maiorias de cada momento”.161
Ambas teorias justificam a perda dos direitos de uns em favor do bem-estar
geral, “que será definido através do cômputo dos interesses de todos os membros
da sociedade.” Assim, uns podem perder direitos em benefício da maioria. Os
indivíduos são vistos apenas como “partes no todo”, e não como “fins em si”,
sendo este ponto a mais significativa crítica de Rawls ao utilitarismo. Tal
concepção fere o reconhecimento constitucional da dignidade da pessoa humana,
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“de que nenhum indivíduo pode ser tratado como meio para o atingimento de fins
sociais, por mais relevantes que sejam estes”.162
O individualismo baseia-se “numa concepção atomizada da sociedade, que
relega a um papel secundário os laços de solidariedade e os interesses comuns
compartilhados pelas pessoas no meio social”. Aqui, os direitos fundamentais se
limitavam apenas aos direitos de defesa frente aos governantes, sempre de caráter
negativo, e não prestacional.163
No entanto, a partir do Estado Social, reconheceu-se a necessidade de
intervenção estatal através de políticas públicas, não mais subsistindo a
supremacia do direito individual sobre o interesse coletivo:
A consagração dos direitos sociais, bem como a relativização das liberdades
econômicas e dos institutos que lhes são correlatos, como propriedade e
autonomia contratual, criaram nova correlação de forças entre os interesses
públicos e privados.164

Observa-se que a busca pela igualdade é prevista na Constituição brasileira,
e, como uma meta a ser perseguida pelo Estado, poderá justificar políticas
públicas de redistribuição, inclusive de impacto a direitos patrimoniais de
particulares. Também o princípio da solidariedade poderá obrigar particulares,
gerando direitos e obrigações individuais, e fundamentar restrições às liberdades
individuais.165
A atual Constituição ampara valores comunitários, podendo ser vista como
sendo de um “comunitarismo liberal” ou “liberalismo comunitarista”:
Mas, se é possível extrair da Constituição uma certa moldura para a
162
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calibragem entre as dimensões comunitária e liberal da ordem jurídica,
parece-nos que a sintonia fina não cabe à Lei Maior. Afinal, não seria prudente
que uma Constituição, que se pretende aberta, fixasse em detalhes a resposta
para uma questão tão permeável às mudanças políticas e cosmovisivas, que
é a concernente à forma de relacionamento entre indivíduos e a sociedade.166

Os direitos fundamentais não são absolutos quando há necessidade de se
proteger outros bens também protegidos constitucionalmente. O caráter
principiológico

das

normas

constitucionais

que

protegem

os

direitos

fundamentais permite a ponderação dos interesses em conflito, podendo serem
restringidos, mas sempre observando-se as suas limitações – os “limites dos
limites”167:
(a) sua previsão em leis gerais, não casuísticas e suficientemente densas; (b)
o respeito ao princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão –
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e (c) o nãoatingimento do núcleo essencial do direito em questão.168

Atualmente, os direitos fundamentais não são mais interpretados apenas
dentro de uma perspectiva individualista, reconhecendo a doutrina a “dimensão
objetiva dos direitos fundamentais”, que entende que estes direitos não somente
conferem direitos subjetivos aos particulares, mas serviriam como as “bases
jurídicas da ordem jurídica da coletividade”.169
Na visão de Dworkin, os princípios em sentido estrito, aqueles relacionados
a direitos fundamentais, não poderiam ser ponderados com diretrizes políticas,
mas sempre prevalecer. Os direitos somente poderiam ser afastados por outros
direitos, e não por considerações relacionadas a interesses coletivos.170
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Em constituições sociais, como a brasileira, parece a Daniel Sarmento
possível a restrição de direitos fundamentais com base no interesse público.171 No
entanto, afirma ele que a nova ordem jurídica afastou o dogma da supremacia do
interesse público sobre o particular, “levando a doutrina administrativista a
repensar a definição clássica do poder de polícia”, o qual não se concilia com o
ideário do Estado de Direito.172
Os limites aos direitos fundamentais podem estar estabelecidos na própria
Constituição; podem estar autorizados pela Constituição através da edição de leis
restritivas; e podem decorrer de restrições implícitas no texto constitucional.173
É possível que se realizem restrições legislativas não autorizadas pela
Constituição, uma vez que nela existem direitos e outros princípios que podem
colidir, e que o constituinte não previu os critérios para a sua solução. Objetivando
a unidade da Constituição, poderia o legislador estabelecer restrições a fim de
permitir o convívio com outros bens protegidos constitucionalmente. Prefere-se
que isto seja feito pelo legislador, de forma genérica, do que pelo aplicador do
Direito de forma casuística, seja pelo juiz, seja pelo administrador. E defende:
O caráter legislativo da restrição confere, por um lado, maior previsibilidade e
segurança jurídica ao cidadão, e, por outro, crisma com maior legitimidade
democrática a ponderação realizada. 174

