
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA/RS

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) Federal da Vara da

Subseção Judiciária de Capão da Canoa/RS

Ref. Inquérito Civil nº 1.29.000.002370/2006-10

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  através  de  seu 

agente signatário, vem, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no disposto no 

art. 129, inciso III, da Constituição Federal, assim como no art. 6º, inciso VII, alínea 

“b”, da Lei Complementar nº 75/93, e nos arts. 1º, III, e 5º, I, da Lei nº 7.347/85, ajuizar 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido de antecipação de tutela

em face de: 

UNIÃO,  pessoa jurídica de direito  público,  representada para 

este fim pela Procuradoria-Regional da União da 4ª Região, com sede na Rua Mostar-

deiro, nº 483, em Porto Alegre/RS, a ser citada na pessoa de sua Procuradora-Chefe, Li-

siane Ferrazzo Ribeiro;

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTI-

CO NACIONAL – IPHAN, autarquia federal, podendo ser citado na pessoa da Sra. 

Ana Lúcia Meira, Superintendente da Superintendência do IPHAN no Rio Grande do 

Sul, com sede na Av. Independência, 867, em Porto Alegre/RS - CEP 90035-076, e
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MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ, pessoa jurídica de direito pú-

blico, com sede na Rua Rio Jacuí, nº 854, em Xangri-lá/RS, a ser citado na pessoa do 

seu Prefeito, Cilon Rodrigues da Silveira,

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I – OBJETO

A presente ação busca ordem judicial que determine aos órgãos 

responsáveis,  através  de medidas  pontuais,  a  preservação e  proteção dos  sambaquis 

localizados no Município de Xangri-Lá/RS, que se encontram em estado de completo 

abandono e degradação, em que pese a previsão constitucional e legal de conservação 

desse patrimônio histórico.

II – FATOS

1. Sambaqui - conceito:

A fim de introduzir  o  tema tratado na presente ação judicial, 

transcreve-se trecho do livro “Sambaqui: Arqueologia do Litoral Brasileiro”, de Madu 

Gaspar, que traz um conceito didático do bem que se objetiva tutelar: 

A pesquisa arqueológica brasileira tem se dedicado também ao estudo 
sistemático da ocupação da costa por pescadores e coletores que se 
instalaram na faixa litorânea por volta de 6.500 anos AP1. O principal 
vestígio desse grupo é um tipo de sítio denominado sambaqui, tema de 
interesse  científico  desde  a  segunda  metade  do  século  passado. 

1 AP significa “antes do presente”, que, por convenção, é 1950. Trata-se de uma menção à descoberta  
da técnica de datação através do Carbono 14, que se deu em 1952. Assim, o evento mencionado 
ocorreu 6.500 anos antes de 1950. As referências cronológicas obtidas através de métodos físicos são 
sempre acompanhadas de suas respectivas margens de erro, que são expressas com o sinal positivo e o 
negativo. Para muitos o nascimento de Cristo é a principal referência cronológica e o tempo é dividido 
entre antes e depois de Cristo. A data mencionada acima equivale a 4.550 anos a.C.
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Sambaqui  é  uma  palavra  de  etinologia  Tupi,  língua  falada  pelos 
horticultores e ceramistas que ocupavam parte significativa da costa 
brasileira  quando  os  europeus  iniciaram  a  colonização.  Tamba 
significa  conchas  e  ki amontoado,  que  são  as  características  mais 
marcantes desse tipo de sítio. Trata-se de denominação amplamente 
utilizada pelos pesquisadores e que denota a capacidade de observação 
e síntese dos falantes Tupi.

