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Resumo: O presente trabalho buscar abordar a tutela penal do bem jurídico patrimônio cultural,
incorretamente inserido na Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Perfilha-se um conceito
intermédio de ambiente, defendendo o patrimônio cultural como um bem jurídico-penal autônomo, de
natureza supraindividual. Os tipos penais correspondentes são analisados com lastro na concepção
moderna e inovadora prevista na Constituição Federal de 1988, em que prevalece o aspecto cultural
em detrimento do econômico, não se limitando à proteção administrativa do tombamento, mas
acolhendo outros instrumentos administrativos e judiciais como forma de proteção.
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1. Introdução

O patrimônio cultural pode ser relacionado com a memória coletiva, 1bem como com a história, o
passado, enfim, as múltiplas dimensões culturais, que evocam um passado vivo, 2ou seja,
acontecimentos e coisas que precisam de preservação por ser coletivamente significativas em sua
diversidade. 3Ao se reconstruir a memória coletiva, preservando e produzindo o patrimônio coletivo,
está-se reconhecendo o direito ao passado enquanto dimensão básica da cidadania. 4Percebe-se a
relevância do patrimônio cultural na vida da sociedade, pois serve de lembrança à memória coletiva
que com ele se identifica. Sua perda acarreta a perda desta identidade às futuras gerações. 5A
destruição do patrimônio cultural priva a geração presente e as futuras de dados importantes para
sua própria compreensão 6e constitui um empobrecimento do patrimônio dos povos. 7

O patrimônio cultural está dentre os bens que implicam no reconhecimento da existência de certos
interesses comuns, interesses estes que alcançam, inclusive, a futura geração. Ou seja, um
verdadeiro interesse metaindividual e difuso, 8"Não se trata de proteção a interesses particulares ou
individuais, nem a interesses do Estado, mas, efetivamente, proteção a interesses difusos, do povo,
da sociedade, sem um titular imediato e exclusivo, mas cuja titularidade se estende a todos e é
exercida por pressuposto de consciência e abnegação". 9Ressalta-se, ainda, que esta relevância do
patrimônio cultural não decorre do seu valor econômico, mas sim do reconhecimento de que nos
bens que o compõe há um valor cultural, que é (...) "um plus em relação à dimensão econômica". 10

Apesar de toda esta importância à sociedade "(...) não há dúvidas de que estes bens estão em
perigo e com eles a própria essência das culturas representadas". 11São bens que possuem
merecimento e dignidade penal.

Feitas estas ponderações iniciais, parte-se para a reflexão do tema proposto, o qual visa analisar o
conceito de patrimônio cultural como bem jurídico-penal gizado na Constituição Federal ( LGL 1988\3
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) , passando para a análise dos tipos penais previstos na Lei 9.605/98, com suas respectivas
sanções.

2. Breves noções sobre o conceito constitucional

O conceito de cultura foi tratado pelo constituinte especificamente, tal como fez com o meio
ambiente. Este tratamento está previsto no Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo III - Da Educação,
da Cultura e do Desporto, Seção II - Da Cultura, nos arts. 215 e 216, 12sendo este último o que prevê
especificamente sobre o patrimônio cultural. Este bem jurídico está incluído no rol de direitos
culturais reconhecidos na Constituição Federal ( LGL 1988\3 ) , sendo, portanto, direito social. 13O
conceito de patrimônio cultural previsto no próprio art. 216 da Carta Magna ( LGL 1988\3 ) é moderno
e inovador, 14não se baseia mais apenas nos de conceitos de excepcionalidade e grandiosidade,
mas busca-se a identificação com a alma nacional, "(...) o íntimo valor da representatividade, o
profundo da identidade nacional, a essência da nacionalidade, a razão de ser da cidadania". 15

Todavia, nem tudo é patrimônio cultural, 16o termo está limitado às referências exigidas contidas no
próprio dispositivo constitucional, sendo que para sua preservação deve ser feita uma
individualização "(...) dos bens que de uma forma ou outra se tornam representativos, evocativos ou
identificadores da história da sociedade humana e da cultura de um modo geral. Entretanto, ainda
que individuados, estes bens formam um conjunto que é o patrimônio cultural, do Município, do
Estado, da nação ou mundial". 17E ainda, a amplitude concedida pelo texto constitucional, também
encontra limites na própria Constituição, que deve ser interpretada num todo harmônico, ou seja,
"(...) nem toda prática cultural é constitucionalmente protegida". 18

Embora o legislador constituinte não tenha uniformizado o uso da expressão "patrimônio cultural",
tratando a questão em outros dispositivos com expressões diversas, seja por motivo de estilo ou por
supostamente querer enfatizar (como no art. 5.º, LXXIII, patrimônio histórico e cultural), deve-se
pontuar que conceito único a ser observado é o que está expresso no art. 216. 19E ainda, o texto
constitucional menciona a expressão "patrimônio cultural brasileiro", ou seja, sua natureza é única:
brasileiro, 20bem como não comporta a idéia de um único patrimônio, mas vários bens. O conceito
teve uma ampliação qualitativa, ao incluir bens de natureza material (cultura corpórea) e imaterial
(cultura incorpórea), e quantitativa, pois os bens podem ser tomados individualmente ou em
conjunto.

Após conceituar o patrimônio cultural no caput do art. 216, o constituinte houve por bem em arrolar
as diversas maneiras pelas quais o patrimônio cultural poderá se manifestar. O art. 216 se desdobra
em cinco incisos, sendo que a lista dos bens neles previstos é apenas exemplificativa, 21admitindo-se
a inclusão de outros tipos, embora a dimensão desses incisos seja vasta, serve para reforçar a
amplitude do conceito apresentado no caput deste artigo. 22

O § 1.º do art. 216 traz instrumentos de proteção extraprocessual do patrimônio cultural brasileiro,
quais sejam: inventários, registros, vigilância, tombamento 23e desapropriação. Porém, no final, faz a
ressalva de ser admissível "outras formas de acautelamento e preservação", ou seja, não é taxativa (
numerus clausus) as hipóteses nele previstas. 24Portanto, dentro da noção de preservação, admite a
norma toda e qualquer ação do Estado para manter o patrimônio cultural, não se restringindo a uma
lei ou forma específica. 25

3. Bem jurídico-penal protegido e sujeitos do delito

Para um bem ser objeto da tutela penal não basta que seja reconhecido como jurídico, mas deve ser
elevado à categoria de interesse social relevante, sendo selecionado pelo legislador ordinário, o qual
tem como diretriz os valores consagrados no texto constitucional. 26Como comentado anteriormente,
o patrimônio cultural é um direito fundamental social, necessitando de preservação por serem
incomparáveis e insubstituíveis, 27sendo que o seu conceito material está previsto expressamente no
art. 216 da CF/88 ( LGL 1988\3 ) , bem como § 4.º deste dispositivo dispõe que os danos e ameaças
ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei, ou seja, é um bem que merece a proteção
penal. 28
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É dentro do quadro axiológico constitucional-penal que o patrimônio cultural, como bem
jurídico-penal, deve ser estudado, por isto, primeiramente, deve-se analisar se está ou não inserido
na categoria do bem jurídico "ambiente", como tende a doutrina em enquadrá-lo como categoria do
bem ambiental nacional. Parte-se para a questão tortuosa da busca da noção penal do que vem a
ser ambiente. 29A Carta Magna ( LGL 1988\3 ) protege o ambiente no art. 225. 30Existe, em resumo,
três conceitos doutrinários que fornecem com maior precisão o significado do bem jurídico ambiente:
31amplíssimo, 32intermediário ou restrito. 33Acolhe-se o conceito intermediário, embora o legislador
nacional tenha adotado o conceito globalizador, ante a amplitude das categorias tratadas na Lei
9.605/98. O problema deste conceito em âmbito penal decorre do fato de que pela sua amplitude ele
não permite a identificação clara e precisa dos bens jurídicos e dos tipos penais incriminadores, 34

infringindo o princípio penal da taxatividade.

