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1. A Prefeita do Município de Monteiro não tem legitimidade para figurar como 
impetrada  em  mandado  de  segurança  que  combate  embargo  de  obra  emitido 
exclusivamente pelo Secretário de Infraestrutura municipal.

2. O embargo administrativo combatido por este Mandado de Segurança e a ordem 
judicial  de paralisação da obra prolatada  em outro  processo (nunciação de  obra 
nova)  são  óbices  autônomos  ao  prosseguimento  da  construção,  de  sorte  que, 
havendo supressão de um, o outro é suficiente para a manutenção do atual  status  
quo,  o  que  evidencia  a  existência  de  interesse  processual  quanto  a  ambos  os 
processos judiciais.

3.  Muito  embora  o  poder  de  polícia  seja  dotado  de  autoexecutoriedade,  a 
Administração está jungida aos ditames do inciso LV do art.  5° da Constituição 
Federal, de sorte que toda alteração negativa na esfera jurídica dos particulares deve 
ser precedida de oportunidade de defesa, raciocínio que ganha especial relevância 
na  hipótese  em  que  o  administrado  já  havia  obtido  licença  para  construir, 
sumariamente anulada.



4. Toda forma de acautelamento e preservação do patrimônio histórico e cultural 
que implique em restrição das prerrogativas inerentes à propriedade somente opera 
efeitos após o registro concreto e individualizado nos assentamentos referentes ao 
imóvel atingido pelos ditames da lei instituidora, respeitado o contraditório.

5. Referido gravame não se opera por força direta da lei que define determinada 
área  como  de  proteção  histórica,  havendo  a  necessidade  de  instauração  de 
procedimento administrativo sujeito ao contraditório, por meio do qual será aferida 
a compatibilidade do imóvel com as condições previstas em abstrato.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º 0001529-65.2013.815.0241, em que figuram como Apelantes Manoel Marivaldo 
Neves Berto e outra e como Apelado o Município de Monteiro.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em dar provimento à Apelação.

VOTO.

Manoel  Marivaldo  Neves  Berto e Cristiana  Brito  de  Figueiredo 
interpuseram Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara da 
Comarca de Monteiro,  f.  75/77, que denegou a ordem requestada em Mandado de 
Segurança por eles impetrado contra  ato imputado à Prefeita  e  ao Secretário de 
Infraestrutura  daquele  Município,  consubstanciado  no  embargo  de  reforma  de 
prédio comercial fundado em desrespeito à legislação local protetora do patrimônio 
histórico e cultural municipal.

Em suas razões  recursais, f.  80/93, afirmaram que  a licença para reformar, 
anteriormente concedida pela Administração, foi sumariamente revogada pelo ato 
de embargo, não precedido do necessário contraditório,  ao fundamento de que a 
demolição da fachada do imóvel violou as disposições dos arts. 46, 49, 138 e 139 do 
Plano Diretor (Lei Complementar Municipal n.° 07/2006).

Alegaram, ainda, que o embargo se fundou em lei municipal instituidora de 
zonas  de  proteção  do  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Município  carente  de 
imediata eficácia e que, portanto, a reforma não poderia sofrer restrições enquanto 
não editada a lei regulamentadora que venha a definir quais áreas estão sujeitas a tal 
proteção. 

Defenderam que o tombamento e demais medidas protetivas de semelhante 
natureza  não  produzem  efeitos  concretos  por  força  direta  da  lei,  havendo 
necessidade de prévio processo administrativo em que se assegure o contraditório e 
de  subsequente  anotação,  no  registro  imobiliário,  da  restrição  ao  direito  de 
propriedade.

Requereram a reforma da Sentença para que a segurança seja concedida e o 
embargo anulado.



Nas  Contrarrazões,  f.  98/106,  o Município  de  Monteiro  arguiu,  como 
preliminar,  falta de interesse de agir,  defendendo que a obra está  paralisada por 
força  de  Sentença prolatada  nos  autos  da  Ação  de  Nunciação  de  Obra  Nova 
(Processo n.° 0001585-98.2013.815.0241, f. 111/115) em trâmite perante o mesmo 
Juízo.

No mérito,  alegou que  o Plano Diretor definiu de forma plena,  mediante 
mapa  em anexo,  a  zona  de  proteção  histórico-cultural,  na  qual  está  inserido  o 
imóvel em apreço.

Sustentou  que  o  referido  diploma  vedou  a  modificação  da  fachada  dos 
imóveis situados naquela área e condicionou as alterações à concessão de licença 
especial  de  competência  do  órgão  gestor  da  cultura  do  Município,  após 
manifestação do Conselho Municipal de Cultura, formalidades cuja inobservância 
lastreou o embargo discutido. 

Alegou, ainda, que o projeto de reforma apresentado pelos Impetrantes não 
fez referência à demolição da fachada original do imóvel,  requerendo, ao final, o 
desprovimento da Apelação.