Os sítios são caracterizados basicamente por serem uma elevação de 
forma arredondada que,  em algumas regiões  do Brasil,  chega  a ter 
mais  de  30m  de  altura.  São  construídos  basicamente  com  restos 
faunísticos  como  conchas,  ossos  de  peixe  e  mamíferos.  Ocorrem 
também frutos e sementes,  sendo que determinadas áreas dos sítios 
foram espaços  dedicados  ao  ritual  funerário  e  lá  foram sepultados 
homens, mulheres e crianças de diferenças idades. Contam igualmente 
com  inúmeros  artefatos  de  pedra  e  de  osso,  marcas  de  estacas  e 
manchas de fogueira,  que compõem um intrincada estratigrafia.  Os 
restos  que  mais  sobressaem  na  composição  dos  sambaquis  são  as 
conchas  de  berbigão  ou  vôngole,  cujo  nome  científico  é 
Anomalocardia  brasiliana  (Gmelin,  1971),  diferentes  espécies  de 
ostras, a almejoa ou Lucina pectinata (Gmelin, 1971) e os mariscos.2

Na mesma linha, segue parte do parecer técnico elaborado por 

Analista  Pericial  em  Antropologia  da  6ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do 

Ministério  Público  Federal,  acostado  às  fls.  171/173vº3 do  inquérito  civil  que 

acompanha esta petição inicial:

Os sambaquis e as populações sambaquieiras

Para  DeBlasis  et  alii,  “Sambaquis  (palavra  de  origem  Tupi  que 
significa, literalmente, <monte de conchas>) são sítios arqueológicos 
monticulares  distribuídos  por  toda  a  costa  brasileira,  ocupando 
principalmente  zonas  de  tons  ecológicos  cambiantes,  como regiões 
lagunares  e  áreas  recortadas  de  baías  e  ilhas”.4 Segundo  estudos 
arqueológicos recentes, os Sambaquis no Brasil foram construídos em 
um período entre 8.000 e 1.500 anos antes do presente.

Até as primeiras décadas do século passado, discutiu-se ainda sobre a 
origem  dos  Sambaquis:  se  produtos  de  fenômenos  naturais  ou 
resultado do trabalho humano. A tese que perseverou foi da origem 

2 GASPAR, Madu. Sambaqui: Arqueologia do Litoral Brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zagar, 2000, 
p. 8-10.

3 Numeração do inquérito civil, a ser utilizada nas demais referências a serem feitas nesta exordial.
4 DeBlasis, p. et. al., Sambaquis e paisagem: Dinâmica natural e arqueologia regional no litoral do sul 

do  Brasil.  Arqueologia  Suramericana  3:  29-61,  2007.  Disponível  em: 
http://www.arqueologia.mn.ufrj.br/docs/papers/rita/RAS2007.pdf Acessado em: 19 mar 2010.
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antropogênica  desses  monumentos,  para  os  quais  se  destacava  a 
finalidade  de  servirem  como  local  de  sepultamento  e  culto  aos 
mortos5. Em período mais recente, a arqueologia tem apontado para 
uma maior diversidade e complexidade simbólica dos sambaquis que 
teriam  sido  lugar  de  morada  ou  de  rituais  dos  povos  que  os 
construíram:

Tidos tradicionalmente como vestígios de acampamentos sucessivos  
de  bandos  de  coletores  de  moluscos  e  pescadores,  tais  sítios  vêm  
sendo  considerados,  nos  últimos  anos,  estruturas  intencionalmente  
construídas  (Gaspar  e  DeBlasis,  1992),  plenas  de  significação  
simbólica para seus construtores. Alguns deles foram descritos como  
espaços habitacionais (p.e. Kneip et al, 1991; Kneip 1992; Barbosa et  
al.  1994),  outros  tidos  como  estruturas  essencialmente  funerárias  
(Duarte  1968;  Fish  et  al.  2000;  DeBlasis  2005),  mas  a  grande  
diversidade destes sítios sugere certa variabilidade funcional, ainda  
não  equacionada  de  maneira  adequada  (ver,  para  definições  e  
descrição destes sítios, assim como um histórico das perspectivas de  
pesquisa, Prous 1992; Gaspar 1998, 2000; Lima 2000).6