O conceito intermediário propõe uma noção de relativo equilíbrio entre as concepções extremistas
anteriores, considerando o ambiente no sentido natural (físico) e o conteúdo da relação
homem-meio. 35Desta forma, "Tal noção inclui, além dos recursos naturais existentes na biosfera (ar,
água, solo, fauna e flora), a relação do homem com esses elementos, visando lhe permitir condições
de vida satisfatória. Isto significa o perfilhamento a um conceito de sentido instrumental e de matriz
moderadamente antropocêntrico". 36 É um conceito biológico, físico de ambiente, excluindo o
ambiente social, do trabalho, o artificial, do território e, portanto, o cultural. 37A qualidade de vida está
vinculada a terra, à natureza, não a algo artificial. O ambiente constitui a base da vida humana, os
recursos naturais e a interação com os seres vivos e seus ecossistemas. Esta é a melhor concepção
do bem jurídico-penal ambiente, 38pois permite a melhor concretização deste. Fora deste conceito
estão as relações de trabalho, consumidor, social, o ambiente artificial e os outros bens
jurídico-penais que já estão protegidos pelo direito penal e não são ambientais. Dentro desse
contexto ora adotado, o patrimônio cultural não faz parte do bem jurídico-penal ambiente, sendo
tratado na Lei dos Crimes Ambientais de forma "enxertada", 39em que pese à posição dominante na
doutrina ambiental e civil.

A própria Carta Magna ( LGL 1988\3 ) define o patrimônio cultural no art. 216 dentro do Capítulo III
(Da Educação, da Cultura e do Desporto), na Seção da Cultura, em separado da tutela do meio
ambiente, que está no Capítulo VI, art. 225, o qual especificamente aborda este bem jurídico, cuja
definição está na Lei 6.938/81, em seu art. 3.º. Tem-se, assim, que "O núcleo do objeto jurídico de
um é a cultura, de outro é a vida, em seus mais diversos aspectos". 40O bem jurídico-penal
patrimônio cultural (bem jurídico autônomo 41) deveria ter sido tratado, tal como o direito urbanístico,
em separado do bem jurídico ambiente, como fez o Código Penal ( LGL 1940\2 ) , ao dispor sua
tutela dentro dos crimes contra o patrimônio. 42

Como dito, esta não foi a postura do legislador ordinário, que considerou o patrimônio cultural parte
integrante do bem jurídico ambiente, em sua concepção global, tratando da sua proteção penal nos
arts. 62 a 65, da Lei 9.605/98, sendo que os arts. 62 e 63 revogaram tacitamente 43os arts. 165 e
166, respectivamente, do Código Penal ( LGL 1940\2 ) . 44E ainda, a Lei de Crimes Ambientais não
dispensou tratamento específico para a questão do patrimônio cultural, mantendo em linhas gerais à
proteção a este e ao ordenamento urbano. 45Porém, dentro dos ensinamentos da doutrina penal e
para a garantia e segurança jurídica, o bem jurídico-penal protegido nos arts. 62 a 63 e parágrafo
único do art. 65 desta lei, é o patrimônio cultural, nas suas espécies.

O art. 64 tem como bem jurídico-penal a ordenação do território, com ênfase conferida ao patrimônio
cultural. 46Embora a leitura do dispositivo possibilite o entendimento de que o bem jurídico protegido
é o patrimônio cultural, tem-se que observar o núcleo do tipo, que constitui em "promover
construção". Ao se tratar de construção, está-se no campo da ordenação do território de forma mais
específica, por isto que, embora o solo não edificável ou no seu entorno seja protegido em razão dos
valores especificados no tipo, o bem jurídico refere-se principalmente à questão da ordenação do
território. 47

O art. 65, a princípio, também não tutela o patrimônio cultural, pois o bem jurídico protegido é a
integridade estética do patrimônio público ou particular, ou seja, protege-se o ordenamento urbano.
Porém, sua proteção foi inserida no parágrafo único, em que se aumenta a pena da conduta
realizada contra monumento ou coisa tombada (que são bens inclusos no conceito de patrimônio
cultural).

Na Lei 9.605/98 o legislador ordinário, infelizmente, não usou em seus dispositivos o conceito
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constitucional "patrimônio cultural" estabelecido no art. 216, preferindo elencar espécies do
patrimônio cultural, destacando expressamente em alguns artigos a proteção "em razão de seu valor
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 48religioso, arqueológico, etnográfico ou
monumental" - art. 63, e no mesmo sentido o art. 64. No art. 65, parágrafo único, restringe mais as
espécies, prevendo proteção em monumento ou coisa tombada "em virtude do seu valor artístico,
arqueológico ou histórico", sendo que no art. 62 protege-se no inciso I, de forma geral, bem
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial e no inciso II, locais ou
instalações que comportam o patrimônio cultural protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial.

Deve-se, ainda, cuidar para não confundí-lo com o objeto da ação ou material. O bem jurídico
protegido é o patrimônio cultural, 49nas espécies elencadas. Já o objeto material (ou da ação)
corresponde no art. 62: inciso I, qualquer bem desde que protegido por lei, ato administrativo ou
decisão judicial; no inciso II, o arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica
ou similar, 50que possuem especial proteção por lei, ato administrativo ou decisão judicial; no art. 63:
o aspecto ou a estrutura de edificação ou local protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial; 51no art. 64: solo não edificável ou no seu entorno em razão de possuir uma (ou mais) das
espécies de valor destacadas no texto; e no art. 65: a edificação ou monumento urbano, e no
parágrafo único: monumento ou coisa tombada. 52

Referente aos sujeitos dos delitos contra o patrimônio cultural tem-se que o sujeito ativo pode ser
qualquer pessoa física, inclusive o proprietário. 53Quanto ao sujeitos passivos, que corresponde ao
titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, depende, num primeiro momento, da
identificação do titular do objeto material sobre o qual recaiu o delito. Isto porque, se o bem for
público, ou seja, pertencer ao ente público, o sujeito passivo desse delito será a pessoa jurídica de
direito público (União, Estado, Distrito Federal ou Município). Em caso do bem pertencer à pessoa
física ou jurídica de direito privado, o sujeito passivo será o proprietário ou possuidor do referido
bem; salvo, óbvio, se ele não for sujeito ativo. 54Todavia, há que se considerar ainda que a
coletividade também figurará como sujeito passivo, "de modo reflexo", 55por tratar-se de um bem
metaindividual, em que a ofensa atinge o interesse de todos os cidadão, 56bem como o Poder
Público, visto que lhe foi atribuído a proteção especial a determinado bem (a União, Estado ou
Município). 57

4. Tipicidade subjetiva e objetiva

A tutela penal do patrimônio cultural era prevista, de forma mais específica, nos arts. 165 e 166 do
Código Penal ( LGL 1940\2 ) que, como anteriormente abordado, foram revogados tacitamente pela
Lei 9.605/98, nos arts. 62 e 63. Em ambos os casos, tanto dos tipos do Código como os da Lei, os
núcleos do tipo são os mesmos, ou seja, são formados pelos mesmos verbos. Porém, o objeto
material foi ampliado. O art. 62 passa a prever "bem" ao invés de "coisa", 58não está limitado nas
espécies do patrimônio, 59bem como prevê outras esferas de proteção, não só administrativa
(tombamento), como legislativa e judicial, conforme os modernos padrões exigidos pela Carta Magna
( LGL 1988\3 ) . A grande novidade contida no art. 62 reside na previsão do delito culposo, constante
no parágrafo único. 60Delito este que não tem tipo correspondente no Código Penal ( LGL 1940\2 ) .

Quanto ao dispositivo 63, comparando-o com o revogado art. 166, ampliou a proteção prevista neste
tipo, não se restringe mais ao "aspecto de local", como, além deste, estabelece proteção para a
"estrutura de edificação ou local". Tal como no art. 62, num posicionamento moderno, admite a tutela
não apenas administrativa, mas também por lei ou judicial. Declina, ainda, as espécies de patrimônio
cultural alcançadas pelo amparo legal, e prevê como crime não somente estar "sem licença da
autoridade competente", como alterar em "desacordo com a concedida".