Devem, no entanto, estas restrições limitar-se à proteção de outro bem
jurídico protegido pela Constituição, e não interesses de nível legal ou infralegal,
os quais afrontariam a supremacia da Constituição:
Esta é, uma razão adicional para a recusa à admissão de um princípio da
supremacia do interesse público como critério de limitação de direitos
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fundamentais. Como nem todo interesse público possui berço constitucional,
não há como postular sua prevalência sobre tais direitos.175

Normas que restringem direitos fundamentais de forma muito vaga podem
ser consideradas inválidas, “porque permitem ingerências imprevisíveis no âmbito
da proteção do direito, conferindo ao aplicador da norma uma discricionariedade
exagerada, que pode resvalar no arbítrio”. 176
A supremacia do interesse público seria uma cláusula muito geral de
restrição de direitos fundamentais, violando princípios democráticos e a reserva
da lei, autorizando a Administração Pública a fixar os limites ao exercício do direito
individual, e impedindo a “sindicabilidade judicial”, privando os juízes de
“parâmetros objetivos de controle”.177
O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular elimina a
possibilidade do sopesamento, porque impõe, de antemão, a vitória do primeiro, e
o sacrifício do direito fundamental contraposto.178 E conclui:
Assim, o interesse público pode até prevalecer diante do direito fundamental,
após um detido exame calcado sobretudo no princípio da proporcionalidade,
mas para isso serão necessárias razões mais fortes do que aquelas que
permitiriam a “vitória” do direito fundamental. E tal ideia vincula tanto o
legislador – que se realizar ponderações abstratas que negligenciarem esta
primazia prima facie dos direitos fundamentais poderá incorrer em
inconstitucionalidade – como os aplicadores do Direito – juízes e
administradores – quando se depararem com a necessidade de realização de
ponderações in concreto.179

Outra razão para que o princípio da supremacia do interesse público não
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possa ser empregado como critério para a resolução de colisões, é a necessidade
de respeito ao núcleo essencial do direito fundamental – o “limite dos limites”,
devendo o legislador estar vinculado minimamente aquele.180