Na literatura arqueológica,  as populações que ergueram ou viveram 
nos  sambaquis  são  tratadas  como  “povos  sambaquieiros”, 
diferenciando-os  de  outros  povos,  como  aqueles  das  tradições 
ceramistas Tupiguarani,  Itararé e Una,  entre outros,  que lhes foram 
contemporâneos ou que lhes sucederam nas regiões que ocupavam7. 
Não obstante a organização social dos sambaquieiros ainda não tenha 
sido  suficientemente  explicada,  algumas  características  podem  ser 
apontadas, como por exemplo que essas populações eram compostas 
de  pescadores-coletores,  que  eram  sedentárias,  que  havia 
especialização na divisão social do trabalho, bem como algum tipo de 
hierarquia social, com status herdado8.

(...)

5 “O projeto de construção dos sambaquis estava intrinsecamente relacionado com o ritual funerário. O 
sambaqui é decorrente de um intenso trabalho social que resultou na construção de uma paisagem 
domesticada, marcada por referências sentimentais relacionadas com os mortos”.  GASPAR. M.D.; 
BUARQUE, A.; CORDEIRO, J.;  ESCÓRCIO, E. Tratamento dos Mortos entre os Sambaquieiros, 
Tupinambá e Goitacá que ocuparam a Região dos Lagos, Estado do Rio de Janeiro. Revista do Museu 
de Arqueologia e Emologia, São Paulo, 17: 169-189, 2007.

6 DeBlasis, P. et. al. Op. Cit.
7 “Os conceitos de fase e tradição não são senão unidades arqueológicas artificiais e não podem ser  

confundidas com cultura, levando em conta que na maioria dos sítios arqueológicos pré-cerâmicos nas 
condições climáticas reduziram a cultura original  dos grupos de caçadores a raros  vestígios.  Este 
quadro conceitual é uma armadura útil face à impossibilidade de utilização dos conceitos europeus” 
(KERN apud HILBERT, Klaus P. K. [coord.] Arqueologia Pré-Histórica no Sul do Brasil: Caçadores – 
Coletores no holoceno médio e tardio no Rio Grande do Sul. Subprojeto de pesquisa. Programa de 
Pós-Graduação  em  História/PUC-RS,  2005.  Disponível  em: 
http://proprata.com/ARQUIVO/arqueologia-pre-historica-sul-brasil-projeto.pdf Acessado em : 24 mar 
2010).

8 DeBlasis, P. et. al. Op.cit.
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As datações arqueológicas indicam que alguns sambaquis estiveram 
ocupados até cerca de mil anos antes das chegadas dos colonizadores 
europeus no Brasil. O desaparecimento das populações sambaquieiras, 
entretanto, permanece ainda um enigma para a arqueologia brasileira 
visto que os estudos realizados até o momento não conseguiram reunir 
elementos suficientes para comprovar alguma das hipóteses aventadas. 
Dentre essas proposições duas se sobressaem: a primeira, no sentido 
de que o contato dos sambaquieiros com outros povos que chegaram 
ao litoral foi violento e resultou no extermínio físico dos primeiros; a 
outra  hipótese,  relaciona-se  também à  chegada de  povos  de  outras 
tradições às regiões habitadas pelos sambaquieiros, mas atribuindo o 
desaparecimento destes à dominação cultural a que foram submetidos.

Em  síntese,  portanto,  pode-se  definir  “sambaqui”  como  uma 

elevação  ou  colina,  criada  a  partir  da  ação  de  habitantes  pré-históricos  do  Brasil, 

resultante  da  acumulação  de  conchas  e  ossos,  utilizada  para  diversos  fins 

(sepultamentos, rituais fúnebres, moradia, etc.) e com forte significado simbólico para 

seus construtores. Em outras palavras, trata-se de um “monte/amontoado de conchas”, 

conforme a origem Tupi da palavra.

