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1 INTRODUÇÃO 

 
Este estudo almeja estudar e analisar os instrumentos e institutos jurídicos 

aptos a tutelar o patrimônio histórico e cultural, haja vista a necessidade de se 
preservar  este patrimônio para que seja mantida viva a história de um povo e sua 
identidade cultural É de suma importância a tutela do patrimônio cultural e histórico 
para a construção e memória da identidade cultural de um povo. Ante a falta de 
conscientização de parte da sociedade da importância do patrimônio histórico e 
cultural e ainda, da falta de conhecimento, mesmo que prévio acerca dos 
instrumentos e institutos jurídicos cabíveis para que o patrimônio seja preservado, 
optou-se por realizar este estudo e assim, demonstrar a importância da preservação 
do patrimônio, aumentar a conscientização popular e demonstrar os instrumentos e 
institutos jurídicos  que podem ser manejados direta ou indiretamente pelo cidadão. 

Neste sentido, o intuito da pesquisa que está em fase inicial é apresentar 
à comunidade os instrumentos jurídicos aptos à promoção da preservação do 
patrimônio histórico e cultural para que assim possam agir plenamente em exercício 
aos seus direitos enquanto cidadãos ou exigir que o direito vigente seja efetivado a 
partir da ação dos órgãos de defesa do patrimônio público. Entre os instrumentos e 
institutos jurídicos analisados estão: a ação civil pública, a ação popular, a 
responsabilidade civil, o tombamento e a desapropriação. Outros serão analisados 
no decorrer da pesquisa. O trabalho tem como objetivo geral apresentar os 
instrumentos e institutos jurídicos existentes no Direito Brasileiro dispostos à 
população e às instituições para a tutela do patrimônio histórico-cultural, haja vista a 
importância do mesmo para a coletividade e ser o Município de Pelotas um 
município histórico. Embora, em Pelotas estejam sendo realizadas inúmeras ações 
para a tutela deste patrimônio, preservação e reparação, verifica-se, in loco, que 
muitos imóveis históricos ainda se encontram em estado de contínua de depredação 
devido a carência de cuidados mínimos necessários. Pretende-se assim demonstrar 
à sociedade as possibilidades jurídicas de preservação deste patrimônio, no intuito 
de instigá-la direta ou indiretamente a cuidar dos mesmos. A pesquisa trabalha com 
a problemática: Quais os instrumentos jurídicos existentes no Direito brasileiro para 
a tutela do patrimônio histórico-cultural?  
 
2 METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODOS) 
 

O estudo está em fase inicial, até o momento, foi realizado um estudo 
teórico acerca dos instrumentos jurídicos colocados à disposição dos cidadãos 
visando a tutela do patrimônio histórico-cultural para que possam exigir a 



 
 

preservação da  identidade cultural do seu povo.  Também, analisou-se os dados e 
informações sobre as ações, projetos e programas que o Poder Público do Município 
de Pelotas/RS vem realizando para preservar o patrimônio histórico e cultural, bem 
como, reparar os danos causados. Na segunda etapa da pesquisa será realizada 
uma investigação acerca das intervenções judiciais existentes e as já concretizadas 
no Município de Pelotas/RS, no intuito de saber se os instrumentos e institutos 
jurídicos disponíveis no Direito Brasileiro estão sendo utilizados para a tutela do 
patrimônio histórico e cultural e se as instituições de defesa do patrimônio público 
estão agindo para a tutela deste patrimônio. Para a realização do trabalho utilizou-se  
o método dedutivo, e foram usadas fontes primárias e secundárias. O trabalho adota 
uma perspectiva interdisciplinar para apresentar a temática, pois além do direito 
constitucional, o estudo está amparado no direito civil, ambiental, urbanístico, 
administrativo e processual civil. 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como salientado, a pesquisa encontra-se em fase inicial. Contudo, a 
partir das análises e estudos feitos até o momento, conclui-se que no Município de 
Pelotas muitos imóveis foram inventariados ou tombados. O Município está  
engajado em projetos  e programas de preservação do patrimônio cultural, como o 
MONUMENTA. Assim, vários imóveis históricos já foram restaurados, muitos por 
iniciativa pública e outros particular. Do ponto de vista teórico, analisou-se alguns 
instrumentos e institutos jurídicos dispostos à tutela do patrimônio histórico e cultural 
e conclui-se que a Ação Popular e a Ação Civil são as mais eficazes, sendo que a 
primeira pode ser manejada pelo cidadão diretamente e a segunda, pelo Ministério 
Público, Defensoria Pública entre outros. E também, o Poder Público pode 
desapropriar ou tombar imóveis com relevante valor social, cultural e histórico. A 
responsabilização civil serve para impor  a obrigação de reparação dos danos ao 
patrimônio ao  responsável. No segundo momento da pesquisa, será realizado um 
aprofundamento quanto a parte teórica e será realizada a pesquisa onde se poderá 
analisar se o Direito vigente vem sendo utilizado no intuito de proteger o patrimônio, 
pois é notório que muitos imóveis de valor histórico existentes no Município não 
estão sendo preservados haja o visível estado de depredação dos mesmos.Para 
isso, será consultado o site do TJRS e através da consulta jurisprudencial e 
processual verificar-se-á se ações foram propostas ou estão em trâmite no intuito de 
preservação ou reparação dos danos causados ao patrimônio ao patrimônio 
histórico e cultural de Pelotas. 

 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Como a pesquisa está em fase inicial pode-se concluir que no Direito 
Brasileiro há possibilidades de intervenção direta e indireta pelo cidadão no intuito 
de preservar o patrimônio histórico e cultural. Tanto a ação civil pública assim como 
a ação popular são instrumentos jurídicos assegurados constitucionalmente, no 
primeiro caso, a legitimidade para sua propositura é do Ministério Público, 
Defensoria Pública e Associações de defesa etc.,e na segundo, o cidadão 
diretamente é parte legítima para propô-la. O tombamento e a desapropriação 



 
 

também estão previstos na Constituição Federal. Ao contrário do que ocorre com a 
desapropriação, no tombamento o direito de propriedade e a propriedade, em si, 
permanecem com o particular, o bem tombado tem o regramento do Estado, no que 
concerne as regras de manutenção, conservação da propriedade e quanto restrições 
ao uso do bem.  Na desapropriação há a destituição da propriedade particular ao 
Estado. A responsabilização civil obrigará o responsável pela destruição do 
patrimônio histórico e cultural  a repará-lo. Cumpre salientar que através da 
imposição do princípio da função social da propriedade, os imóveis precisam estar 
adequados ao interesse coletivo e social, sob pena de perda da propriedade e 
imposição de sanções, como IPTU progressivo no tempo, perda do domínio etc. 
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