A Procuradoria de Justiça, f. 129/131, opinou pelo desprovimento do Apelo, 
entendendo desnecessário o contraditório em prévio processo administrativo nos 
casos  em  que  a  discussão  é  unicamente  de  direito  e  reputando  incabível  o 
questionamento  relativo  à  regulamentação  da  Lei  Municipal  na  estreita  via  do 
mandado de segurança.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 94, pelo que, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de reforma de um prédio comercial situado no Centro do Município 
de Monteiro, de propriedade de  Cristiana Brito de Figueiredo  e  locado a  Manoel 
Marivaldo Neves Berto, f. 19/21.

Os Impetrantes obtiveram licença municipal para iniciar a reforma em abril 
de 2013, f.  26/27 e 60/61, e o Secretário de Infraestrutura embargou a obra em 
junho daquele ano, f. 28, ao fundamento de que houve demolição da fachada do 
imóvel, vedada, em tese, pelo Plano Diretor do Município, por se tratar de prédio 
situado no Centro Histórico,  e de que a construção não foi precedida de licença 
especial  do  órgão  gestor  da  cultura,  após  manifestação  do  respectivo  Conselho 
Municipal.

O  embargo  administrativo  combatido  pelo  Mandado  de  Segurança  foi 
exarado exclusivamente pelo Secretário de Infraestrutura do Município, f. 28, razão 
pela qual  reconheço, de ofício, a ilegitimidade da Prefeita para figurar como 
Impetrada, determinando sua exclusão da relação processual com base no art. 
6°, §3°, da Lei Federal n.° 12.016/091.

1 Art. 6°. Omissis.



A obra  em  apreciação  encontra-se  paralisada  por  dois  atos  distintos  e 
independentes entre si, a saber, o embargo administrativo operado pelo Secretário 
de Infraestrutura, f. 28, e a Sentença que julgou procedente o pedido declinado na 
Inicial da Ação de Nunciação de Obra Nova, f. 111/115, ajuizada pelo Município de 
Monteiro, também combatida por Apelação.

Em havendo anulação do ato administrativo, a obra permanece embargada 
por força exclusiva da Sentença.

Sob outro prisma, caso haja anulação ou reforma da Sentença referente à 
Ação  de  Nunciação,  a  construção  continua  obstada  por  força  do  embargo 
administrativo,  o  que  evidencia  a  utilidade  de  ambos  os  processos  judiciais  (a 
Nunciação e este Mandado de Segurança), pelo que rejeito a preliminar de falta 
de interesse.

Passo ao mérito.

As partes divergem a respeito da eficácia da Lei Complementar Municipal 
n.°  07/2006,  defendendo  os  Impetrantes  que  as  zonas  de  preservação  histórico-
cultural mencionadas pelo Diploma não foram plenamente definidas, enquanto que 
a Administração sufraga a aplicação imediata daquelas restrições.

Os  Impetrantes  alegam,  como  questão  prévia,  a  inexistência  de 
procedimento administrativo anterior ao embargo da obra.

Muito  embora  o  poder  de  polícia  seja  dotado  de  autoexecutoriedade,  a 
Administração está jungida aos ditames do inciso LV do art.  5° da Constituição 
Federal2,  de sorte que toda alteração negativa na esfera jurídica dos particulares 
deve  ser  precedida  de  oportunidade  de  defesa,  raciocínio  que  ganha  especial 
relevância na hipótese em que o administrado já havia obtido licença para construir.

A  doutrina  especializada  dominante  defende  esse  raciocínio,  consoante 
ilustram as seguintes anotações de José dos Santos Carvalho Filho3:

Não se deve esquecer  que as sanções devem ser  aplicadas em observância ao 
devido  processo  legal  (due  process  of  law),  para  que  se  observe  o  princípio  da 
garantia  de  defesa  aos  acusados,  inscrito  no art.  5°,  LIV e  LV,  da  CF.  Se  o ato 
sancionatório de polícia não tiver propiciado ao infrator a oportunidade de rechaçar a 
acusação e de produzir as provas necessárias às suas alegações, estará contaminado 
de vício de legalidade, devendo ser corrigido na via administrativa ou judicial. Como 

§3°. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a 
ordem para a sua prática. 

2 Art. 5°. Omissis.
[…]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o  
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

3 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, pp.102 e 176-177.



se trata  de processo acusatório,  deve reconhecer-se a  incidência,  por analogia,  de 
alguns axiomas consagrados no âmbito do Direito Penal e Processual Penal.

[…]
Através da prerrogativa da autotutela (…) é possível que a Administração reveja 

seus próprios atos, podendo a revisão ser ampla, para alcançar aspectos de legalidade 
e de mérito. Trata-se, com efeito, de princípio administrativo, inerente ao poder-dever 
geral  de vigilância que a Administração deve exercer  sobre os atos que pratica e 
sobre os bens confiados à sua guarda. 

