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EMENTA: APELAÇÃO.  NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA  AJUIZADA PELO 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO. REFORMA DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL. DEMOLIÇÃO DA FACHADA. 
VEDAÇÃO EM LEI MUNICIPAL.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  RECURSO 
DO  RÉU.  AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.  NECESSIDADE DE PRÉVIO 
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  PARA  CONCRETIZAÇÃO  DA 
RESTRIÇÃO  AO  DIREITO  DE  PROPRIEDADE.  INOBSERVÂNCIA.  TESE 
RECURSAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
REFORMA  EXECUTADA  EM  CONFORMIDADE  COM  O  PROJETO 
ANTERIOMENTE  APROVADO  PELA  EDILIDADE.  REFORMA  DA 
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO.

1.  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.

2. 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.

3.  Executada  a  reforma  de  imóvel  de  acordo  com  o  projeto  aprovado  pela 
Administração  Municipal,  a  ação  de  nunciação  de  obra  nova  intentada  pelo 
Município deve ser julgada improcedente. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º 0001585-98.2013.815.0241, em que figuram como Apelante Manoel Marivaldo 
Neves Berto 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 interpôs Apelação contra  a  Sentença 
prolatada pelo Juízo da  1ª  Vara da Comarca de  Monteiro,  f.  51/53, nos autos da 
Ação de Nunciação de Obra Nova intentada em seu desfavor por aquele Município, 
que julgou procedente o pedido e determinou a paralisação da reforma de  imóvel 
locado pelo Réu até que seja apresentado e aprovado um projeto de reconstituição 
da  demolida  fachada  do  prédio,  considerado  inserto  em  área  de  preservação 
histórico-cultural  definida  pelo  Plano  Diretor  (Lei  Complementar  Municipal  n.° 
07/2006).

Em suas razões recursais, f. 56/70, alegou que a Sentença 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. 

Defendeu 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  da  restrição  ao  direito  de  propriedade  no  registro 
imobiliário.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  seja  julgado 
improcedente.

Nas  Contrarrazões, f.  75/82,  o Município de Monteiro  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  reformas à concessão de licença 
especial  de  competência  do  órgão  gestor  da  cultura  do  Município,  após 
manifestação do Conselho Municipal de Cultura,  formalidades  desatendidas pelo 
Réu/Apelante.

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

A Procuradoria de Justiça, f. 96/98, opinou pelo desprovimento do Apelo, 
entendendo que a restrição do Plano Diretor se aplica de pleno direito ao imóvel e 
que o Autor, na execução da reforma, descumpriu o projeto apresentado à Secretaria 
de Infraestrutura para a concessão da licença de construção. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 71, 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.

O Apelante  obteve  licença  municipal  para  iniciar  a  reforma em abril  de 
2013, f. 15/16, e o Secretário de Infraestrutura embargou a obra em junho daquele 
ano, f. 19, 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, ouvido o respectivo Conselho Municipal.

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

Para  um  melhor  esclarecimento,  colaciono  os  dispositivos  objetos  da 
controvérsia interpretativa, f. 12/13:

Art.  47.  A  autorização  do  Poder  Executivo  Municipal  para  a  construção, 
reconstrução, reforma, instalação de comunicação visual e de novas atividades em 
imóveis e conjuntos integrantes do patrimônio cultural, bem como do seu entorno, 
dependerá de licença prévia especial do órgão gestor da cultura no Município, ouvida 
a opinião do Conselho Municipal de Cultura.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal regulamentará o disposto no  caput 
deste artigo, ouvido o Conselho Municipal de Cultura.

Art. 49. Os bens protegidos somente poderão sofrer intervenção pública ou privada, 
no todo ou em parte, mediante a manutenção das características essenciais de fachada 
e volumetria e licença prévia especial concedida nos termos desta Lei Complementar.

Art.  136.  Lei  Municipal,  baseada  neste  Plano  Diretor,  estabelecerá  critério  para 
delimitação de Zonas Especiais de Interesse Social. 