Os arts. 64 e 65 não possuem dispositivos correspondentes no Código Penal ( LGL 1940\2 ) , ambos
são inovações da Lei. Entretanto, há que se comentar que o art. 18 do Dec.-lei 25/3761já previa a
proibição de construção em solo não edificável, porém sem qualquer sanção penal. Quanto ao art.
65, corresponde mais a proteção do ordenamento urbano, porém pode ser aplicado ao patrimônio
cultural, haja vista que este comporta bens que são edificações urbanas, tal como pelo termo
monumento, o qual indica ser o bem de valor cultural.
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Tem-se assim que, embora a colocação da tutela penal do patrimônio cultural dentro da Lei de dos
Crimes Ambientais não tenha sido a melhor opção, 62reconhece-se que a proteção foi ampliada,
atendendo a moderna concepção constitucional prevista no art. 216, inclusive com a criação,
propícia de novos tipos legais (como pichar ou grafitar 63), aumentando o "leque" da tutela, bem como
a previsão da modalidade culposa, no art. 62, parágrafo único.

Outro ponto a ser elogiado foi à escolha de adotar o conceito moderno de patrimônio cultural, o qual
não mais exige os critérios da excepcionalidade e oficialismos impostos pelo Dec.-lei 25/37, 64mas
adotou valores outros, como o paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso,
arqueológico, etnográfico ou monumental. Entretanto, apesar desta evolução, entende-se que
poderia o legislador ter adotado o próprio termo patrimônio cultural, sem especificar suas espécies, o
que atenderia os ditames constitucionais, visto que o art. 216 é uma norma programática, uma
diretriz ao legislador ordinário. 65Enfim, aplaude-se, também, a ampla possibilidade de
reconhecimento desse bem seja através de lei, ato administrativo ou decisão judicial (art. 62, I e II),
inclusive por ser a decisão judicial uma forma de proteção mais estável e segura que o tombamento,
pois este admite o destombamento enquanto que aquela, ao transitar em julgado, torna-se imutável,
bem como pelo fato de que o tombamento não protege o patrimônio cultural imaterial.

Porém, o legislador não andou bem em alguns pontos. Da análise da estrutura dos tipos previstos,
percebe-se que apresentam falhas na sua estrutura. Passa-se, então para este estudo.

Tem-se que dentro da teoria do delito como conduta típica, há o tipo de injusto doloso e o tipo de
injusto culposo. Dos arts. 62 ao art. 65, prevalece o tipo de injusto doloso, cujo elemento subjetivo
geral é o dolo, não havendo elemento subjetivo especial do tipo. Apenas no parágrafo único do art.
62, há a previsão do tipo do injusto culposo. Quanto ao tipo objetivo do injusto doloso, para melhor
compreensão, passa-se a análise individual de cada dispositivo.

Desta forma, no art. 62, o núcleo do tipo compõe-se de três verbos: destruir (significa demolir,
desfazer, desmanchar, extinguir), inutilizar (tornar inútil, incapaz) e deteriorar (estragar, danificar,
corromper). Tais condutas podem ser realizadas tanto por ação como por omissão, 66desde que esta
seja omissão imprópria. Os objetos materiais previsto no inciso I e II devem ser protegidos por lei, ato
administrativo ou decisão judicial. Nesta proteção, entende-se, ante a ampla proteção perseguida
pelo art. 216, § 1.º da Carta Magna ( LGL 1988\3 ) , que alcança: qualquer lei, seja ela estadual,
municipal ou federal; o ato administrativo não mais se restringe ao tombamento, mas inclui o registro,
inventário, vigilância e outros que visem dar tutela ao patrimônio cultural; porém, especificamente
sobre a sentença judicial, acolhe-se o entendimento de deve ser transitada em julgado, pela
gravidade do processo penal. 67

Por mencionar apenas o termo "bens", encontra-se na doutrina entendido que não há nessa Lei a
tutela penal para os bens imateriais ou intangíveis, apesar da Constituição estabelecer que o
patrimônio cultural é constituído por bens de natureza material e imaterial. 68Tal entendimento não
deve prevalecer, visto que o termo "bens", comporta valores materiais ou imateriais que podem ser
objeto de uma relação jurídica. 69Todavia, melhor seria se o legislador tivesse previsto o termo
"patrimônio cultural", o qual já engloba ambas as naturezas, material ou imaterial dos bens, sanando
qualquer polêmica a respeito.

Mantém em relação a este dispositivo em estudo, o entendimento do antigo art. 165 do Código Penal
( LGL 1940\2 ) , no sentido de que se o agente não tiver consciência de que o local é especialmente
protegido, descaracteriza-se o tipo e passa a responder pelo crime de dano, art. 163 do Diploma
Penal. 70

O núcleo do tipo objetivo do art. 63 da Lei 9.605/98 é apenas o verbo: alterar, que significa modificar,
mudar, corromper, desfigurar. A conduta punível corresponde a mudar o aspecto (a aparência
externa) ou a estrutura (pilares, vigas, lajes) de edificação (edifício, prédio, obra, construção) ou local
(lugar, como sítio, paisagem natural, teatro, museu), especialmente protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente ou em desacordo com a concedida. Aplica-se neste caso, as mesmas observações
feitas no artigo anterior quanto a ampla proteção, seja por lei, ato administrativo ou decisão judicial.

Tem-se que a escolha do legislador de fazer menção expressa a algumas das espécies do
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patrimônio cultural, não corresponde a melhor opção, como já exposto, pois deixou de mencionar
espécies importantes, como o valor paleontológico, que é relativo aos fósseis, e o valor
espeleológico, relativo às grutas, cavernas e outras cavidades naturais subterrâneas. A saída para
tutela penal desses bens encontra sugestão na doutrina, que quanto ao valor paleontológico, "(...)
pode ser inserido na expressão 'valor cultural', tendo em vista o caput do art. 216 c.c. o inciso V do
mesmo dispositivo da Constituição Federal ( LGL 1988\3 ) . Desta forma, também é bem tutelado por
este artigo o sítio de valor paleontológico, o qual também é cultural." E ao valor espeleológico, "(...)
podemos incluir estes bens entre aqueles de valor ecológico, eis que se tratam de ecossistemas
frágeis, raros e de grande relevância". 71E ainda, utiliza-se de termo vagos, que inclusive pode
abarcar os outros conceitos, como exemplo, cita-se a cultura. 72

O tipo objetivo do art. 64 tem como núcleo o verbo: promover (quer dizer fazer avançar, fazer,
executar, dar impulso). Pune-se a conduta de promover construção (que pode ser tanto a edificação
como a reforma, o muramento, o aterro, a pintura e outros trabalhos 73), em solo não edificável
(terreno onde é proibido qualquer tipo de construção) ou no seu entorno (proximidades, redor), que
tem valor dentro do estabelecido expressamente pelo legislador no dispositivo. 74

Tanto no art. 63 como no art. 64, o legislador especificou expressamente as espécies de patrimônio
cultural que estão sob essa tutela, quais sejam: de valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental. 75Esta especificação
corresponde a elementos normativos do tipo objetivo de valoração extrajurídica. Em comum também
tem os dois artigos o elemento normativo do tipo objetivo de valoração jurídica, que repousa na
expressão "sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida". Esta
previsão refere-se "à ausência de uma causa de justificação; presente a autorização, a conduta será
lícita", 76ou seja, é uma causa excludente de tipicidade que torna lícita a conduta, seja por "alterar o
aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido" (art. 63) ou por "promover
construção em solo não edificável, ou no seu entorno" (art. 64).

O art. 65, caput, tem-se três verbos que compõe o núcleo do tipo objetivo: pichar (corresponde a
pintar, deixando marcas, sinais, escritos, figuras, com tinta ou spray), grafitar (também significa
pintar, porém o trabalho realizado é mais sofisticado, demonstrando conotação artística do autor), e
conspurcar (corromper, macular, sujar). Neste último verbo, destaca-se a sua abrangência, visto a
previsão que o antecede "ou por qualquer outro meio", assim, quer proteger qualquer outra forma
que possa sujar, macular, o bem jurídico, que não seja pichar ou grafitar. Pode ser incluído neste
caso, como exemplo, colagem de cartazes publicitários, despejar lixo, urinar, defecar e outras, bem
como escrever com tinta, cal, lápis ou outro instrumento.