[...]
A autotutela se caracteriza pela iniciativa de ação atribuída aos próprios órgãos 

administrativos.  Em  outras  palavras,  significa  que,  se  for  necessário  rever 
determinado ato ou conduta, a Administração poderá fazê-lo  ex officio, usando sua 
autoexecutoriedade,  sem que  dependa  necessariamente  de  que  alguém o  solicite. 
Tratando-se de ato com vício de legalidade,  o  administrador toma a iniciativa de 
anulá-lo;  caso  seja  necessário  rever  ato  ou  conduta  válidos,  porém  não  mais 
convenientes ou oportunos quanto a sua subsistência, a Administração providencia a 
revogação. Essa sempre foi a clássica doutrina sobre o tema.

Modernamente,  no  entanto,  tem prosperado  o  pensamento  de  que,  em  certas 
circunstâncias, não pode ser exercida a autotutela de ofício em toda a sua plenitude. A 
orientação que se vai  expandindo encontra inspiração nos modernos instrumentos 
democráticos e  na necessidade de afastamento de algumas condutas  autoritárias  e 
ilegais de que se valeram, durante determinado período, os órgãos administrativos. 
Trata-se, no que concerne ao poder administrativo, de severa restrição ao poder de 
autotutela de seus atos, de que desfruta a Administração Pública.

Adota-se  tal  orientação,  por  exemplo,  em  alguns  casos  de  anulação  de  atos 
administrativos,  quando  estiverem  em  jogo  interesses  de  pessoas,  contrários  ao 
desfazimento do ato. Para permitir melhor avaliação da conduta administrativa a ser 
adotada, tem-se exigido que se confira aos interessados o direito ao contraditório, 
outorgando-se-lhes o poder de oferecerem as alegações necessárias a fundamentar 
seu interesse e sua pretensão, no caso o interesse à manutenção do ato. Na verdade, 
como bem acentua ADILSON DALLARI, “não se aniquila essa prerrogativa; apenas 
se  condiciona  a  validade  da  desconstituição  de  ato  anteriormente  praticado  à 
justificação  cabal  da  legitimidade  dessa  mudança  de  entendimento,  arcando  a 
Administração Pública com o ônus da prova”.

O STF já teve a oportunidade de decidir que, quando forem afetados interesses 
individuais, “a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da 
instauração  de  processo  administrativo  que  enseja  a  audição  daqueles  que  terão 
modificada  situação  já  alcançada”.  Observa-se  dos  dizeres  do  aresto  ter  sido 
considerada  indevida  a  anulação  de  ato  administrativo  por  falta  de  oportunidade 
conferida aos interessados, de contraditar e rechaçar os motivos que justificaram a 
conduta invalidatória.

É digno de registro que a licença para reformar foi deferida pela Secretaria 
de Infraestrutura, muito embora o Plano Diretor tenha preceituado que as alterações 
em imóveis  situados  em áreas  de  preservação  histórica  se  submetem à  licença 
especial expedida pelo órgão gestor da cultura, após o pronunciamento do Conselho 
Municipal de Cultura, f. 30.

A Secretaria de Infraestrutura, ciente da localização do imóvel, ao deferir a 
licença, reconheceu-se competente para expedição do ato administrativo perseguido 
e,  portanto,  inspirou  no  particular  a  segurança  de  que  a  proteção  histórica  não 
alcançava aquele prédio.

Esse  fato  acentua  a  ocorrência  de  surpresa  em  detrimento  da  legítima 
confiança inspirada pela própria Administração, haja vista a presunção de legalidade 



da licença concedida4, evidenciando a necessidade de procedimento administrativo 
prévio em que assegurada a ampla defesa.

Não se pretende negar  aplicação às  Súmulas  de  nos. 346 e  4735 do STF, 
afirmando-se, tão somente, que a autotutela se condiciona ao contraditório prévio na 
hipótese de repercussão negativa à esfera dos particulares.

A jurisprudência  do  STJ  firmou-se  nesse  sentido,  conforme  se  ilustra  a 
seguir:

PROCESSUAL CIVIL.  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA 
PENDENTE.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  CONEXA.  […]  2.  Ação  Civil  Pública 
proposta pelo Ministério Público na qual obteve antecipação de tutela para obstar a 
concessão do habite-se e alvará de funcionamento. […] 6. O Supremo Tribunal Federal 
assentou premissa calcada nas cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do 
devido processo legal, que a anulação dos atos administrativos cuja formalização haja 
repercutido no âmbito dos interesses individuais deve ser precedida de ampla defesa. 
(  RE  158.543/RS,  DJ  06.10.95.).  Em  conseqüência,  não  é  absoluto  o  poder  do 
administrador ,  conforme insinua a Súmula 473.  [...] (STJ,  REsp 402.638/DF, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/04/2003, DJ 02/06/2003, p. 187).

ADMINISTRATIVO.  CONSTRUÇÃO.  CÓDIGO  DE  POSTURAS. 
OBSERVÂNCIA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
- Demolição. Se a edificação é feita sem observância às regras urbanísticas, cumpre à 
Administração impedi-la e,  até  mesmo,  demoli-la,  desde que observado o devido 
processo legal. Inexistência de violação ao art. 572 do Código Civil.