2. Sambaquis do Capão Alto e do Guará, no Município de 

Xangri-lá/RS – características e situação atual:

O Município de Xangri-Lá,  localizado no litoral norte do Rio 

Grande do Sul, possui dois sambaquis de grande valor histórico-cultural (Sambaqui do 

Capão Alto e Sambaqui do Guará), considerados por muitos arqueólogos como os mais 

importantes do litoral gaúcho, mas que se encontram em estado evolutivo de descarac-

terização, através do abandono estatal e má utilização de seu espaço.

A imagem de  satélite  a  seguir  reproduzida,  obtida  através  do 

programa Google Earth9, dá uma ideia geral da localização desses sítios arqueológicos:

9 Imagem obtida em 23/08/2012, conforme informação constante no Google Earth.
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O primeiro,  Sambaqui do Capão Alto, também conhecido por 

outras denominações (Sambaqui de Xangri-Lá, Morro dos Índios, etc.), encontra-se bas-

tante próximo à região central do município, razoavelmente perto da praia e da zona 

mais nobre do balneário10. 

10 Fotografias aéreas obtidas pelo Pelotão Ambiental em agosto/2009. 

K:\Extrajudicial\Patrimônio histórico\1.29.000.002370.2006.10\ACP Sambaquis Xangri-la.odt

6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA/RS

O  sambaqui  está,  atualmente,  circundado  por  diversas  casas 

(moradores fixos e posseiros) e por vegetação exótica (casuarina11), plantada há aproxi-

madamente 20 anos. Há uma placa no local, indicando se tratar de um sítio arqueológi-

co, bem como uma cerca, que pelas suas características não impede a entrada de pessoas 

ou animais, além do fato de estar parcialmente destruída, como se vê nas fotografias 

abaixo12: 

Pode-se  observar,  a  partir  de  imagens  de  satélite  dos  dias 

11 Semelhante a um pinheiro, a casuarina foi muito plantada próximo às dunas da praia, a fim de coibir o 
avanço da areia em áreas  urbanas de municípios  litorâneos.  Por não ser  uma vegetação nativa e  
impedir o crescimento de outras plantas características desses locais, o seu uso não é recomendado por 
biólogos. 

12 Fotografias obtidas em diligência do Ministério Público Federal, no dia 18/07/2013.
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27/03/2005 e 23/08/201213, respectivamente, um intenso processo de urbanização ao re-

dor do sambaqui, apesar do IPHAN ter delimitado grande parte do entorno da colina 

propriamente dita como sítio arqueológico (fl. 119):

Essa  ocupação  sem controle  da  área  delimitada  pelo  IPHAN 

como sítio arqueológico trouxe outros problemas, como o acesso irrestrito ao local por 

pessoas e animais (cavalos, cachorros, gansos, etc.), em um processo crescente de fave-

lização e de descaracterização do patrimônio histórico. O sambaqui, na atualidade, pare-

ce muito mais um depósito de lixo e de dejetos de animais do que propriamente um am-

biente a ser preservado, como pode ser visualizado nas imagens abaixo14:

13 Imagens obtidas no Google Earth.
14 Fotografias obtidas em diligência do Ministério Público Federal, no dia 18/07/2013.
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Por fim, em mais uma etapa dessa tragédia cultural, recentemen-

te foi construída uma rua no interior da área delimitada como patrimônio arqueológico, 

com o propósito de facilitar o acesso à praia de residentes/veranistas em condomínio de 

casas de luxo (processo nº 5004617-23.2012.404.7121). Seguem algumas fotografias:
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O  segundo  sítio  arqueológico, 

Sambaqui  do  Guará (ou  da  Vila 

Guará),  localiza-se,  como  diz  o  nome, 

dentro da Vila Guará, também no Muni-

cípio  de  Xangri-Lá,  porém  em  região 

muito menos nobre e  distante  da praia, 

próximo da Estrada do Mar e do Aero-

porto de Capão da Canoa15. 

