
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.608 - PE (2011/0101319-3)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUZA 
ADVOGADO : SOCORRO MAIA GOMES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE OLINDA 
PROCURADOR : MARCELO TENORIO CARDOSO E OUTRO(S)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE CONSTRUIR. AÇÃO 
DEMOLITÓRIA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E 
PAISAGÍSTICO DE OLINDA. REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL 
SEM LICENÇA URBANÍSTICA E EM DESACORDO COM EXIGÊNCIAS 
LEGAIS. ARTS. 187, 1.228, § 1º, 1.299 E 1.312 DO CÓDIGO CIVIL. 
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
POSSUIDORA DIRETA E RESPONSÁVEL PELO ACRÉSCIMO AO 
IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 934, III, DO CPC. 
PERICULUM IN MORA  REVERSO. UNESCO. CONVENÇÃO RELATIVA 
À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL.

DIREITO DE CONSTRUIR E AÇÃO DEMOLITÓRIA
1. Inexiste direito de construir  absoluto, na exata medida das limitações 
urbanístico-ambientais e da tutela dos vizinhos incidentes sobre o próprio 
direito de propriedade , que lhe dá origem e serve de suporte (art. 1.228, § 1º, 
do Código Civil). Embora caiba ao proprietário levantar em seu terreno as 
construções que lhe aprouverem, ficam ressalvados os direitos dos vizinhos e 
os regulamentos administrativos  (art. 1.299 do Código Civil). Tal preceito se 
harmoniza com o princípio da função social da propriedade (art. 5°, XXIII, da 
Constituição Federal) e com o espírito da nova codificação civil, que considera 
ato ilícito o exercício de direito quando excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes (art. 187 do Código Civil).
2. A pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da 
conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a 
ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de 
Nunciação de Obra Nova.
3. Apesar de o art. 1.299 do Código Civil referir-se apenas à figura do 
proprietário, o art. 1.312 prescreve que "Todo aquele  que violar as proibições 
estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, 
respondendo por perdas e danos". O dispositivo destina-se a quem descumprir 
obrigação de não fazer construção que ofenda comandos legais ou 
administrativos, assim como as normas de postura, seja na condição de 
possuidor, seja na de proprietário, seja na de simples detentor ocasional do 
imóvel.
4. São legitimados passivos da Ação Demolitória o possuidor, o dono da obra 
e quem dela se beneficia diretamente, mesmo que não ostentem título de 
proprietário, o que se confirma pelo recurso à analogia com as normas que 
disciplinam a Ação de Nunciação de Obra Nova. Ao prever esse procedimento 
especial, o Código de Processo Civil, em seu art. 934, III, atribui legitimidade 
ao Município para ajuizar demanda contra o particular – e não somente contra 
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a pessoa do proprietário – que construa em contravenção da lei, do 
regulamento ou de postura. Descabido, pois, falar em legitimidade exclusiva 
do proprietário.

TOMBAMENTO
5. Por meio de tombamento ou de outras formas de intervenção administrativa 
e judicial, a atuação do Estado não protege – nem deve proteger ou muito 
menos exaltar – apenas estética refinada, arquitetura suntuosa, produção 
artística luxuosa, templos esplendorosos, obras grandiosas dedicadas ao ócio, 
ou sítios comemorativos de façanhas heroicas dos que instigaram ou lutaram 
em guerras, com elas ganharam fama ou enriqueceram. Além de reis, senhores 
e ditadores, a História vem contada também pelos feitos, revoltas e 
sofrimentos dos trabalhadores, dos pobres, dos estigmatizados e dos artífices 
mais humildes da Paz. Para que deles, do seu exemplo, coragem e adversidade 
nunca se olvidem as gerações futuras, fazem jus igualmente à preservação seus 
monumentos, conjuntos e locais de interesse, com suas peculiares marcas 
arquitetônicas, mesmo que modestas e carentes de ostentação, assim como 
seus rituais, manifestações culturais, raízes etnológicas ou antropológicas, e 
até espaços de indignidade e desumanidade – do calabouço à senzala, da sala 
de tortura ao campo de concentração.
6. Tal qual quando socorre as promessas do futuro, o ordenamento jurídico 
brasileiro a ninguém atribui, menos ainda para satisfazer interesse individual 
ou econômico imediatista, o direito de, por ação ou omissão, destruir, 
inviabilizar, danificar, alterar ou comprometer a herança coletiva e 
intergeracional do patrimônio ancestral, seja ele tombado ou não, monumental 
ou não.
7. Cabe ao Poder Judiciário, no seu inafastável papel de último guardião da 
ordem pública histórica, cultural, paisagística e turística , assegurar a 
integridade dos bens tangíveis e intangíveis que a compõem, utilizando os 
mecanismos jurídicos precautórios, preventivos, reparatórios e repressivos 
fartamente previstos na legislação. Nesse esforço, destaca-se o poder geral de 
cautela do juiz, pois, por mais que, no plano técnico, se diga viável a 
reconstrução ou restauração de imóvel, sítio ou espaço protegido, ou a 
derrubada daquilo que indevidamente se ergueu ou adicionou, o remendo 
tardio nunca passará de imitação do passado ou da Natureza, caricatura da 
História ou dos processos ecológicos e geológicos que pretende substituir. 
8. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de 
Justiça: "A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, 
negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem 
destaque e em bloco." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Diva Malerbi 
(Desembargadora convocada TRF 3a. Região), Castro Meira e Humberto Martins 
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votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 04 de dezembro de 2012(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN  
Relator