4 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL  CONTRA  ACÓRDÃO 
CONFIRMATÓRIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM ACP QUE SUSPENDERA AS OBRAS 
DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO PRÉ-LICENCIADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO 
ART.  535  DO  CPC.  VALORAÇÃO  JURÍDICA DOS  FATOS  E  PROVAS  DOS  AUTOS.  NÃO 
APLICAÇÃO  DA SÚMULA 7/STJ.  RECURSO  ESPECIAL PARCIALMENTE  CONHECIDO  E, 
NESSA PARTE, PROVIDO. […] 3.   A Corte a quo produziu, neste caso, valoração jurídica que não se  
mostra em perfeita  sintonia com os fatos  e provas carreados aos autos,  ao ter entendido que foram 
devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, periculum in 
mora e fumus boni iuris, como consagrado na doutrina especializada; na hipótese,  verifica-se que o 
empreendimento suspenso estava guarnecido das prévias licenças expedidas pelas autoridades públicas 
competentes,  por  isso que se impunha apreciar  em profundidade os  aspectos  relativos à  suficiência  
dessas  licenças,  por  se  tratar  de  atos  administrativos  revestidos  da  aparência  de  legitimidade  e  de  
validade próprias da sua espécie. 4. Tendo o empreendimento objurgado na ACP obtido previamente as 
licenças administrativas exigíveis, devidamente outorgadas pelo Poder Público competente, o que foi  
ressaltado no acórdão recorrido, criou-se situação jurídica definida em ato administrativo, cuja eficácia, 
para ser suspensa, revogada ou anulada, deve ser submetida a ponderações verticalizadas, isso porque a 
subitaneidade de tal medida caracteriza surpresa aos empreendedores,  após realizarem investimentos 
vultosos,  ao  abrigo  daqueles  atos.  5.  Esta  Corte  Superior  de  Justiça  já  decidiu,  seguindo  diretriz 
judicante capitaneada pelo eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, que, aprovado e licenciado 
pelo  Poder  Público  competente,  o  projeto  para  construção  de  empreendimento,  em  obediência  à 
legislação correspondente e às normas técnicas aplicáveis - conforme se deu no presente caso - a licença  
então  concedida  trará  a  presunção  de  legitimidade  e  definitividade  (REsp.  1.227.328/SP,  DJe 
20.05.2011). […] (STJ, REsp 1193474/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,  
julgado em 05/06/2014, DJe 04/08/2014).

5 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos;  ou revogá-los,  por motivo de conveniência ou oportunidade,  
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



- Agravo regimental  improvido (AgRg no Ag 144.600/DF, Rel. Ministro Humberto 
Gomes De Barros, Primeira Turma, julgado em 17/08/1998, DJ 28/09/1998, p. 11).

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  IBAMA.  ÁREA  DE  PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. 
TERMO DE EMBARGO SEM EMBASAMENTO NORMATIVO. AUSÊNCIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXERCÍCIO DE DEFESA. NULIDADE.
1. Demanda em face de suposta infração, por parte do autor, aos preceitos ditados no 
art. 40, da Lei n° 9.605/98, na Resolução CONAMA nº 13/90, no art. 6°, § 7°, do 
Decreto nº 90.883/85, e no art. 14,  I, da Lei n°6.938/81.
2.  Constitui  infração,  a  construção de obra em área de proteção  ambiental,  sem o 
devido  licenciamento,  ocasionando,  via  de  conseqüência,  a  aplicação  das  sanções 
atinentes à matéria.
3.  Inexistente  embasamento  normativo  ao  Termo  de  Embargos  lançado, 
impossibilitando o exercício da defesa ao autuado,  restam invalidados  seus  efeitos 
desde a sua lavra.
4. Ato inquinado não atende à técnica administrativa, a qual só é permitida a realização 
de algum ato se houver expressa previsão legal,  além de que,  quando se tratar  de  
sanção,  o  preceito  permissivo  deve  constar  obrigatoriamente  do  instrumento 
executório, a fim de possibilitar competente ciência e  eventual defesa por parte do 
administrado.
5. Não se encontrando no Termo de Embargos seu embasamento normativo, de forma 
que possibilite ao administrado o exercício de sua defesa e compreenda de onde adveio 
sua punição, têm-se por nulos os seus efeitos desde a sua lavratura, devendo o mesmo 
ser afastado do mundo jurídico.
6.  Em homenagem ao devido processo legal, não vinga processo administrativo 
para aplicar sanções, sem o oferecimento de prazo e condições para o exercício de 
defesa.
7. Recurso não provido (STJ, REsp 447.639/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 
Turma, julgado em 07/11/2002, DJ 09/12/2002, p. 308).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também adota esse entendimento, 
conforme se exemplifica a seguir:

APELACAO  E  REEXAME  NECESSARIO.  MANDADO  DE  SEGURANCA. 
MUNICÍPIO.  DIREITO  DE  CONSTRUIR.  LICENÇA.  CANCELAMENTO 
POSTERIOR  QUE  NÃO  PRESCINDE  DE  PRÉVIO  CONTRADITÓRIO.  1. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR EXTRA PETITA, QUE SE 
REJEITA.  2.  CONQUANTO  ADMISSÍVEL A ANULAÇÃO  DA LICENÇA DE 
CONSTRUÇÃO  QUE  TENHA  SIDO  EXPEDIDA  POR  ERRO  OU 
ILEGALIDADE,  CONFORME  SÚMULA  473  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL,  ISSO NÃO PRESCINDE DE DECISAO MOTIVADA E ADOTADA 
EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE ASSEGURADO DEFESA E 
CONTRADITÓRIO AO PARTICULAR. 3.  NAO HÁ, ENTRETANTO, DIREITO 
ADQUIRIDO  À EXECUCAO  DE  LICENCA  PARA  CONSTRUIR  QUE  SE 
MOSTRE  EM  DESACORDO  COM  OS  DITAMES  LEGAIS.  REJEITADA  A 
PRELIMINAR. APELACAO PARCIALMENTE PROVIDA. CONFIRMADA, NO 
MAIS, A SENTENCA EM REEXAME NECESSARIO (TJRS, Apelação e Reexame 
Necessário  Nº  70005663505,  Primeira  Câmara  Especial  Cível,  Relator:  Eduardo 
Uhlein, julgado em 30/06/2003).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem idêntico posicionamento, senão, 
veja-se:

 
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA -  ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - 
DECRETO  ANULATÓRIO  -  INOBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E  DO 
CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O 
Município, a teor do disposto no artigo 934, III, do CPC, tem o exercício da 'nuntiatio 



novi  operis'  para  impedir  que  se  construa  com inobservância  de  suas  normas  de 
edificação. Todavia, se o réu iniciou a sua obra com alvará municipal autorizativo e 
em  obediência  às  normas  municipais  e  viu-se  impedido  de  dar  continuidade  à 
construção em razão única e exclusivamente de um Decreto Municipal que anulou 
esse mesmo alvará sem o necessário processo administrativo, o pedido não pode ser 
acolhido.  -  Modernamente,  tem  prosperado  o  entendimento  de  que,  em  certas 
circunstâncias,  a  possibilidade  de  anulação  (vício  de  legalidade)  ou  a  revogação 
(oportunidade e conveniência) de ofício do ato administrativo sofre mitigação, ou 
seja,  há restrição ao poder de autotutela de que desfruta a Administração Pública, 
mormente  quando  estiverem  em  jogo  interesses  de  pessoas,  contrários  ao 
desfazimento  do  ato  (TJMG,  Apelação  Cível  1.0534.05.000834-9/001,  Rel.  Des. 
Eduardo  Andrade,  1ª  Câmara  Cível,  julgamento  em  03/10/2006,  publicação  da 
súmula em 20/10/2006).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -  MANDADO DE SEGURANÇA - 
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO -  CONCESSÃO -  POSTERIOR EMBARGO DA 
OBRA AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 
NO CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO -  DIREITO LIQUIDO E 
CERTO  CONFIGURADO  -  SEGURANÇA CONCEDIDA -  MANUTENÇÃO  - 
INTELIGÊNCIA DO ART.  1º  DA LEI  Nº  1.533/1951.  A Administração  Pública 
somente pode anular ou cassar alvará de construção concedido ao Administrado, se 
lhe  oportunizar  o  direito  à  ampla  defesa  e  ao  contraditório,  pois  no  Estado 
Democrático de Direito,  o devido processo legal  deve ser observado também nos 
procedimentos administrativos (TJMG, Reexame Necessário-Cv 1.0713.07.069968-
9/003,  Rel.  Des.  Dorival  Guimarães  Pereira,  5ª  Câmara  Cível,  julgamento  em 
21/08/2008, publicação da súmula em 29/08/2008).

Não bastasse a força do raciocínio, a corrente majoritária tem entendido que 
toda  forma  de  acautelamento  e  preservação  que  implique  em  restrição  das 
prerrogativas  inerentes  à  propriedade  somente  operam  efeitos  após  o  registro 
concreto e individualizado nos assentamentos referentes ao imóvel atingido pelos 
ditames da lei instituidora.

Em outras  palavras,  o  gravame não se  opera  por  força  direta  da  lei  que 
define  determinada  área  como de  proteção  histórica,  havendo  a  necessidade  de 
instauração de procedimento administrativo sujeito ao contraditório, por meio do 
qual  será  aferida  a  compatibilidade  do  imóvel  com  as  condições  previstas  em 
abstrato.

Nesse procedimento administrativo prévio, o particular pode, por exemplo, 
defender  que  o  imóvel  está  fora  da  zona  delimitada  legalmente  ou  que  o  bem, 
embora dentro daquela limitação geográfica,  não guarda qualquer traço histórico 
passível  de  preservação  (é  o  caso  dos  terrenos  nus,  das  construções  realizadas 
originariamente após o período histórico de referência e daquelas reformadas antes 
da vigência da lei  protetiva,  que não guardam mais qualquer  linha arquitetônica 
característica)6. 