180

Idem, p. 66-7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os direitos humanos foram reconhecidos através de declarações no século
XVIII nos Estados Unidos e Europa, servindo a positivação jurídica como forma de
respeito a direitos cujo entendimento era da sua anterior existência. Eram
basicamente direitos de exigibilidade negativa, normalmente de um não fazer por
parte do Estado. As cartas de declaração dos direitos humanos contaminaram
positivamente o mundo, copiando-se na maioria dos países os exemplos iniciais,
especialmente o francês.
Entre estes direitos, comumente denominados de primeira geração, está o
direito de propriedade, reconhecido pela Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão promulgada na França em 1789. Caracterizado como inviolável e sagrado, o
respeito ao direito de propriedade foi um dos principais instrumentos de ascensão e
manutenção da burguesia no poder. Ainda que não beneficiasse a maioria
populacional, era a garantia de poder econômico à nova classe social, em oposição
à concentração de riquezas antes detidas pelo clero e a nobreza.
Por muito tempo a concepção individualista ao direito de propriedade foi
aceita no mundo inteiro, e garantiu o desenvolvimento do capitalismo. Ainda que
passível de críticas, foi desta forma que se adentrou à Modernidade, e abandonouse a realidade feudal. Foi através do direito de propriedade reconhecido e garantido
a indivíduos, que foi possível de forma mais abrangente garantir-se os demais
direitos humanos declarados, uma vez que o suporte econômico é a eles
indispensável.
De forma um pouco diferente foi no Brasil, que não conheceu o feudalismo.
Com a distribuição de terras pelo governo, como favores políticos ou a simples
necessidade de colonização de tão vasto território, as denominadas sesmarias foram
a nossa primeira forma de propriedade privada. Posteriormente, com a influência
norte-americana e francesa, especialmente o Código Napoleônico, perfilhamo-nos
ao conceito do direito de propriedade universal.
O século XX foi cenário de grandes mudanças sociais, acompanhado de
tragédias conhecidas. As duas grandes guerras proporcionaram o reconhecimento
de novos direitos humanos ao custo de milhões de vidas. Os direitos sociais foram
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gradativamente introduzidos em Constituições, como na de Weimar, na Alemanha,
depois no México e Itália, seguindo-se outros países. Não se admitia mais o
individualismo exacerbado, e a solidariedade social passou a integrar os novos
direitos, então denominados direitos de segunda geração.
No Estado Social Democrático, o direito de propriedade na forma
originalmente concebida na Declaração de Direitos do Homem de 1789 sofreu
alterações. O direito de propriedade, principal símbolo do individualismo e da
burguesia, ainda que anulado apenas nos países comunistas, nos demais também
modificou-se. Admitiu-se que deveria a propriedade atender à sua função social, esta
ainda a ser definida.
Atualmente, a função social da propriedade faz parte de muitas Constituições,
especialmente da brasileira, que não apenas determina-a em pé de igualdade com a
garantia ao direito de propriedade entre os direitos fundamentais previstos no artigo
5º, mas o detalha em normas específicas para a proteção do meio ambiente e do
patrimônio histórico e cultural.
A proteção ao patrimônio histórico e cultural é questão de recente
preocupação. Por vezes, as mudanças sociais, através de revoluções ou golpes,
destruíram, inconsequentemente, bens desta natureza, visando apagar um passado
que politicamente não interessava ser recordado. Pagou a humanidade um preço alto
ao destruir os vestígios da sua história ao não querer recordar.
A evolução política e jurídica mundial permitiu que se admitisse a importância
da preservação de um patrimônio histórico e cultural, de forma técnica e alheia aos
gostos e interesses dos governantes. Aceitou-se, inclusive no Brasil, que era preciso
proteger os bens de importância, ainda que pertencentes a proprietários individuais.
As Constituições brasileiras do século XX, ainda que através de pequenas