Republicado por haver saído com incorreção do original
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.608 - PE (2011/0101319-3)
  
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUZA 
ADVOGADO : SOCORRO MAIA GOMES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE OLINDA 
PROCURADOR : MARCELO TENORIO CARDOSO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 

Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, "a", da 

Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco, sob a relatoria do Des. Ricardo Paes Barreto, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. 
AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REFORMAS 
SEM AUTORIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE E SEM 
CONDIÇÕES DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO RATIFICADA.

1. Tendo a apelante requerido as reformas questionadas, não 
sendo elas autorizadas e não havendo demolição oportuna, adequado o 
ajuizamento da ação de origem contra a mesma, para fazer valer as normas 
municipais de regência, a afastar as alegações de inépcia, de ilegitimidade 
passiva e da falta de pressupostos essenciais ao desenvolvimento válido e 
regular do processo.

2. Decisão unânime.

3. Mérito. A edificação questionada foi feita à revelia da 
municipalidade apelada, contrariando o comando dos arts. 44 e 85 da Lei 
Municipal n° 4.849/92, e não sendo regularizável, deve ser demolida 
para fins de direito, conforme determinado por sentença.

4. Apelo à unanimidade improvido (fl. 249, e-STJ).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 27, e-STJ).

A recorrente alega que houve violação dos arts. 267, IV, 282, II e III, e 

295, I e II, parágrafo único, I, do CPC; 166, IV, do CC. Sustenta, em síntese, que a 

petição inicial é inepta; que a causa de pedir é inexistente e que há ilegitimidade 

passiva ad causam .

Contrarrazões nas fls. 92-96 (e-STJ).
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Segundo a Petição Inicial, o imóvel em questão é tombado, em 

decorrência de seu valor histórico. Apesar disso, a ré realizou obra "sem a devida 

autorização por parte do Município/Autor descumprindo frontalmente as disposições 

relativas a preservação do sítio histórico. O descumprimento consiste na mudança da 

inclinação da coberta, o que anteriormente era apenas uma inclinação para frente, 

modificando para caída de 02 (duas) águas, com a instalação de coberta em estrutura 

de ferro com telhas de alumínio instalada no recuo frontal do imóvel, substituiu o 

gradil superior da fachada, além da construção de pavimento superior na parte 

posterior do imóvel, o que é absolutamente proibido na área que esta encravada a 

propriedade".

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.608 - PE (2011/0101319-3)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 

Cuida-se, na origem, de Ação Demolitória proposta pelo Município de Olinda, sob o 

fundamento de que a reforma realizada pela recorrente no imóvel situado na Av. 

Sigismundo Gonçalves, 142, Varadouro, Olinda-PE, ofendeu a legislação incidente 

sobre o patrimônio cultural, de modo que sua atual estrutura passou a estar em 

desacordo com as disposições relativas à preservação do sítio histórico.

A sentença de procedência foi confirmada pelo Tribunal a quo, que, no 

tocante ao que interessa ao presente recurso, assentou as seguintes conclusões:

a) "A própria apelante requereu as reformas por ela levadas a efeito", o 

que afasta a tese de ilegitimidade passiva (fl. 250);

b) "o município apelado quando provocado pela apelante, através de 

requerimento próprio, deu início ao procedimento legal”, para finalmente constatar 

“não ser possível a pretensão de reforma requerida”, fato devidamente comprovado 

"no laudo de fls. 10", o que demonstra terem sido preenchidos os pressupostos 

processuais e as condições da ação (fl. 252);

c) "A edificação questionada foi feita sem a necessária autorização do 

poder público municipal e, conforme consta do laudo de vistoria de fls. 10, não tem 

condições de regularização" (fl. 253);

d) "a obra foi por ela feita de forma irregular e merece ser demolida, 

sendo certo que não foi infirmada a prova carreada aos autos pelo apelado" (fl. 253).