6 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PROTEÇÃO  AO  PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL. DISPENSA DA PROVA REQUERIDA PELOS RÉUS. VIOLAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Implica violação do contraditório 
e da ampla defesa, a dispensa da prova requerida oportunamente pelos réus, tendo em vista a alegação  
de  inexistência  de  valor  cultural  ou  histórico  da  fachada  do  imóvel  que  se  pretende  conservar  e 
restaurar com a demanda. Agravo provido (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70056796667, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Relator: Marco Aurélio Heinz, julgado em 04/12/2013, Diário da Justiça do dia 



Ante o expendido, ainda que se admita a plena eficácia do Plano Diretor 
discutido,  há  a  necessidade  do  citado  procedimento  administrativo  prévio  e  da 
respectiva averbação da restrição no registro imobiliário.

Exemplificativamente, os seguintes julgados do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÂO COM 
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA,  CUMULADA  COM  PEDIDO  DE 
INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE PANAMBI. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS 
AUTORES  QUE  NÃO  ESTÁ  TOMBADO,  MAS  O  EMBARGO  DA  OBRA 
FUNDA-SE EM LEIS MUNICIPAIS (02/1993 e 05/1993). Caso em que o prédio dos 
autores (Farmácia Hisserich) foi declarado como Patrimônio Histórico e Cultural do 
Município, mas não lhes foi assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não houve 
a  prévia  notificação  aos  proprietários  e  instauração  do  devido  procedimento 
administrativo.  Em  decorrência,  o  embargo  à  obra  e  o  impedimento  da  sua 
continuidade, mesmo após a formalização do pedido de licença, afetou o seu direito 
de propriedade, além do que consistiu o ato em medida drástica do Poder Público 
trazendo-lhes prejuízos de ordem material e econômica, já que a reforma tem por 
objetivo a ampliação dos negócios  da família.  Ilegalidade  do ato que indeferiu a 
licença  para  a  construção  sob  o  argumento  de  que  o  imóvel  está  protegido  pelo 
patrimônio  histórico  sem  que  tal  proteção  tenha  sido  precedida  do  devido 
procedimento administrativo. Procedência da ação que se mantém, e que determinou 
a continuidade,  conclusão da obra,  com direito  à  indenização a ser  liquidada por 
arbitramento.  Taxa  de  juros  moratórios  e  valor  fixado  a  título  de  honorários 
advocatícios  que  restam  também  mantidos.  APELOS  DESPROVIDOS  (TJRS, 
Apelação Cível  n.º 70033692542, Primeira Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin 
dos Santos, julgado em 01/12/2010, Diário da Justiça do dia 13/01/2011). 

ADMINISTRATIVO.  LEI  Nº  4.568/00.  MUNICÍPIO  DE  PELOTAS. 
INTERVENÇÃO  NA  PROPRIEDADE.  TOMBAMENTO.  PROTEÇÃO  AO 
PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  CULTURAL.  LIMITAÇÕES.  PROPRIEDADE. 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  LEI.  IMPOSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA. 
RECURSO ADESIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O advento de lei municipal que 
declara área do seu território de Zona de Preservação do Patrimônio Cultural não gera 
para os proprietários dos imóveis nela situados o dever de preservá-los. A partir da 
declaração  legal  de  preservação,  cumpre  à  Administração  Pública  Municipal, 
concretamente, apurar quais os imóveis lá situados, em razão do seu valor histórico, 
devem  ser  preservados.  2.  O  tombamento  é  ato  administrativo  privativo  da 
Administração  Pública,  não  sendo  possível  sua  imposição  por  lei,  que  exige  a 
observância do procedimento previsto no Decreto-lei 25/1937. 3. Não cabe recurso 
adesivo ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em processo em 
que atua como custus legis. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo não 
conhecido  (TJRS,  Apelação  Cível  n.º  70015776248,  Vigésima  Segunda  Câmara 
Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, julgado em 07/12/2006).

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  [...] 
TOMBAMENTO DE IMÓVEL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  RESTAURAÇÃO DE 
PRÉDIO  TOMBADO.  PROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM.  PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO  FORMAL.  [...]  INOBSERVÂNCIA.  LEI  MUNICIPAL  Nº 
1.877/87  E  DECRETO-LEI  Nº  25/37.  INEFICÁCIA  DO  DECRETO  147/87. 
PROVIMENTO EM GRAU RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 
-  É  imperativo  que  antes  do  tombamento  definitivo  deva  ser  oportunizada,  em 
procedimento administrativo, o contraditório e a ampla defesa, pois são princípios 

20/01/2014). 