Referente ao parágrafo único do art. 65, o legislador pecou ao retroagir na proteção, haja vista que
retrocedeu no conceito de patrimônio cultural e protegeu apenas "monumento ou coisa tombada",
deixando de prever as demais formas que podem amparar esses bens, tal como a decisão judicial e
a legislação, sendo o tombamento apenas uma delas. E mais, aumentou a restrição das espécies,
restringindo apenas para o valor artístico, arqueológico ou histórico. Lamentavelmente, não
acompanhou o espírito do constituinte, deixando tutelado apenas contra o ato de pichar e grafitar os
monumentos e coisas tombadas. "Sendo assim, se a pichação atingir um monumento protegido por
lei de uso do solo municipal ou decisão judicial, porém não inscrito em livro de tombo, a punição será
a prevista para o caput e incisos do art. 65." Ressaltando que "Este equívoco ainda apresenta maior
relevância quando observamos que a esmagadora maioria de monumentos situados em logradouros
público não é tombada, nem jamais o será". 77

Precisa ser considerado a respeito deste dispositivo que apesar do conceito legal de monumento
atingir bens naturais, 78"(...) não são essas as modalidades que o legislador pretende ver tuteladas
por este artigo. Afinal, os danos causados contra monumentos naturais encontram-se criminalizados
na Seção II da Lei 9.605 (Dos Crimes contra a Flora). O crime de dano cometido contra edificações
monumentais e cidades-monumento já é aquele do art. 62 da mesma lei". 79A tutela do art. 65, caput,
tem como objetos materiais "(...) as edificações (construções, prédios) ou monumentos urbanos
(estátuas, bustos, memoriais), públicos ou particulares" 80e os objetos materiais previstos no
parágrafo único corresponde aos monumentos ou coisas tombadas, por ter valor artístico,
arqueológico ou histórico. Isto significa, como anteriormente informado, que a restrição é grande,
somente tem proteção o patrimônio cultural tombado urbano, que seja monumento ou coisa, e ainda
que se enquadre numa destas três espécies previstas: artística, arqueológica ou histórica. Correto,
portanto, a não classificação dos monumentos naturais neste dispositivo.
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A Lei de Crimes Ambientais deixou de prever sobre a receptação de bens que constituem o
patrimônio cultural, figura esta importante, ante a sua gravidade e relevância do bem jurídico
protegido. 81O art. 180 do Código Penal ( LGL 1940\2 ) , receptação, não prevê "(...) nenhum
agravante pelo objeto receptado ser protegido, exceto para caracterizar a forma dolosa, se
comprovado que o agente sabia do tobamento e, assim, da origem criminosa da coisa". 82

Outra questão que deveria ser tutelada especificamente é a exportação de bens culturais móveis.
Atualmente tem-se a Lei 4.845/65, que proíbe a saída no art. 1.º de obras de arte e ofícios
tradicionais produzidos no Brasil até o final do regime monárquico, no art. 2.º, as obras da mesma
espécie oriunda de Portugal que se incorporaram ao meio nacional durante os regimes colonial e
imperial e no art. 3.º, veda também a saída de obras estrangeiras produzidas nesses períodos
mencionados anteriormente, que representem personalidades brasileiras ou relacionadas com a
história, paisagens e costumes nacionais. 83Porém, apenas no art. 5.º prevê: "Tentada a exportação
de quaisquer obras e projetos de que trata esta Lei, serão os mesmos seqüestrados pela União ou
pelo Estado em que se encontrem, em proveito dos respectivos museus". Nesta trilha, comunga-se
que "Urge tomar sérias medidas para se evitar a saída de obras de arte importantes, como o
'Abaporu', óleo de Tarsila do Amaral que já não mais está em território nacional". 84

Exceto o art. 64 e o 65, caput, as demais disposições do da Seção IV, que trata dos crimes contra o
ordenamento urbano e o patrimônio cultural, este ora sob estudo, encerram normas penais em
branco, haja vista que nos arts. 62 e 63 o bem jurídico deve estar protegido especialmente "por lei,
ato administrativo ou decisão judicial" e o parágrafo único do art. 65, pois "a lei ou o ato
administrativo deverá indicar o monumento ou a coisa tombada em virtude de seu valor artístico,
arqueológico ou histórico". 85

Todos os delitos dolosos contra o patrimônio cultural, previstos na Lei de Crimes Ambientais, são
passíveis de tentativa 86e consumam-se quando há a efetiva realização da conduta típica. Todos são
delitos de ação, exceto o art. 62, que pode ser também delito omissivo, conforme mencionado acima.
Ainda em comum nesses delitos, tem-se quanto a classificação dos mesmos, são: comum, material e
simples (exceto o art. 63), sendo que os arts. 62 e 65 possuem conteúdo variado e os arts. 63 e 64,
forma livre. O art. 62 classifica-se também como instantâneo. 87

5. Sanção penal

Seguindo a linha de utilizar penas não muito rigorosas nos crimes tutelados na Lei 9.605/98, o
mesmo procedeu nos delitos em questão, sendo a maior margem penal prevista de três anos. Os
delitos considerados mais graves, em relação às penas cominadas, são a do art. 62, caput, e 63, que
prevêem reclusão de um a três anos. A menor cominação está no art. 65, caput, com pena de
detenção de três meses a um ano. Tanto os parágrafos únicos dos arts. 62, como o do art. 65, bem
como o art. 64, a pena cominada é de detenção de seis meses a um ano. Em todos esses tipos, há a
previsão da pena de multa, de forma cumulativa.

Em comparação com os dispositivos revogados tacitamente do Código Penal ( LGL 1940\2 ) , tem-se
que a pena foi aumentada, tanto no art. 62 como no art. 63, visto que anteriormente era para o art.
165, seis meses a dois anos e multa, e o art. 166, de um mês a um ano ou multa. Da mesma forma,
nos dois artigos, o regime mudou de "detenção" para 'reclusão".

Os tipos em análise apresentam contradições entre si. Tais contradições são percebidas entre os
arts. 64 e 63 e entre o art. 62 e parágrafo único do art. 65. Analisa-se. O art. 64 prevê como crime à
edificação sem autorização no entorno de bem tombado quando este for não edificável, isto é, por
exemplo, uma praça ou parque. Caso o bem seja edificado, por exemplo, um prédio histórico, o delito
aplicável é do art. 63. "Trata-se de uma contradição, eis que a construção sem autorização no
entorno de bem edificado é apenada de forma mais severa do que no caso do bem não edificável,
sendo ambas as infrações de natureza semelhante". 88

Referente a contradição do parágrafo único do art. 65, como o art. 62, esta reside no fato que ato de
pichar, grafitar ou qualquer outro meio de conspurcar, implica em deteriorar. Considerando que o
monumento ou coisa tombada são bens especialmente protegidos por ato administrativo, conforme
prescreve o inciso I, do art. 62, depreende-se que se os bens são os mesmos, e a conseqüência do
delito seria a deterioração, a pena também deveria ser a mesma. Porém, as penas do delito doloso
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previsto no art. 62 são maiores e mais graves que a do parágrafo único do art. 65. Observe a
diferença: nesta a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa, naquele, reclusão, de um a
três anos, e multa. "Conclui-se então que, equivocadamente, o legislador premiou o pichador de
cosia tombada com pena inferior ao do agente que cause deterioração do mesmo bem, por outra
forma." E "De outro lado, pichar coisa protegida por lei, ato administrativo diverso de tombamento ou
decisão judicial, acabou por tornar-se crime mais grave do que pichar coisa tombada, o que se
constitui numa grande incoerência". 89Ainda mais quando a lesão da pichação, às vezes, é mais
grave que outras lesões que causam deterioração.

Por fim, apenas como menção, em todos os tipos, a ação penal é pública incondicionada, nos termos
do art. 26 da Lei.

6. Considerações finais

O patrimônio cultural é um bem metaindividual, de importância para toda a sociedade, sendo que
pelos dados que comporta e sua relevância, tem valor não apenas para a geração presente como
alcança a terceira geração. A Constituição Federal de 1988 inovou ao prever expressamente um
conceito de patrimônio cultural, dando-lhe características e conteúdo moderno, ampliando
consideravelmente seu âmbito de proteção, até então restrito ao tombamento. Por isto, urge a
adequação da legislação infraconstitucional à nova concepção de patrimônio cultural, que muitas
vezes denomina o patrimônio através de suas espécies, que não comporta a amplitude constitucional
estabelecida, como no caso a Lei 9.605/98.