As questões debatidas no Recurso Especial ostentam natureza processual 

e substantiva. A recorrente afirma que a Petição Inicial é inepta, por faltar-lhe causa de 

pedir e porque uma das conclusões estaria dissociada dos fundamentos apresentados 

pelo autor.

A inépcia da Petição Inicial seria provocada pelo descumprimento dos 

requisitos formais exigidos pela legislação processual. Nos termos do parágrafo único 
Documento: 1200452 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/09/2014 Página  6 de 13



 

 

Superior Tribunal de Justiça

do art. 295 do CPC, considera-se inepta essa peça processual quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; 
III - o pedido for juridicamente impossível; 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

A causa de pedir foi perfeitamente delineada no instrumento da 

demanda, conforme é possível constatar no seguinte trecho, acima já citado:

A ré conclui a sua obra sem a devida autorização por parte do 
Município/Autor descumprindo frontalmente as disposições relativas a 
preservação do sítio histórico. O descumprimento consiste na mudança da 
inclinação da coberta, o que anteriormente era apenas uma inclinação para 
frente, modificando para caída de 02 (duas) águas, com a instalação de coberta 
em estrutura de ferro com telhas de alumínio instalada no recuo frontal do 
imóvel, substituiu o gradil superior da fachada, além da construção de 
pavimento superior na parte posterior do imóvel, o que é absolutamente 
proibido na área que está encravada a propriedade (fl. 4, e-STJ).

Tendo o município-autor relatado, com clareza, os elementos que 

fundamentam a demanda, não há falar em ausência da causa de pedir, pois aí se 

encontra a narrativa precisa, que conduz à consequência jurídica pretendida e ao seu 

enquadramento nas categorias do ordenamento. Em verdade, o que a recorrente chama 

de inexistência da causa de pedir corresponde à ausência dos fatos constitutivos do 

direito do autor, questão que não pode ser revisitada por esta Corte (Súmula 7/STJ).

Como antecipado, o Tribunal a quo se baseia em laudo técnico  

produzido pela Administração Municipal – que atesta o descumprimento dos preceitos 

urbanísticos –, além de atribuir à recorrente a titularidade de requerimento para que o 

Poder Público autorizasse a construção da obra sob controvérsia. Descabe ao STJ, em 

análise de Recurso Especial, avaliar supostos vícios contidos naquele requerimento, 

bem como investigar as características físicas do imóvel, antes e depois da reforma.  

Ademais, a causa de pedir acima descrita é compatível, lógica e 

juridicamente, com o pedido "para que seja demolido o acréscimo do pavimento 
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superior na parte posterior do imóvel" (fl. 7), o que afasta, também nesse ponto, a 

possibilidade de reconhecer a inépcia da inicial.

Por outro lado, cumpre apreciar a questão da legitimidade passiva ad 

causam . Alega a recorrente que a demanda teria que ser instaurada contra o espólio, 

porquanto o imóvel em tela pertencia ao patrimônio de seu falecido esposo e se 

encontra atualmente arrecadado no Inventário.

A pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da 

conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem 

jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra 

Nova.

Sabe-se que inexiste direito de construir  absoluto, na exata medida das 

limitações urbanístico-ambientais e da tutela dos vizinhos incidentes sobre o próprio 

direito de propriedade , que lhe dá origem e serve de suporte (art. 1.228, § 1º, do 

Código Civil). Embora caiba ao proprietário levantar em seu terreno as construções 

que lhe aprouverem, ficam ressalvados os direitos dos vizinhos e os regulamentos 

administrativos  (art. 1.299 do Código Civil). Tal preceito se harmoniza com o 

princípio da função social da propriedade (art. 5°, XXIII, da Constituição Federal) e 

com o espírito da nova codificação civil, que considera ato ilícito o exercício de direito 

quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil).

Apesar de o art. 1.299 do Código Civil referir-se apenas à figura do 

proprietário, o art. 1.312 prescreve que "Todo aquele  que violar as proibições 

estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por 

perdas e danos". O dispositivo destina-se a quem descumprir obrigação de não fazer 

construção que ofenda comandos legais ou administrativos, assim como as normas de 

postura, seja na condição de possuidor, seja na de proprietário, seja na de simples 

detentor ocasional do imóvel.

