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1 - OBJETO

Projeto de Lei n 28/99, de autoria da Deputada Maria José Haueisen, que declara

patrirnônio paisagIstico e turIstico do Estado de Minas Gerais a cachoeira do Tombo da

Fumaca, localizada no rio Jequitinhonha, no Municipio de Salto da Divisa.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - A Constituiçao da Repüblica inseriu o tema relacionado corn a proteçao ao

patrimônio histOrico, cultural, artIstico, turIstico e paisagIstico no campo da competência

legislativa concorrente entre a União, Os Estados e o Distrito Federal, consoante o cornando

previsto no art. 24, VII. Essas entidades polIticas dispôem, portanto, de prerrogativa legal

para editar normas jurIdicas visando a preservaçào do acervo cultural, dentro dos limites

territoriais de cada pessoa jurIdica diretamente interessada.

Quando se fala em legislacão concorrente, caracterizada pela possibilidade de vários

entes editarem regras jurIdicas sobre determinada matéria, a competência da União

restringe-se a elaboraçao de normas gerais, que funcionarn corno parârnetros ou diretrizes a

serern rigorosamente observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal, conforme se

depreende do disposto no § 1 2 do supracitado art. 24 da Constituição Federal.

2.2 - Além da faculdade de legislar sobre o assunto em referenda, a art. 23, III, da

Carla Magna assegura aos entes federados, incluindo-se al Os munid Ipios, a cornpetência

omum para "proteger as documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artIstico e

cultural, os monumentos, as paisagens naturals notáveis e as sItios arqueologicos". Essa
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competéncia diz respeito especificamente a prática do atos concretos objetivando a efetiva



protecao ao patrimônio cultural, nos termos da legislacao vigente, embora não esteja

afastada a hipótese de legislar.

Assim, a protecao estatal aos monumentos e paisagens naturais constitui não apenas

uma prerrogativa do poder püblico, mas também urn dever para corn a coletividade. Em

razão disso, o Estado pode estabelecer ate mesmo limitaçoes a propriedade particular, caso

seja necessário, a fim de proteger o valor histórico ou cultural do bern, que interessa a todos

os membros da comunidade. Para exemplificar, o tombamento, que é urna iimitacão parcial

ao direito de propriedade, é urna medida tomada pelo orgao competente corn a finatidade de

proteger o patrimônio histOrico e cultural. Assim, a inscricao de algum bern no chamado "livro

do tombo" deve ser efetivada na forma prevista na legislação especIfica que disciplina a4

matéria. Alias, a atuacão da administracao pUblica está inteiramente submissa ao imperlo da

lei.

2.3 - A Carta mineira, por sua vez, além de dedicar uma secao a cultura, determina

ciararnente, no art. 209:

"Art. 209 - 0 Estado, corn a colaboracão da comunidade, protegerá o patrimônio

cultural por melo de inventários, registros, vigilancia, tombamento e desapropriaçao, de

outras formas de acautelamento e preservacào e, ainda, de repressao aos danos e as

ameaças a esse patrirnônio.

Paragrafo Unico - A lei estabeiecerá piano permanente para proteçao do patrim6nio4

cultural do Estado, notadamente dos nUcleos urbanos mais sign ificativos".

Verifica-se, portanto, que a proteçao ao patrirnônio cultural do Estado tern previsao

explIcita no ordenamento constitucional, configurando-se urn dever das autoridades pUblicas

zelar por sua preservacão. Essa obrigacao, atribulda pelo legislador constituinte ao poder

pUblico, não exciul, obviarnente, a participacao do cidadào e das entidades privadas na

defesa desse patrimônio. Alias, poder-se-la afirmar que a conjugaçao de esforcos entre o

setor pUblico e o particular constitui o melo mais eficiente e seguro para alcancar tal

desiderato.

2.4 - Para destacar ainda mais a importância que a Carla mineira deu ao assunto, cabe

mencionar que o art. 83 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitórias exige do

legislador ordinário, sem prejuIzo do piano permanente a que se refere o paragrafo ünico do
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art. 209, programas de ernergência visando a resguardar o patrirnônio cultural do Estado,

entre os quais se destacam os das cidades de Mariana, Ouro Preto, Sabará, Tiradentes e

Diamantina. Além disso, determina que a PolIcia Mflitar manterá Orgao especializado para

promover essa proteção.

Normalmente, a declaraçao do valor histórico, paisagIstico, cultural ou arqueolOgico dos

bens e realizada por meio de tombamento, que, em Minas Gerais, enquadra-se na

competência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e ArtIstico - IEPHA -, que tern a

natureza jurIdica de fundacao de direito püblico. Essa fundaçao integra a administracão

indireta do Poder Executivo e está vinculada a Secretaria de Estado da Cultura, órgão que

exerce o controle de finalidade sobre a referida fundacao.

2.5 - Todavia, em algumas circunstâncias, o próprio legislador tern reconhecido o valor

cultural de certos monurnentos ou paisagens, declarando-os tombados e exigindo medidas

efetivas para preservá-los. E o que ocorreu corn o "caput" do art. 84 do Ato das Disposicaes

Constitucionais Transitórias da Carta rnineira, que prescreve: "Ficam tombados para o fim de

conservação e declarados monumentos naturals os picos do Itabirito ou do Itabira, do

Ibituruna e do ltambé e as serras do Caraça, da Piedade, de lbitipoca, do Cabral e, no

planalto de Poços de Caldas, a de São Dorningos".

No caso em tela, o constituinte mineiro de 89 antecipou-se ao orgão cornpetente

(IEPHA) e decidiu politicarnente, pela via legislativa, inserir esses bens no rol dos

monumentos naturais rnerecedores de protecao especial do poder pUblico.

3- TRAMITAçA0
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissôes de Constituicao e

Justiça, de Meio Arnbiente e Recursos Naturais, e de Turisrno, lndüstria e Comércio, para

receber parecer.

Data da elaboraçao: 2/3/99
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