Especificamente no campo penal, repousa a proteção desse bem jurídico no comando do § 4.º, art.
216, da Carta Magna ( LGL 1988\3 ) , bem como pela relevância do bem jurídico protegido
(considerado direito fundamental social) e pela gravidade de que a lesão (ou perigo de lesão) possa
causar a este, faz-se importante à intervenção penal. Neste diapasão, o Código Penal ( LGL 1940\2 )
em vigor possui dois dispositivos específicos para a proteção (arts. 165 e 166), os quais foram
revogados, tacitamente, pelos artigos correspondentes da Lei 9.605/98 (arts. 62 e 63). Apesar dos
dispositivos constantes no Código Penal ( LGL 1940\2 ) estarem desatualizados, necessitando de
adequação ao comando constitucional previsto no art. 216, acompanha-se o entendimento que
melhor seria a tutela do bem jurídico-penal patrimônio cultural no próprio Código, num item
específico, por ser autônomo e não está pautado apenas em valor econômico.

Todavia, esta não foi a posição do legislador infraconstitucional, que tratou a matéria dentro de lei
extravagante, e pior, dentro da Lei de Crimes Ambientais, ou seja, considerou o patrimônio cultural
um dos elementos que integram o ambiente em seu sentido amplíssimo. Todavia, esta não é a
melhor corrente doutrinária a ser adotada em nível de legislação penal, haja vista a indispensável
necessidade de identificação clara e precisa do bem jurídico-penal e dos tipos penais incriminadores,
sob pena de flagrante desrespeito aos princípios penais, em especial da legalidade na vertente da
especificidade. A melhor opção é a concepção intermediária do ambiente, que não entra o patrimônio
cultural.

Louva-se a adoção da proteção ampla, ao prever não apenas os bens tombados, mas os protegidos
por atos administrativos, legislativos ou decisões judiciais, salvo o parágrafo único, do art. 65, que
neste sentido retroagiu, mantendo apenas sob seu amparo "coisas tombadas". Sobre os tipos
penais, houve com a Lei 9.605/98 um aumento, necessário, da tutela penal ao patrimônio cultural,
pois além de ampliar os tipos existentes, houve a previsão de dois novos, um inovador (art. 65) e um
que já havia previsão administrativa, mas não penal (art. 64), embora estes dois dispositivos
protejam o ordenamento urbano, com ênfase ao patrimônio cultural.

Todavia, há falhas de técnicas legislativas, que foram apontadas e deveriam ser pontuadas pelo
legislador numa futura revisão desses tipos penais. Finalmente, reforça-se a lástima de que o
legislador deixou de prever sobre a receptação de bens que constituem o patrimônio cultural, bem
como a tutela penal específica para a exportação ilícita desses bens.

1 TOLEDO, Carlos José Teixeira de. Patrimônio cultural urbanístico: um estudo sobre a tutela

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Página 8



jurídica da memória coletiva. 1997, 188p. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro)
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 4.

2 A respeito do patrimônio cultural não apenas representado por coisas do passado, sugere-se a
leitura das elucidações de Marly Rodrigues, um entendimento no plano extrajurídico: RODRIGUES,
Marly. De quem é o patrimônio? Um olhar sobre a prática preservacionista em São Paulo. Revista do
patrimônio histórico e artístico nacional: cidadania, Rio de Janeiro, n. 24, 1996, p. 195-203. E, no
âmbito jurídico: José Afonso da. Ordenação constitucional da cultura. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
34.

3 PAOLI, Maria Célia. Memória, história e cidadania: o direito ao passado. O direito à memória:
patrimônio histórico e cidadania. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura - DPH, 1992, p. 25.

4 Ibid., p. 27.

5 LEMOS, Carlos Alberto. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 30, 22.

6 SILVA, Fernando Fernandes da. As cidades brasileiras e a convenção relativa à proteção do
patrimônio mundial, cultural e natural, de 1972. 1996, 159p. Dissertação (Mestrado em Direito) -
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 20.

7 Consta no preâmbulo da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,
Paris no ano de 1972, promulgada pelo Dec. 80.978, de 12.12.1977, que "(...) a degradação ou o
desaparecimento de um bem do patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento nefasto
do patrimônio de todos os povos do mundo" e que a "(...) salvaguarda desses bens incomparáveis e
insubstituíveis (...) são de importância para todos os povos".

8 Segundo Hugo Nigro Mazzilli conceituam-se interesses difusos como: "Difusos são, pois interesses
de grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito
preciso" (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor e outros interesses difusos e coletivos . 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993, p. 21).

9 MARÉS, Carlos Frederico. A proteção jurídica dos bens culturais .Cadernos de direito
constitucional e ciência política: instituto brasileiro de direito constitucional, São Paulo, ano 1, n. 2, p.
19-35, jan.-mar. 1993, p. 20.

10 TOLEDO, Carlos José Teixeira de, op. cit., p. 57-58. Vide também: FERREIRA, Ivete Senise.
Tutela penal do patrimônio cultural. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 112; MARÉS, Carlos
Frederico, op. cit., p. 21; CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. Patrimônio cultural: proteção legal e
constitucional. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, p. 83. GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A
retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: UFRJ/MIC -
IPHAN, 2002, p. 79-80. No direito espanhol o conceito constitucional de patrimônio cultural
entende-se como o conjunto de bens que possuem em comum o valor cultural objetivo, com
características comuns capazes de serem aglutinados numa referência única, independentemente do
valor econômico (GONZÁLES RUS, Juan José. Puntos de partida de la protección penal del
patrimonio histórico, cultural y artítstico. Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, t.
XLVIII, fasc. I, p. 33-55, jan.-abr. [s.d.], p. 44).

11 MARÉS, Carlos Frederico, op. cit., p. 19.

12 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. § 1.º. O Poder Público, com a colaboração da
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
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preservação. § 2.º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. § 3.º. A lei
estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. § 4.º. Os
danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. § 5.º. Ficam tombados todos
os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. § 6.º. (...).

13 Embora os direitos culturais não tenham sido arrolados no art. 6.º como espécies de direito social,
assim devem ser considerados, visto que a educação o foi, aí está também os direitos culturais
(SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1994,
p. 316). Ver também: FERREIRA, Sérgio de Andreá. O tombamento e o devido processo legal.
Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 339, jul.-set. 1997, p. 149; SOUZA, Washington Peluso Albino
de. Constituição e direito cultural: uma "revista" aos conceitos básicos. Revista Brasileira de Estudos
Políticos, Belo Horizonte, n. 76, 1993, p. 128, 130.

14 No sentido de que a Constituição recepcionou um conceito aberto e universal de cultura: GRAÇA,
Cristina Seixas; TEIXEIRA, Marcia Regina Ribeiro. Meio ambiente e patrimônio cultural nacional. In:
FREITAS, Vladimir Passos de (Coord). Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 2000. n. 2, p.
38; CONTAR, Alberto. Meio ambiente: dos delitos e das penas: doutrina, legislação, jurisprudência.
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 311.

15 MARÉS, Carlos Frederico, op. cit., p. 23. E ainda: RODRIGUES, José Eduardo Ramos.
Patrimônio cultural: análise de alguns aspectos polêmicos. Revista de Direito Ambiental, São Paulo,
ano 6, n. 21, jan.-mar. 2001, p. 177. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria: "Abandonou-se, com
isso, antiga concepção de considerar-se como meritórios de proteção apenas bens dotados de valor
excepcional, eruditos, vinculados a fatos memoráveis da história do país, para incluírem-se também
bens, manifestações e acontecimentos sociais e populares, mesmo restritos a comunidades
determinadas, (...) como no caso em exame (...)" (Comarca de Sertãozinho. 2ª Vara. Sentença. Proc.
308/92. Ministério Público do Estado de São Paulo e Antonio Eduardo Tonielo e outros. Juiz de
Direito: Álvaro Luiz Valery Mirra. Sertãozinho, 08.08.1995. Revista de Direito Ambiental, São Paulo:
Revista dos Tribunais, ano 1, n. 1, jan.-mar. 1996, p. 221).