menções, previam esta proteção. A legislação infra-constitucional, especialmente o
Decreto-Lei 25/37, acompanha-nos até a presente data no intento de preservar o
nosso patrimônio histórico e cultural. A Constituição Federal de 1988 consagrou-o
como direito fundamental, no artigo 5º, através da função social da propriedade, e,
de forma específica no art. 216, bem como encarregando o Ministério Público de
protegê-lo.
No entanto, a par da indiscutível importância da preservação do patrimônio
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histórico e cultural de nosso país, constata-se o conflito entre o direito de
propriedade com este direito coletivo. As controvérsias expostas através de julgados
demonstram as dificuldades encontradas para a solução do conflito entre direitos
fundamentais.
Questões surgem quanto ao direito individual de propriedade frente à
identificação de um bem de valor histórico ou cultural. Deverá o proprietário sofrer
sozinho o ônus de preservação daquele bem para o desfrute de toda a sociedade?
Ou deverá a sociedade dividir com ele a conta para preservar a sua memória? Neste
caso, tem o poder público a faculdade de escolher os bens a serem preservados
frente às limitações orçamentárias?
Ante o conflito do direito individual de propriedade e do direito coletivo à
preservação do patrimônio histórico e cultural, um dos caminhos viáveis é a teoria
alexyana da ponderação. Embora tendo como fundamento a Constituição alemã, é
perfeitamente compatível com a nossa realidade constitucional. Procura-se então,
através da dogmática jurídica, a solução correta ao caso concreto.
A análise da norma de direito fundamental serve como elemento para o seu
posterior confronto. Deve-se distinguir princípios de regras, sendo ambos espécies
do conceito de norma. Princípios e regras indicam concepções deônticas, indicando
razões para juízos concretos de dever-ser.
Enquanto as regras primam por seu absoluto cumprimento quando válidas, os
princípios seriam mandamentos de otimização, podendo ser satisfeitos em graus
variados, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. As possibilidades
jurídicas seriam determinadas a partir das situações de colisão.
Compreendendo-se o direito de propriedade e o direito de proteção ao
patrimônio histórico e cultural como princípios, ou seja, que podem ser satisfeitos
em graus variados, viável o uso da ponderação para a resolução do conflito. Não
significa que um dos direitos tenha de ser declarado inválido e precise ceder em
relação ao outro. Aplica-se então a “lei da colisão”, empregando-se dimensões de
peso, e definindo-se qual tem maior peso no caso concreto. Não há relação absoluta
de precedência, dependendo do caso e de suas especificidades.
Admite-se então que direitos individuais possam colidir com direitos
coletivos. Tal conflito igualmente se resolve através da “lei da colisão”, com o
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sopesamento na situação a ser julgada. Há de se observar a máxima da
proporcionalidade em suas três dimensões – adequação, necessidade, e
sopesamento propriamente dito.
O sopesamento adequado emprega critérios de valoração, observando-se que
não se limita a um enunciado de preferências do julgador, sendo necessário um
procedimento racional de fundamentação. Admitem-se variadas formas de
argumentação, sugerindo-se na colisão a atribuição de diferentes graus de afetação
e importância. A partir de um conjunto de decisões utilizando-se o sopesamento,
constrói-se uma jurisprudência a ser posteriormente repetida, dispensando-se
novas ponderações.
Tem-se que através do sopesamento, atribuindo-se diferentes graus a direitos
fundamentais em conflito, possa-se encontrar a solução correta para as colisões
entre o direito de propriedade e o direito à proteção ao patrimônio histórico e cultural.
O sopesamento, realizado a partir de casos concretos de situações em conflito,
poderá apresentar ou não diferentes soluções, conforme as especificidades
encontradas. Mas, admitindo-se tal metodologia, será possível a construção de uma
jurisprudência adequada e que possa servir de fundamento a situações futuras.
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ANEXOS