Art. 138. A área referente ao Centro Histórico da Cidade de Monteiro está destacada 
no Anexo 2, Mapa 01, e deve ser objeto de lei complementar específica.

Art.  139.  As  Zonas  Especiais  de  Preservação  do  Patrimônio  Histórico-Cultural  – 
ZEPH são áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos antigos e edifícios isolados de 
relevante expressão artística, histórica, arqueológica e/ou paisagística, que requerem 
sua manutenção, restauração ou compatibilização com o sítio integrante do conjunto.

Art. 140. Os Imóveis Especiais de Preservação – IEP são aqueles constituídos por 
exemplares isolados, de arquitetura significativa para o patrimônio histórico, artístico 
ou cultural, os quais interessam à cidade preservar.

Art. 141. As ZEPH e os IEP estão definidos em leis específicas. 

Mediante  interpretação  sistemática  e  teleológica,  conclui-se  que  o  Plano 
Diretor tratou de quatro espécies inconfundíveis entre si: (1) Zonas Especiais de 
Interesse  Social;  (2)  área  referente  ao  Centro  Histórico;  (3)  Zonas  Especiais  de 
Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural  (ZEPH); e (4)  Imóveis Especiais de 
Preservação (IEP).



As Zonas Especiais de Interesse Social (1), de Preservação do Patrimônio 
Histórico-Cultural  (3)  e  os  Imóveis  Especiais  de  Preservação  (4)  não  foram 
definidos  pelo  Plano  Diretor  e  portanto  carecem de  regulamentação  por  norma 
específica.

O Centro Histórico, embora deva ser objeto de lei complementar específica, 
foi geograficamente definido pelo Mapa contido no Anexo 02 do Plano Diretor, f. 
14.

Em outras palavras, cabe à lei específica tratar de todas as especificidades 
pertinentes,  menos  das  limitações  geográficas,  que  já  se  encontram  atualmente 
definidas  (a  não  ser  que  o  legislativo  pretenda  revogar  os  limites  atualmente 
definidos e estabelecer outros).

Ao tratar da licença especial de competência do órgão gestor da cultura e da 
necessidade  de  manutenção  da  fachada  original,  a  lei  utilizou  as  expressões 
genéricas  “imóveis  e  conjuntos  integrantes  do  patrimônio  cultural”  e  “bens 
protegidos”,  sem  especificar  qualquer  das  quatro  categorias  anteriormente 
assinaladas.

Tais  restrições,  portanto,  aplicam-se  a  todos  os  imóveis  integrantes  do 
patrimônio cultural, isto é, a todos os bens protegidos (ZEIS, ZEPH, IEP e Centro 
Histórico).

Como o Centro Histórico já se encontra geograficamente definido, conclui-
se que os arts. 47 e 49 têm imediata eficácia relativamente ao imóvel em análise. 

Não obstante, a corrente jurisprudencial 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, respeitado o contraditório.

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  (argumento 
pertinente quando o mapa é confeccionado em larga escala, sem riqueza de detalhes, 
e o imóvel se situa em região limítrofe),  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 originalmente após o período 
histórico de referência e daquelas reformadas antes da vigência da lei protetiva, que 
não guardam mais qualquer linha arquitetônica característica)1. 

1 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  



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

Ilustrando o raciocínio, 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. 

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 
20/01/2014). 



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.  [...]  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 fundamento da Sentença, portanto, está equivocado, haja vista que a Lei 
discutida somente pode produzir efeitos concretos, validamente, após o exaurimento 
do  procedimento  administrativo  retromencionado,  formalidade  ainda  não 
implementada pelo Município.

Por fim, a planta baixa aprovada pela Secretaria de Infraestrutura, f. 26 do 
Apenso, indica, em amarelo, a demolição da parede frontal que confronta com a 
calçada,  não  havendo,  portanto,  descumprimento  do  projeto  com  base  no  qual 
aquele órgão concedeu a licença para reforma.

Posto isso,  conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para reformar a 
Sentença  e  julgar  o  pedido  improcedente,  condenando  o  Município  ao 
pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, 
corrigidos pelo IPCA a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora 
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

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