16 Vale observar: "O patrimônio é um problema impossível: se admitirmos que tudo é patrimônio,
tudo deve ser conservado. Isso é evidentemente inconcebível na escala da cidade e do país"
(MONNET, Jérôme. O álibi do patrimônio: crise da cidade, gestão urbana e nostalgia do passado:
cidadania. Revista do patrimônio histórico e artístico nacional, Rio de Janeiro, n. 24, 1996, p. 228).
Assim, não são todos os bens culturais que precisam de proteção penal e nem todos os bens
integrantes do patrimônio cultural serão objeto desta proteção (GONZÁLES RUS, Juan José, op. cit.,
p. 35). Ainda sobre a restrição do artigo: MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática,
jurisprudência, glossário . 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 203;
RODRIGUES, José Eduardo Ramos, op. cit., p. 179; MARÉS, Carlos Frederico, op. cit., p. 20;
SILVA, José Afonso da, Ordenação constitucional da cultura..., op. cit., p. 35; SOUZA, Washington
Peluso Albino de, op. cit., p. 126.

17 MARÉS, Carlos Frederico, op. cit., p. 20. Convém mencionar que o Dec.-lei 25/37, em vigor,
prevê em seu art. 3.º o que não está incluído como patrimônio histórico e artístico nacional: a) que
pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no País; b) que adornem
quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no País; c) que se
incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução ao Código Civil ( LGL 2002\400 ) , e que
continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; d) que pertençam a casas de comércio de objetos
históricos ou artísticos; e) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou
comerciais; f) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos
respectivos estabelecimentos. Observa o parágrafo único deste artigo: "As obras mencionadas nas
alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito, fornecida pelo Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional".

18 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 206. Há que se considerar que têm sido utilizados
três métodos para determinar os bens que devem integrar o patrimônio cultural, quais sejam: o
método da enumeração, o da classificação e o método da categorização ou conceituação
(LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. A proteção internacional dos bens culturais: uma
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nova perspectiva. RT, São Paulo, ano 84, v. 716, jun. 1995, nota 12, p. 373). No Brasil, adotou-se o
método da classificação, com base no Dec.-lei 25/37 e no próprio texto constitucional, art. 216, § 1.º,
protege somente os objetos classificados conforme decisão específica da autoridade competente,
após um determinado procedimento administrativo (SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 115). Na
mesma linha, exceto quanto à base constitucional, visto que o texto é anterior à Carta Magna ( LGL
1988\3 ) : LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira, op. cit., nota 12, p. 373).

19 TOLEDO, Carlos José Teixeira de, op. cit., p. 63. Ver também: SILVA, José Afonso da, op. cit., p.
100.

20 Convém apresentar a seguinte diferenciação: "(...) compreende o patrimônio cultural nacional,
integrado pelos bens de interesse nacional, o patrimônio cultural estadual (de cada Estado),
integrado pelos bens culturais de interesse apenas do Estado interessado, o patrimônio cultural
municipal, de interesse de cada Município que o tenha formado. Nesse sentido é que se deve
compreender o conceito legal de patrimônio cultural entendido como um todo orgânico (...)" (Ibid., p.
101-102).

21 Esta afirmação é unânime na doutrina, como exemplo: BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição
Federal ( LGL 1988\3 ) anotada: jurisprudência e legislação infraconstitucional em vigor. São Paulo:
Saraiva, 2000, p. 1.211; TOLEDO, Carlos José Teixeira de, op. cit., p. 65; RODRIGUES, José
Eduardo Ramos, op. cit., p. 182; MILARÉ, Édis, op. cit., p. 202; SANTANA, Jair Eduardo.
Competência legislativa municipal para o tombamento: instituição pela via legislativa. Revista
Forense, Rio de Janeiro, ano 94, v. 344, out.-dez. 1998, p. 479.

22 TOLEDO, Carlos José Teixeira de, op. cit., p. 65.

23 Depreende-se que o tombamento não é sinônimo de preservação, isto porque ele é um dos
institutos com assento constitucional que visa à preservação do patrimônio cultural (MARCHESAN,
Ana Maria Moreira. A proteção constitucional ao patrimônio cultural. Revista de Direito Ambiental,
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 5, n. 20, out.-dez. 2000, p. 113-114).

24 Ibid., p. 113. O dispositivo exemplifica várias modalidades de proteção administrativa, com o fim
acautelatório e preservacionista. O que difere, são as conseqüências jurídicas de cada uma delas
(FERREIRA, Sergio de Andréa. O tombamento e o devido processo legal. Revista Forense, Rio de
Janeiro, ano 93, v. 339, jul.-set. 1997, p. 155).

25 CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de
Janeiro: Renovar, 1991, p. 5.

26 SILVA, Luciana Caetano da. Fauna terrestre no direito penal brasileiro. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2001, p. 112. No mesmo sentido: ZEM, Samuel. Direito penal e crimes contra os
direitos difusos. Comunicações: edição especial , Piracicaba, v. 3, n. 1, 1998, p. 118; SARDINHA,
José Miguel. Introdução ao direito penal ecológico. Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, ano
48, set. 1998, p. 448; CARVALHO, Érika Mendes de. O bem jurídico protegido nos delitos florestais.
Revista de Ciências Jurídicas, Maringá, ano III, n. 1, 1999, p. 68.

27 Cfr. Preâmbulo da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,
Paris no ano de 1972, promulgada pelo Dec. 80.978, de 12.12.1977.

28 Luiz Regis Prado expõe que não há nenhum impedimento para a tutela penal do patrimônio
cultural (PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural,
ordenação do território e biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005) . São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 492). Vale explicar que o parágrafo é um comando dirigido ao legislador ordinário
para determinar um regime de tutela penal e civil ao patrimônio cultural (BORGES, Marco Antônio. O
tombamento como instrumento jurídico para a proteção do patrimônio cultural. Revista de Direito
Ambiental, São Paulo, ano 6, n. 22, abr.-jun. 2001, p. 260). Há na doutrina entendimento no sentido
de considerar o § 4.º como figura delituosa (danos e ameaças) que deve ser punida na forma da lei
(FERREIRA, Luís Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7, p.
175). Ocorre que este dispositivo não contém os elementos necessários à aplicação da punição nele
mencionada, faltando-lhe a tipificação das condutas criminosas e a definição da sanção

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Página 11



correspondente (TOLEDO, Carlos José Teixeira de, op. cit., p. 69).

29 CARVALHO, Érika Mendes de, op. cit., p. 69. Julio César Rodas Monsalve comenta que dentro
de uma política preventiva, que é a base da tutela dos recursos ambientais, assumir a definição
ampla de ambiente tem vantagens, porém questiona se este mesmo ponto de vista deve ser
assumido em âmbito de sistema penal, o qual exige uma necessidade delimitação e concretização
do conceito para a tipificação dos delitos (MONSALVE, Julio César Rodas. Protección penal y medio
ambiente. Barcelona: PPU, 1993, p. 73). Quanto à delimitação do conceito na proteção penal, vide
ainda: GOMES, Luiz Flávio. Proteção penal do meio ambiente. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.
673, ano 80, nov. 1991, p. 392.

30 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

31 PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental: problemas fundamentais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1992, p. 65. No mesmo sentido: CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do
patrimônio florestal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 131; PRADO, Alessandra
Rapassi Mascarenhas. Proteção penal do meio ambiente: fundamentos . São Paulo: Atlas, 2000, p.
71-72; MONSALVE, Julio César Rodas, op. cit., p. 77-85.

32 O conceito de meio ambiente amplíssimo, ou também denominado de globalizador, entende o
ambiente como um conjunto de elementos naturais e artificiais que condicionam a vida do homem
(SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco. Lei dos crimes ambientais. Rio de Janeiro: Esplanada, 1999,
p. 37). A doutrina pátria, ambiental, civil e alguns penalistas, é praticamente unânime em adotar a
concepção ampla, havendo apenas divergência em algumas questões simples, como em não
considerar o ambiente do trabalho, ou de unir os elementos culturais e artificiais em um único ponto.
Cita-se dentre outros: RODRIGUES, José Eduardo Ramos, op. cit., p. 94; MILARÉ, Édis, op. cit., p.
64; LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 84; FERREIRA, Ivete Senise, op. cit., p. 13; FERREIRA, Luís
Pinto, op. cit., p. 290; CUSTÓDIO, Helita Barreira. Normas de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro em face da Constituição Federal ( LGL 1988\3 ) e das normas ambientais. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, ano 2, n. 6, abr.-jun. 1997, p. 18; MACHADO, Paulo Affonso Leme.
Direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 123; MARCHESAN, Ana Maria
Moreira. Alguns aspectos sobre a lei dos crimes ambientais. Revista de Direito Ambiental, São Paulo,
ano 5, n. 19, jul.-set. 2000, p. 71; FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Fundamentos constitucionais
da política nacional do meio ambiente: comentários ao artigo 1.º da Lei n. 6.938/81. In: COLTRO,
Antonio Carlos Mathias (Coord.). Constituição Federal de 1988 : dez anos (1988-1998). São Paulo:
Juarez de Oliveira, 1999, p. 118; SANTOS, Celeste Leite dos. Crimes contra o meio ambiente:
responsabilidade e sanção penal. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Coord.). 3. ed. aum.
atual. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 4; FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo
e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 1993, p. 15; PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas, op. cit., p.
74-75; MIRRA, Álvaro Luiz Valey. Fundamentos do direito ambiental no Brasil. Revista dos Tribunais,
São Paulo, v. 706, ano 83, ago. 1994, p. 13.