Também possui, atualmente, uma via de acesso e diversas resi-

dências no entorno do sambaqui, muitas praticamente grudadas na colina e outras avan-

çando na delimitação elaborada pelo IPHAN. Ao contrário do anterior, mantém conside-

rável área de vegetação nativa. 

As imagens de satélite extraídas do Google Earth16 atestam o in-

tenso processo de urbanização no local:

Na diligência antes referida17, realizada pelo Ministério Público 

Federal, não foram visualizados animais no interior do sítio. No entanto, havia grande 

15 Fotografia ao lado obtida pelo Pelotão Ambiental em agosto/2009.
16 A primeira imagem de 27/03/2005 e a segunda de 23/08/2012.

17 No dia 18/07/2013.
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quantidade de lixo e de material de construção ali depositados. Para se ter uma ideia, até 

mesmo um sofá e uma televisão foram encontrados no topo do monte. Também se apu-

rou atividade de escavação em alguns pontos, o que ocasionou a exposição da estrutura 

interna do sambaqui (ou seja, do amontoado de conchas).

3. Instrução do inquérito civil – configuração do descaso do 

Poder Público:

A partir de documentação encaminhada pelo Ministério Público 

Estadual, bem como informações obtidas junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.29.000.002370/2006-

10, que subsidia esta petição inicial, a fim de “apurar a ocorrência, a responsabilidade e 
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a extensão dos danos causados a patrimônio arqueológico (sambaquis) no Município de 

Xangri-Lá/RS”.

Na instrução do procedimento em questão foram acostados inú-

meros documentos que atestam a constante e crescente destruição dos dois sambaquis 

(Sambaqui do Capão Alto e Sambaqui do Guará, descritos no tópico anterior) existentes 

no Município de Xangri-Lá:

a) Relatório de Ocorrência Ambiental,  elaborado pelo Pelotão 

Ambiental (maio de 2006): refere que estão sendo feitas cons-

truções no entorno de área com sambaqui (Sambaqui do Guará), 

sem o conhecimento do Poder Público, e conclui pela necessida-

de urgente do reconhecimento do local como sítio arqueológico 

(fls. 07/13).

b)  Ofício  nº  199/2006,  do  Pelotão  Ambiental  (junho/2006): 

constatação da presença de gado na área do Sambaqui do Capão 

Alto, o que ocasiona a presença de estrume e o aparecimento de 

buracos na estrutura do patrimônio histórico (fls. 17/18).

c)  Ofício  nº  170/2006,  da  Prefeitura  de  Xangri-Lá 

(outubro/2006): informa que a área do Sambaqui do Capão Alto 

foi cercada e  sinalizada como “Sítio Arqueológico e Área de 

Preservação Permanente”; quanto ao Sambaqui do Guará, infor-

ma que o município estaria diligenciando no sentido de localizar 

os proprietários da área, uma vez que se encontra em proprieda-

de particular (fls. 27/28).

d) Ofício nº 696, do IPHAN (novembro/2006): encaminha a  In-
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formação Técnica nº  155/2006, que atesta (a) a  existência de 

três cavidades perfuradas na base do Sambaqui do Capão Alto e 

uma maior no seu topo, evidenciando a retirada de material ar-

queológico do local, e (b) informa que existe no IPHAN uma 

proposta de instalação de um parque arqueológico naquele lu-

gar, com um conjunto de providências já encaminhadas à Prefei-

tura Municipal em 2005, como a implantação de um projeto de 

visitação pública. Também foi encaminhada, juntamente com o 

ofício, uma Notificação do IPHAN à Prefeitura de Xangri-Lá, 

de 17 de novembro de 2006, em que é dado um prazo de 20 dias 

para o ente municipal cercar e proteger o local da ação de van-

dalismo recorrente (fls. 35/37).