constitucionais que asseguram de forma ampla a defesa nos procedimentos judiciais 
ou  administrativos.  [...]  APELAÇÃO  PROVIDA  (TJRS,  Apelação  Cível  n.º 
70014487037, Quarta Câmara Cível,  Relator:  Wellington Pacheco Barros,  Julgado 
em 07/06/2006).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO DE 
BEM IMÓVEL. A inclusão de imóvel em inventário de estruturação, para fins de 
tombamento  por  interesse  sócio-cultural,  a  posteriori,  não  pode  limitar 
indefinidamente  o  direito  de  propriedade  do  seu  titular,  sendo  presumido  o 
desinteresse da Administração, se não foi instaurado o processo administrativo com 
essa  finalidade  nos  três  anos  subseqüentes.  REJEITARAM  A PRELIMINAR  E 
CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REEXAME. UNÂNIME (TJRS,  Reexame 
Necessário  n.º  70004446449,  Primeira  Câmara  Cível,  Relator:  Roque  Joaquim 
Volkweiss, Julgado em 04/12/2002).

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE SEGURANÇA.  DIREITO AMBIENTAL. 
EMBARGO  À  DEMOLIÇÃO.  DECLARAÇÃO  DE  INTERESSE  DE 
PRESERVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS 
INSCRITOS EM LEI. RETOMADA DA OBRA. [...]  O Poder Público atento aos 
princípios  e  garantias  constitucionais  deve  instaurar  procedimento  adequado  para 
averiguar a necessidade de proteção do bem, procedendo a perícias e levantamentos 
para verificar o interesse histórico-cultural justificador da proteção, intimando a parte 
interessada e proporcionando amplo contraditório para aferição do interesse e adoção 
de medidas para compensar o proprietário pela restrição no uso e gozo do imóvel. 
Todavia, no caso dos autos, não há prova de qual interesse seria protegido pelo bem 
imóvel.  Ademais,  há a  necessidade de lei  especificando quais bens imóveis serão 
afetados e de prévia notificação do proprietário sobre a medida, nos termos do que 
preceitua o art. 5º, alínea “c”, da Lei Municipal nº 3.811/1992, o que não houve no 
caso dos autos. […] APELO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA (TJRS, Apelação 
Cível n.º 70016546582, Segunda Câmara Cível, Relator: Adão Sérgio do Nascimento 
Cassiano, Julgado em 27/12/2006).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/09. 
IMÓVEL INCLUÍDO  NO  INVENTÁRIO  DO  PATRIMÔNIO  CULTURAL DE 
BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. BAIRRO PETRÓPOLIS. 
AUSÊNCIA  DE  REGULAR  NOTIFICAÇÃO  DO  PROPRIETÁRIO. 
NECESSIDADE  DE  REMESSA  DE  CORRESPONDÊNCIA.  [...] 
IRREGULARIDADE  FORMAL  [...]  Os  imóveis  arrolados  para  inclusão  no 
Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município de Porto Alegre são 
passíveis  de  impugnação  pelo  proprietário,  nos  termos  de  parecer  do  Conselho 
Municipal  do  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  (COMPAHC),  homologado  pelo 
Prefeito Municipal. Para tanto, exige-se notificação ao proprietário do imóvel, que 
não  precisa  ser  pessoal,  mas  mediante  remessa  de  correspondência  para  sua 
residência,  nos  moldes  em  ocorre  com  o  IPTU,  para  fins  de  ciência  prévia  da 
pretensão  de  restrição  ao  seu  direito  de  propriedade,  feita  pela  Municipalidade. 
Ausente regularidade, o amplo exercício de defesa resta prejudicado, não suprida a 
falha por notificação ficta, em que os imóveis estão inventariados, com o respectivo 
levantamento físico. Sem tal providência, configura-se ofensa à ampla defesa e ao 
contraditório, princípios constitucionalmente assegurados no processo administrativo 
ou judicial, havendo violação a direito líquido e certo. [...] Agravo de instrumento 
desprovido  (TJRS,  Agravo  de  Instrumento  n.º  70058842915,  Vigésima  Segunda 
Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, julgado em 24/04/2014). 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL. 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO 
DE  URUGUAIANA.  TOMBAMENTO  DE  IMÓVEL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. 
RESTAURAÇÃO  DE  PRÉDIO  TOMBADO.  PROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. SUBSTANTIVE PROCESS OF 
LAW.  INOBSERVÂNCIA.  LEI  MUNICIPAL Nº  1.877/87  E  DECRETO-LEI  Nº 
25/37.  INEFICÁCIA  DO  DECRETO  147/87.  PROVIMENTO  EM  GRAU 
RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 - É imperativo que antes do 
tombamento  definitivo deva  ser  oportunizada,  em procedimento  administrativo,  o 
contraditório e a ampla defesa, pois são princípios constitucionais que asseguram de 
forma ampla  a  defesa  nos  procedimentos  judiciais  ou  administrativos.[...]  (TJRS, 
Embargos  de  Declaração  Nº  70016193427,  Quarta  Câmara  Cível,  Relator: 
Wellington  Pacheco  Barros,  julgado  em  18/10/2006,  Diário  da  Justiça  do  dia 
30/11/2006). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