33 No conceito restrito, ou reduzido, o ambiente não é visto como sendo toda a natureza, mas uma
parte desta. Inclui-se apenas aqueles elementos naturais de titularidade comum e de características
dinâmicas, em definitivo. Considera como elementos do ambiente o ar e água. Excluem-se o solo, os
ruídos, os recursos naturais, a ordenação e gestão do território. Não serve sua aplicação em âmbito
penal, visto que a noção constitucional é maior e não traz suficiente proteção ao bem jurídico. Ver:
MATEO MARTÍN, Ramón. Tratado de derecho ambiental. v. 1. Madrid: Trivium, 1991, p. 86; MILARÉ,
Édis, op. cit., p. 64; PRADO, Luiz Regis, op. cit., p. 66-67; CARVALHO, Érika Mendes de, op. cit., p.
133; SILVA, Luciana Caetano da, op. cit., p. 117.

34 Ibid., op. cit., p. 116. Vale mencionar que Paulo de Bessa Antunes, embora ambientalista adepto
da concepção global, já alertou que: "Talvez a mais importante característica do Direito Penal seja a
de que as suas normas são sempre estritas e plenamente determinadas. O Direito Penal tutela
valores que a doutrina liberal erigiu as alturas inatingíveis pelos demais ramos do direito". E conclui:
"Daí que as normas penais, os tipos, deve descrever precisamente as condutas proibidas pela ordem
jurídica. Tal fato se mostra complexo para a aplicação em matéria ambiental (...)" (ANTUNES, Paulo
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de Bessa. Curso de direito ambiental: doutrina, legislação e jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 1992. p. 55). E Luiz Regis Prado é mais preciso a respeito da noção global ser pouco
satisfatória: "Isto porque as formulações demasiadamente extensas têm caráter meramente
indicativo ou programático, o que inviabiliza a elaboração de objetivos concretos, com rigor
lógico-jurídico, essencial na instrumentação do sistema normativo penal" (PRADO, Luiz Regis.
Direito penal ambiental..., op. cit., p. 67).

35 Ibid., p. 67-68. Edson Pereira Ramos define: "Isto quer dizer que o meio ambiente equilibra-se na
correlação recíproca entre as espécies e o ambiente físico que ocupa" (RAMOS, Edson Pereira.
Crimes contra o meio ambiente. Jus navigandi, Teresina, a. 4, n. 43, jul. 2000. Disponível em:
[http:www1.jus.com.br/doutrina/textos.asp?id=1708]. Acesso em: 14 jul. 2003).

36 PRADO, Luiz Regis. A tutela constitucional do ambiente no Brasil. Revista dos Tribunais, São
Paulo, ano 81, v. 675, jan. 1992, p. 85.

37 CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro..., op. cit., p. 134.

38 Id., O bem jurídico protegido nos delitos florestais..., op. cit., p. 72.

39 O termo "enxertada" foi retirado da seguinte frase: "Ao nosso ver o legislador infraconstitucional
foi além do que permite o art. 225, § 3.º da CF/88 ( LGL 1988\3 ) quando enxertou tal Seção numa lei
destinada a definir condutas lesivas ao meio ambiente" (OLIVEIRA, Ana Raquel Cardoso de;
MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; LOURES, Sérgio Lopes. Considerações acerca da nova Lei de
Crimes Ambientais. Jus navigandi, Teresina, ano 3, n. 27, dez. 1998. Disponível em:
[http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1705]. Acesso em: 14 jul. 2003, p. 13).

40 Id. Há que se considerar que a Lei 10.683, de 28.05.2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, em seu art. 27, VI, constitui como área de competência
do Ministério da Cultura a proteção do patrimônio histórico e cultural, não sendo, portanto, atribuição
do Ministério do Meio Ambiente, cujas funções estão no inciso XV.

41 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente..., op. cit., p. 489; 493. Ver também: SANTOS,
Flávio Augusto de Oliveira. Breves considerações acerca da tutela penal do patrimônio cultural
brasileiro. Revista de Direitos Difusos: direito penal ambiental, São Paulo, v. 18, mar.-abr. 2003, p.
2478.

42 Propõe-se na doutrina a inclusão dos delitos contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural
no corpo do Código Penal ( LGL 1940\2 ) , em item específico; ou, ao menos, inseri-los em diploma
especificamente penal (Ibid., p. 2.483).

43 O art. 82 da Lei 9.605/98 prescreve "Revogam-se as disposições em contrário", esta expressão
trouxe dificuldades para poder saber qual o delito que está revogado e qual permanece em vigor na
legislação. Melhor seria se o legislador tivesse optado pela expressa indicação da "matéria objeto de
revogação (...) em nome dos princípios da codificação e da segurança jurídica" (PRADO, Luiz Regis.
Princípios penais de garantia e a nova Lei Ambiental. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais, São Paulo, ed. especial, n. 70, 1998, p. 10). Ver também: PRADO, Alessandra Rapassi
Mascarenhas, op. cit., p. 160-161; MILARÉ, Édis. A nova tutela penal do ambiente. Revista de Direito
Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 4, n. 16, out.-dez. 1999, p. 120.

44 PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente: anotações à Lei 9.605, de 12 de fevereiro de
1998: doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 270. No mesmo sentido: RODRIGUES, José Eduardo Ramos. A evolução da proteção do
patrimônio cultural. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Revista Brasileira
de Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, n. 26, abr.-jun. 1999, p. 104;
PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas, op. cit., p. 164; FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS,
Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza: de acordo com a Lei 9.605/98. 7. ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 199; 203; SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco,
op. cit., p. 185; MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela penal do patrimônio arqueológico
brasileiro. Jus navigandi. Disponível em: [http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2738]. Acesso
em: 14 jul. 2003, p. 5; SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. Rio de Janeiro:
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Forense, 2002, p. 419; CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio, op. cit., p. 147.

45 Tendo em vista que o objeto do presente estudo corresponde ao patrimônio cultural, para não
fugir do foco central, deixa-se de abordar sobre os crimes contra o ordenamento urbano, embora
previstos em conjunto nos arts. 62 a 65. Sobre esses delitos, vide especificamente: TAKEGUMA,
Mario Seto. Aspectos fundamentais do tratamento jurídico-penal do parcelamento do solo urbano
brasileiro, 2003, 139p. Dissertação (Mestrado em Direito Penal) - Universidade Estadual de Maringá,
Maringá.

46 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente..., op. cit., p. 514.

47 "Pela ordenação territorial, regulam-se o uso do solo (urbano e rural), planejamento e gestão
territorial, bem com a edificação" (Ibid., p. 511).

48 A expressão valor cultural é tão ampla que nela podem-se abranger outras espécies não previstas
expressamente, como o valor paleontológico; da mesma forma, o valor ecológico, que alcança o
espeleológico (CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio, op. cit., p. 149).

49 PRADO, Luiz Regis, Direito penal do ambiente..., op. cit., p. 494-495; 499; 504.

50 "Pelo inc. II é arquivo (local onde são guardados documentos escritos), registro (instituição,
repartição ou cartório onde se faz a inscrição, ou transcrição de atos, fatos, títulos e documentos a
fim de autenticá-los e dar-lhes força de prevalecer contra terceiro) museu (local destinado ao estudo,
reunião e exposição de obras de arte, de peças e coleções cientificas ou objetos antigos), biblioteca
(coleção de livros disposto ordenadamente para estudo e consulta), pinacoteca (coleção de pintura),
instalação científica conjunto de aparelhos ou peças destinado à atividade de interesse da ciência)"
(RODRIGUES, José Eduardo Ramos Rodrigues, op. cit., p. 36). E mais: "A proteção pode alcançar
tanto bens considerados individualmente (...) quanto tomados em conjunto (...)" (MIRANDA, Marcos
Paulo de Souza, op. cit., p. 6). Nesta linha: SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 151.