São legitimados passivos da Ação Demolitória o possuidor, o dono da 

obra e quem dela se beneficia diretamente, mesmo que não ostentem título de 

proprietário, o que se confirma pelo recurso à analogia com as normas que disciplinam 
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a Ação de Nunciação de Obra Nova. Ao prever esse procedimento especial, o Código 

de Processo Civil, em seu art. 934, III, atribui legitimidade ao Município para ajuizar 

demanda contra o particular –  e não somente contra a pessoa do proprietário – que 

construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. Descabido, pois, falar 

em legitimidade exclusiva do proprietário.

In casu , o Tribunal a quo constatou que a recorrente é possuidora direta 

e responsável pela ampliação irregular no imóvel, de modo que possui legitimidade 

passiva para a Ação Demolitória, a qual, vale frisar, é voltada apenas contra os 

acréscimos e alterações por ela realizados.

Outrossim, inadmissível a alegação da recorrente no sentido de que o 

imóvel não mereceria preservação, pois "nada de arquitetura de estética refinada" nele 

haveria (e-STJ, fl. 44). Ora, por meio de tombamento ou de outras formas de 

intervenção administrativa e judicial, a atuação do Estado não protege - nem deve 

proteger ou muito menos exaltar - apenas estética refinada, arquitetura suntuosa, 

produção artística luxuosa, templos esplendorosos, obras grandiosas dedicadas ao 

ócio, ou sítios comemorativos de façanhas heroicas dos que instigaram ou lutaram em 

guerras, com elas ganharam fama ou enriqueceram. Além de reis, senhores e ditadores, 

a História vem contada também pelos feitos, revoltas e sofrimentos dos trabalhadores, 

dos pobres, dos estigmatizados e dos artífices mais humildes da Paz. Para que deles, 

do seu exemplo, coragem e adversidade nunca se olvidem as gerações futuras, fazem 

jus igualmente à preservação seus monumentos, conjuntos e locais de interesse, com 

suas peculiares marcas arquitetônicas, mesmo que modestas e carentes de ostentação, 

assim como seus rituais, manifestações culturais, raízes etnológicas ou antropológicas, 

e até espaços de indignidade e desumanidade – do calabouço à senzala, da sala de 

tortura ao campo de concentração.

Tal qual quando socorre as promessas do futuro, o ordenamento jurídico 

brasileiro a ninguém atribui, menos ainda para satisfazer interesse individual ou 

econômico imediatista, o direito de, por ação ou omissão, destruir, inviabilizar, 

danificar, alterar ou comprometer a herança coletiva e intergeracional do patrimônio 

ancestral, seja ele tombado ou não, monumental ou não.
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Aqui, dou destaque à voz precisa e exemplar da juíza da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Olinda, Dra. Luciana Maranhão, para quem, "uma 

vez constatada qualquer edificação em área imprópria, com ameaça à segurança de 

outros munícipes, notadamente na parte urbana da cidade patrimônio, sem licença, sem 

projeto, com afastamento irregular, sem responsável técnico identificado, enfim, 

contrariando frontalmente as posturas, municipais, impõe-se o seu embargo e, como é 

o caso dos autos, a sua demolição". Nenhum de nós, Ministros, melhor conseguiria 

expressar o papel dos juízes nesse importante campo do Direito, notadamente no evitar 

o dano ou a degradação.

Realmente, cabe ao Poder Judiciário, no seu inafastável papel de último 

guardião da ordem pública histórica, cultural, paisagística e turística , assegurar a 

integridade dos bens tangíveis e intangíveis que a compõem, utilizando os mecanismos 

jurídicos precautórios, preventivos, reparatórios e repressivos fartamente previstos na 

legislação. Nesse esforço, destaca-se o poder geral de cautela do juiz, pois, por mais 

que, no plano técnico, se diga viável a reconstrução ou restauração de imóvel, sítio ou 

espaço protegido, ou a derrubada daquilo que indevidamente se ergueu ou adicionou, o 

remendo tardio nunca passará de imitação do passado ou da Natureza, caricatura da 

História ou dos processos ecológicos e geológicos que pretende substituir. 

Corretamente procedeu a atenta Magistrada da 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Olinda, visto que, tanto em decisões cautelares e antecipações de tutela, 

como em juízos de mérito, espera-se do juiz jamais se esquecer de cuidadosamente 

apurar e ponderar o "periculum in mora  reverso", a contraposição – sob o teste 

quíntuplo  dos sujeitos  envolvidos, do valor do bem , da disponibilidade do bem , da 

fungibilidade do bem  e da reparabilidade do dano  – entre interesse individual e 

interesse coletivo; interesse atual do indivíduo e interesse prospectivo das gerações 

futuras; interesse patrimonial disponível e interesse indisponível associado à dignidade 

da pessoa humana e a bens indisponíveis; interesse financeiro ou monetário ressarcível 

e interesse intangível irreparável ou de difícil reparação.