Constituição Federal de 1988
Art. 5º
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu
desenvolvimento;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
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XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela
lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não
lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus";
(...)
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos.
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§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de
fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para
o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003).
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos
ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
Art. 222 - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, protegerá o
patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos,
desapropriações e outras formas de acautelamento e preservação.
§ 1º - Os proprietários de bens de qualquer natureza tombados pelo Estado
receberão incentivos para preservá-los e conservá-los, conforme definido em lei.
§ 2º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 3º - As instituições públicas estaduais ocuparão preferentemente prédios
tombados, desde que não haja ofensa a sua preservação.
Art. 223 - O Estado e os Municípios manterão, sob orientação técnica do primeiro,
cadastro atualizado do patrimônio histórico e do acervo cultural, público e privado.
Parágrafo único - Os planos diretores municipais disporão, necessariamente, sobre
a proteção do patrimônio histórico e cultural.
Código Civil de 2002
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
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§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada
a poluição do ar e das águas.
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em
caso de perigo público iminente.
§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado
consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos,
de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto
ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e
econômico relevante.
§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao
proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel
em nome dos possuidores.
Lei 9.065/98
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de
detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido
por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico,
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico
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ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com
a concedida:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim
considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 65.

Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento

urbano: (Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Redação dada pela Lei nº
12.408, de 2011)
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de
detenção e multa. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que
consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem
privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a
observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos
governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio
histórico e artístico nacional. (Incluído pela Lei nº 12.408, de 2011)
Decreto-Lei 25 de 30 de novembro de 1937
“Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”:
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I
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DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante
do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos
a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que
importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo
natureza ou agenciados pelo indústria humana.
Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, bem como
às pessôas jurídicas de direito privado e de direito público interno.
Art. 3º Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de orígem
estrangeira:
1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no
país;
2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a emprêsas estrangeiras, que façam
carreira no país;
3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civíl, e
que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;
4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;
5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:
6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente para adôrno dos
respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para
livre trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
CAPÍTULO II
DO TOMBAMENTO
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Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros
do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a
saber:
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas
pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e
bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º.
2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de arte
histórica;
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou
estrangeira;
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria
das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.
§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes.
§ 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do
presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido
para execução da presente lei.
Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios
se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda
estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos.
Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica de
direito privado se fará voluntária ou compulsóriamente.
Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e
a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do
patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário
anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer
dos Livros do Tombo.
Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar
a anuir à inscrição da coisa.
Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte processo:
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1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente,
notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias,
a contar do recebimento da notificação, ou para, si o quisér impugnar, oferecer dentro
do mesmo prazo as razões de sua impugnação.
2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por símples
despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo.
3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma,
dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do
tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o
processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias,
a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso.
Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela
notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do
Tombo.
Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o
tombamento provisório se equiparará ao definitivo.
CAPÍTULO III
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO
Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios,
inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas
entidades.
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato
conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade
de pessôas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes
da presente lei.
Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, por
iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
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Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro
de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio.
§ 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo,
deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por
cento sôbre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de
transmissão judicial ou causa mortis.
§ 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo
prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem
sido deslocados.
§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo
proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do
mesmo prazo e sob a mesma pena.
Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto prazo, sem
transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho
Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional.
Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação, para fora
do país, da coisa tombada, será esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que
se encontrar.
§ 1º Apurada a responsábilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de
cincoenta por cento do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do
pagamento, e até que êste se faça.
§ 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dôbro.
§ 3º A pessôa que tentar a exportação de coisa tombada, alem de incidir na multa a
que se referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no Código
Penal para o crime de contrabando.
Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objéto tombado, o respectivo
proprietário deverá dar conhecimento do fáto ao Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por cento
sôbre o valor da coisa.
Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas,
demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do
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Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas,
sob pena de multa de cincoenta por cento do dano causado.
Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos
municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá
pessoalmente na multa.
Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe
impeça ou reduza a visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de
ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de
cincoenta por cento do valor do mesmo objéto.
Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para proceder
às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das
mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em
que fôr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.
§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a
expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes,
ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa.
§ 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o
proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. (Vide Lei nº 6.292,
de 1975)
§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou
reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da
União, independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por parte do
proprietário.
Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que fôr
julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar
obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dôbro em caso
de reincidência.
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Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei são
equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessôas
naturais ou a pessôas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os
municípios terão, nesta ordem, o direito de preferência.
§ 1º Tal alienação não será permitida, sem que prèviamente sejam os bens
oferecidos, pelo mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao município em que
se encontrarem. O proprietário deverá notificar os titulares do direito de preferência
a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo.
§ 2º É nula alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior,
ficando qualquer dos titulares do direito de preferência habilitado a sequestrar a
coisa e a impôr a multa de vinte por cento do seu valor ao transmitente e ao
adquirente, que serão por ela solidariamente responsáveis. A nulidade será
pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que conceder o sequestro, o qual só será
levantado depois de paga a multa e se qualquer dos titulares do direito de preferência
não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta dias.
§ 3º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente a coisa
tombada, de penhor, anticrese ou hipoteca.
§ 4º Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que,
prèviamente, os titulares do direito de preferência sejam disso notificados
judicialmente, não podendo os editais de praça ser expedidos, sob pena de nulidade,
antes de feita a notificação.
§ 5º Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de remissão, se dela não
lançarem mão, até a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença de
adjudicação, as pessôas que, na forma da lei, tiverem a faculdade de remir.
§ 6º O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e do município
em que os bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco dias a partir da
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assinatura do auto do arrematação ou da sentença de adjudicação, não se podendo
extraír a carta, enquanto não se esgotar êste prazo, salvo se o arrematante ou o
adjudicante for qualquer dos titulares do direito de preferência.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23. O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre a União e os
Estados, para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à
proteção do patrimônio histórico e artistico nacional e para a uniformização da
legislação estadual complementar sôbre o mesmo assunto.
Art. 24. A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas e
artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu
Nacional de Belas Artes, tantos outros museus nacionais quantos se tornarem
necessários, devendo outrossim providênciar no sentido de favorecer a instituição
de museus estaduais e municipais, com finalidades similares.
Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará
entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas
ou artísticas e pessôas naturais o jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação
das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de
manuscritos e livros antigos ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cumprindo-lhes outrossim apresentar
semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e artísticas que
possuírem.
Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza
idêntica à dos mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva
relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
sob pena de incidirem na multa de cincoenta por cento sôbre o valor dos objetos
vendidos.
Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei poderá
ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido
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préviamente autenticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de multa de cincoenta por cento
sôbre o valor atribuido ao objéto.
Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o
pagamento de uma taxa de peritagem de cinco por cento sôbre o valor da coisa, se
êste fôr inferior ou equivalente a um conto de réis, e de mais cinco mil réis por conto
de réis ou fração, que exceder.
Art. 29. O titular do direito de preferência gosa de privilégio especial sôbre o valor
produzido em praça por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas
em virtude de infrações da presente lei.
Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o privilégio a que se refere êste artigo os
créditos inscritos no registro competente, antes do tombamento da coisa pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116º da Independência e 49º da República.
GETULIO VARGAS.
Gustavo Capanema.
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