51 "A propósito, calha assinalar que, embora a conduta descrita no art. 63 da Lei 9.605/98 tenha por
objeto material também as florestas de preservação permanente (arts. 2.º e 3.º, Lei 4.771/65),
protege-se, in casu, o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que integram o bem jurídico
ambiente, de acordo com o conceito amplíssimo perfilhado pelo mencionado diploma" (CARVALHO,
Érika Mendes de, op. cit., p. 140).

52 Vide sobre o objeto material desses delitos: CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos ecológicos: a
lei ambiental comentada: artigo por artigo: aspectos penais e processuais penais. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2002, p. 204-215; RODRIGUES, José Eduardo Ramos Rodrigues, op. cit., p. 36-41; FREITAS,
Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de, op. cit., p. 200; 204; 207; 209; SIRVINKAS, Luís
Paulo. Tutela penal do meio ambiente: breves considerações atinentes à Lei n. 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 206; 209; 211; 212. Nesse
contexto apresentado, pode-se perceber a lição de Juan José González Rus ao explicar que o
patrimônio cultural é um bem suscetível de tutela penal, pois o conteúdo ideal de valor que se
consubstancia no conceito de bem jurídico (o patrimônio histórico, cultural ou artístico) se concretiza
em bens materiais, os quais podem ser diretamente lesionáveis (GONZÁLES RUS, Juan José, op.
cit., p. 40). Porém, há que mencionar os bens imateriais, que também podem ser lesionados.

53 Embora o art. 3.º da Lei 9.605/98 estabeleça a responsabilidade penal da pessoa jurídica,
entende-se que no Direito Penal pátrio ela foi instituída de forma a ferir os princípios
constitucionais-penais, faltando-lhe capacidade de: ação, no sentido estrito; de culpabilidade e de
pena, sendo o dispositivo inconstitucional. Neste sentido, dentre outros autores: PRADO, Luiz Regis,
Crimes contra o ambiente..., op. cit., p. 36; CARVALHO, Érika Mendes de, op. cit., 149; SILVA,
Luciana Caetano da, op. cit., p. 132; CONSTANTINO, Carlos Ernani, op. cit., p. 45; RIBEIRO, Viviane
Martins, op. cit., p. 98; LUISI, Luiz. Criminalização do verde. Revista Jurídica Consulex, Brasília, ano
II, n. 19, jul. 1998, p. 45-46; REALE JÚNIOR, Miguel. A lei de crimes ambientais. Revista Forense,
Rio de Janeiro, v. 345, ano 95, jan.-mar. 1999, p. 122.

54 RODRIGUES, José Eduardo Ramos Rodrigues, op. cit., p. 36-40.
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55 SANTOS, Flávio Augusto de Oliveira, op. cit., p. 2.481.

56 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de, op. cit., 46. No mesmo sentido:
MILARÉ, Édis, op. cit., p. 454. Vale observar que será a coletividade, seja qual for a concepção
adotada: de que o patrimônio cultural é elemento do ambiente ou não, em ambos os casos a ofensa
atinge direitos metaindividuais.

57 CONSTANTINO, Carlos Ernani, op. cit., p. 215. Em termos análogos, ver também: CARVALHO,
Érika Mendes de, op. cit., p. 150-151.

58 O termo "bem" comporta bens materiais e imateriais (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 1, p. 90.). Porém "coisas" no âmbito civil, dentro do "direito
das coisas", envolve apenas, de um modo geral, bens corpóreos (Cfr.; MONTEIRO, Washington de
Barros. Curso de direito civil. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1983, v. 3, p. 1; RODRIGUES,
Silvio. Direito civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1987/1988, v. 5, p. 3.). Assim, "Há que se distinguir,
portanto, entre bem cultural e coisa cultural: o primeiro é o objeto do direito cultural, e que
corresponde à faculdade de fruição, de desfrute da função cultural da coisa. Compõe este direito o
patrimônio cultural. Já a coisa cultural pode integrar o patrimônio público ou particular, isto é, pode
pertencer a uma pessoa pública ou particular: art. 65 do Código Civil ( LGL 2002\400 ) " (FERREIRA,
Sergio de Andréa, op. cit., p. 154).

59 O art. 165 prevê especificamente três espécies: artístico, arqueológico ou histórico.

60 A respeito da efetividade da previsão da forma culposa, existem entendimentos doutrinários
divergentes, no sentido de que há quem considere que o dispositivo será o "(...) eixo sobre o qual
girará a tutela penal do patrimônio cultural a partir de agora (RODRIGUES, José Eduardo Ramos
Rodrigues, op. cit., 42.); ou que não terá nenhuma efetividade por entender que o dano somente
existe na forma dolosa, a culposa não ultrapassa a órbita da ilicitude civil" (FREITAS, Vladimir
Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de, op. cit., p. 201). Todavia, há que se considerar que esta
previsão de que apenas existia a forma culposa no âmbito civil, decorre de que no Código Penal (
LGL 1940\2 ) não havia tipo culposo para esse delito. Com a previsão expressa do legislador,
entende-se que haverá efetividade, em razão de que muitas vezes o patrimônio cultural é destruído,
inutilizado ou deteriorado pelo fato das pessoas agirem com imprudência, negligência ou imperícia
(modalidades de culpa, conforme o art. 18, II, do Código Penal ( LGL 1940\2 ) ), violando o cuidado
objetivo que deveriam ter. Aponta-se na doutrina exemplos, que podem ser efetivados: "(...) alguém
procede a uma restauração de um bem protegido sem ter para isso qualificação profissional; ou um
diretor ou chefe de serviço público designa pessoa imperita para fazer intervenção em coisa
protegida, daí resultando destruição, inutilização ou deterioração" (MIRANDA, Marcos Paulo de
Souza. Tutela penal do patrimônio arqueológico brasileiro..., op. cit., p. 8).

61 Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade,
nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto,
impondo-se neste caso multa de cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto.

62 O legislador pecou em dois pontos: por ter tratado em lei especial, sendo que deveria estar no
Código Penal ( LGL 1940\2 ) , bem como por ter adotado a concepção amplíssima de ambiente.

63 "Foram infrutíferas as medidas municipais de só permitir a venda de spray de tinta para maiores
de 18 anos e exigir a apresentação de identidade para essa aquisição. As campanhas educativas
deflagradas também não lograram frutos. A bom tempo a LCA, tipificou o ato de pichar, grafitar ou
por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Tais práticas enfeiam as paisagens das
cidades, além de causarem prejuízo uma vez que os pichadores sempre preferem praticar seu
vandalismo em locais que tenham sido recém-pintados" (SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco, op.
cit., p. 187). Elida Séguin considera que a pichação e prevaricação ambiental é uma forma ampliada
da prevaricação genérica prevista no art. 319 do Código Penal ( LGL 1940\2 ) (SÉGUIN, Élida,
Direito ambiental..., op. cit., p. 419). Todavia, são tipos penais diferentes. Prescreve o art. 319:
Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, e multa.
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64 Cfr. RODRIGUES, José Eduardo Ramos Rodrigues, op. cit., p. 40.

65 Por não conter prescrição, há quem entenda que não é norma. "O preceito é desvestido de
conteúdo de norma jurídica, mas reveste-se de um enunciado de natureza antropológica"
(FERREIRA, Luís Pinto, op. cit., p. 171). "Embora não caiba aqui descer ao estudo ontológico do
referido enunciado, é certo afirmar que ele não é inócuo do ponto de vista dogmático. Embora possa
parecer que ele simplesmente descreve uma 'coisa' - a exemplo do discurso científico, que apenas
constata o existente - sua finalidade não é exatamente esta. Na verdade ele está construindo um
novo conceito jurídico-constitucional, à luz do qual serão interpretadas e aplicadas outras normas do
ordenamento. Neste sentido, ele é inovador do ponto de vista jurídico, isto é, a sua presença não é
irrelevante, pois modifica, integra e conforma o quadro normativo-constitucional" (TOLEDO, Carlos
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