ANULAÇÃO DE TOMBAMENTO - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E  CULTURAL  -  BENS  DE  PROPRIEDADE  DA UNIÃO  -  COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE  DO  MUNICÍPIO  PARA  O  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  - 
ARTIGOS  23,  III  E  IV;  30,  I,  II,  e  IX;  216,  §1º,  DA CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA  -  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  -  OBSERVÂNCIA  DOS 
PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA 
DEFESA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. 
1.  A Constituição  da  República  outorga  a  todas  as  pessoas  jurídicas  de  Direito 
Público  a competência  para  o tombamento  de bens de  valor  histórico,  artístico e 
cultural nacional. 
2. Ao Município cabe legislar sobre assuntos de interesse local na medida em que, 
com  o  tombamento  de  bens,  pretende  preservar  e  conservar  intactos,  imunes  à 
destruição ou a qualquer tipo de modificação, diante do interesse da comunidade pela 
manutenção  estética,  seja  por  razões  históricas,  artísticas,  arqueológicas  ou 
paisagísticas. 
3.  O  Município  deve  valer-se  dos  poderes  normativos  que  lhe  são  assegurados 
constitucionalmente,  para  dispor  sobre  o  tombamento  de  bens,  ainda  que  de 
propriedade de Ente Público hierarquicamente superior,  desde que observados os 
princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa (TJMG,  Apelação  Cível 
1.0145.11.001567-7/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, julgamento em 
31/01/2013, publicação da súmula em 08/02/2013).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO DE TOMBAMENTO - NECESSIDADE DE 
NOTIFICAÇÃO  DO  PROPRIETÁRIO  -  DEMOLIÇÃO  ANTERIOR  - 
OBRIGAÇÃO  DE  RECONSTRUÇÃO  DO  IMÓVEL  DEMOLIDO  - 
AFASTAMENTO - DANO MORAL COLETIVO - NÃO RECONHECIMENTO - 
SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO. 
[…] todo e qualquer procedimento de tombamento, seja qual for a modalidade, deve 
ser iniciado com a manifestação do órgão técnico a respeito do valor do bem para fins 
de tombamento. 
-Não há que se cogitar a produção de efeitos do processo de tombamento antes da 
efetiva  cientificação  ao  proprietário  do bem, já  que  a  notificação  da  proposta de 
tombamento constitui ato imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla 
defesa, em observância ao devido processo legal. Tendo a demolição do bem ocorrido 
antes mesmo da notificação dos proprietários, não há que se falar em obrigação de 
reconstrução do imóvel pelos particulares. 
[…] Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário 
(TJMG,  Ap  Cível/Reex  Necessário  1.0145.09.539215-8/003,  Rel.  Des.  Eduardo 
Andrade,  1ª  Câmara Cível,  julgamento em 12/08/2014,  publicação da súmula em 
21/08/2014). 



ADMINISTRATIVO/CONSTITUCIONAL - TOMBAMENTO - INSCRIÇÃO DO 
BEM  NO  LIVRO  DE  TOMBO  -  AÇÃO  COM  VISTAS  À  ANULAÇÃO  DO 
TOMBAMENTO  E  DA  NOMEAÇÃO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL 
RESPONSÁVEL  PELO  ATO  -  PEDIDO  ACOLHIDO  PARCIALMENTE, 
ANULANDO-SE O TOMBAMENTO - REEXAME NECESSÁRIO, DE OFÍCIO - 
TOMBAMENTO  SUMÁRIO,  SEM  OBEDIÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO 
E  DA AMPLA DEFESA -  [...]  SENTENÇA EM REEXAME  CONFIRMADA - 
PREJUDICADA A APELAÇÃO. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.00.215462-3/000, 
Rel.  Des.  Aloysio  Nogueira  ,  3ª  Câmara  Cível,  julgamento  em  25/10/2001, 
publicação da súmula em 23/11/2001). 

O embargo sumário, portanto, suprimiu duplamente o direito fundamental ao 
contraditório e, consequentemente, está eivado de nulidade absoluta.

Não  obstante  a  declaração  de  nulidade  do  embargo  administrativo,  a 
continuidade  da  obra  se  sujeita  ao  resultado  do  julgamento  dos  recursos  que 
guardam relação com a Sentença da Ação de Nunciação, haja vista a independência 
de tais óbices, consoante explicitado quando da análise da preliminar de falta de 
interesse.

Posto isso, conhecida a Apelação, reconhecida, de ofício, a ilegitimidade 
da Prefeita para figurar como Impetrada e rejeitada a preliminar de falta de 
interesse,  dou-lhe  provimento  para  reformar  a  Sentença  e  conceder  a 
segurança  pleiteada,  determinando  a  anulação  do  embargo  administrativo 
impugnado,  sem  prejuízo  da  eventual  continuidade  do  impedimento  da 
construção  advindo  exclusivamente  da  Sentença  da  Ação  de  Nunciação  de 
Obra Nova. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