Na essência do difícil esforço judicial de apuração e ponderação 

acham-se dois pilares ético-jurídicos, a infungibilidade  e o excepcional valor , que, 
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juntos, conduzem à preservação desses sinais e artefatos maiores da História e da 

Natureza, em alguns casos até “como elemento do patrimônio de toda humanidade”. 

Daí ser lícito concluir que “a degradação ou o desaparecimento de um bem cultural e 

natural acarreta o empobrecimento irreversível do patrimônio de todos os povos do 

mundo ” (Preâmbulo da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural , adotada em Paris em 16 de novembro de 1972, com entrada em 

vigor, no Brasil, em 2 de dezembro de 1977, grifei).

Ressalte-se, finalmente, que eventuais incertezas sobre a extensão do 

tombamento da casa sub judice  em nada beneficiam a proprietária-ré. É que, no campo 

da ordem pública do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e turístico , o imóvel, 

sítio, edificação ou paisagem não precisam estar necessariamente tombados, ou 

encravados em local ou conjunto tombado, para só assim, sob a mesma ótica e regime 

jurídico, serem dignos de proteção administrativa e judicial. O que se requer é que 

tragam características ou funções tais que disparem o dever-poder de cuidado pelo 

Estado, a quem a Constituição e a legislação outorgaram a responsabilidade de zelar 

pela herança decorrente não apenas do nosso passado histórico, mas também das 

forças ou desígnios da Natureza.

Trilhando os passos da Convenção, segundo a qual a não-inscrição de 

um bem do patrimônio cultural e natural nas listas nela previstas “não significa, de 

modo algum, ausência de valor universal excepcional” (art. 12), no Brasil o fato de o 

bem não estar tombado não o esvazia de valor histórico-cultural, paisagístico ou 

turístico. O tombamento institui presunção absoluta  de importância; diversamente, 

para o Judiciário, o não-tombamento nenhuma presunção, nem mesmo relativa, 

estabelece, pois até as pedras sabem que a Administração especializada 

frequentemente silencia porque sofre com carência de recursos humanos, técnicos e 

financeiros, sem falar que sua omissão nem sempre se explica por razões nobres, 

hipóteses em que, na forma de desídia, a inércia ou recusa em afetar o bem somente 

ecoam, em acréscimo à insensibilidade e à ignorância do administrador, a deletéria 

rendição do Estado à graça sedutora ou ao irresistível constrangimento do poder 

econômico e político.
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Em País jovem como o Brasil, a arquitetura colonial é o que temos de 

mais precioso, riqueza essa que sobressai e se afirma diante da constatação do pouco 

que dela restou e das ameaças permanentes à sua integridade, quando não à sua 

sobrevivência. Não custa lembrar que, em 1982 a Unesco, mediante candidatura 

encaminhada pelo Brasil e levando em conta o seu valor universal excepcional, 

reconheceu o Centro Histórico de Olinda  como patrimônio mundial, no contexto da 

Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural.

Tal galardão, por óbvio, traz consigo, além de prestígio internacional, 

responsabilidades inescapáveis que, quando casadas com o marco constitucional e 

legal interno, implicam deveres concretos  os mais diversos (obrigações de 

“identificar”, “proteger, conservar, valorizar e transmitir às gerações futuras”, bem 

como de “reabilitar”, nos termos dos arts. 4º e 5º, “d”, da Convenção) e que têm por 

destinatários, além do Estado-Parte em si, todos os níveis de governo e entes estatais, a 

coletividade e cada cidadão individualmente.

Infelizmente, ainda hoje se aplica à realidade brasileira o alerta do 

Preâmbulo da Convenção, no sentido de que “o patrimônio cultural e o patrimônio 

natural se encontram cada vez mais ameaçados de destruição não somente devido a 

causas naturais de degradação, mas também ao desenvolvimento social e econômico 

agravado por fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais preocupantes”.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa 

parte, nego-lhe provimento.

É como voto.
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Relator
Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO : SOCORRO MAIA GOMES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE OLINDA
PROCURADOR : MARCELO TENORIO CARDOSO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - 
Intervenção do Estado na Propriedade

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe 
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem destaque e em bloco."

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Diva Malerbi (Desembargadora convocada 
TRF 3a. Região), Castro Meira e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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