e) Ofício nº 433, do IPHAN (agosto/2007): encaminha a Infor-

mação Técnica nº 49/200718, que faz um relato de vistoria nos 

dois sambaquis e apresenta uma proposta de estruturação de um 

Parque Arqueológico no Sambaqui do Capão Alto19 e de uma 

praça pública no Sambaqui do Guará (fls. 46/56).

f) Ofício nº 336/2008, da Prefeitura de Xangri-Lá (abril/2008): 

informa  que  o  Executivo  Municipal  teria  tomado  as 

providências  para sanar  as  irregularidades  nos  sambaquis  (no 

Sambaqui do Capão Alto, na verdade), efetuando o cercamento 

do local e fiscalizando periodicamente (fls. 92/98). 

g)  Ofício  nº  446/2008,  também  da  Prefeitura  de  Xangri-Lá 

18 Esse é um dos principais documentos que subsidiam esta ação judicial.
19 No  documento  consta  como  Sambaqui  do  Morro  dos  Índios,  uma  das  maneiras  como  aquele 

patrimônio é conhecido na região. Da mesma forma, ele também é chamado de Sambaqui de Xangri-
Lá. No entanto, o registro oficial junto ao IPHAN é Sambaqui do Capão Alto (RS-LN-19).

K:\Extrajudicial\Patrimônio histórico\1.29.000.002370.2006.10\ACP Sambaquis Xangri-la.odt

13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA/RS

(maio/2008):  informa  que,  relativamente  ao  Sambaqui  do 

Guará, o ente municipal teria solicitado a delimitação da área ao 

IPHAN e a realização de permuta da área estaria em negociação 

com a  proprietária.  Quanto  ao Sambaqui  do Capão Alto,  são 

encaminhados  os  Decretos  nºs  27,  28,  29  e  31/2007,  que 

declaram  de  utilidade  pública,  para  fins  de  desapropriação, 

alguns  terrenos  vinculados  ao  sambaqui,  “para  o  fim  de 

prolongamento da Avenida Rio dos Índios até a Rua Rio Novo”, 

bem como o “Projeto Morro dos Índios”, que prevê a proteção 

da área do sambaqui, a criação de um espaço cultural no local, 

com a construção de um museu, e a desapropriação de diversos 

terrenos,  com  o  objetivo  de  ligar  os  “moradores  do  Bairro 

Figueirinha”20 à praia e ao centro do balneário (fls. 104/115).

h)  Ofício  nº  365,  do  IPHAN  (maio/2008):  encaminha  a 

Informação Técnica nº 055/2008, em que consta que a autarquia 

desconhece eventuais providências tomadas pela Prefeitura de 

Xangri-Lá em relação à implantação do parque arqueológico no 

Sambaqui  do  Capão  Alto;  quanto  ao  Sambaqui  do  Guará, 

informa que foi recebida solicitação da Prefeitura para delimitar 

o sítio,  o que estava sendo encaminhado àquele ente  naquele 

momento21.  Por fim, consta  a informação de que não haveria 

necessidade de tombamento dos referidos sítios arqueológicos, 

uma  vez  que  se  trata  de  bem  da  União,  “a  menos  que  se 

pretenda dar um destaque especial aos mesmos” (fls. 116/119).

20 O objetivo, na realidade, era de facilitar o acesso de um condomínio de casas de luxo à praia, como  
ficou  constatado  na  tramitação  da  Medida  Cautelar  Inominada  nº  5004617-23.2012.404.7121, 
ajuizado pelo Município de Xangri-Lá em face de Rochedo Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME 
e que tramitou perante esta Subseção Judiciária. 

21 Na fl. 119 consta a delimitação da área dos sambaquis feita pelo IPHAN, a partir de imagens do 
Google Earth, e que será essencial aos propósitos da presente demanda.
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i)  Ofício 946, do IPHAN (novembro/2008):  informa que não 

tem conhecimento de medidas recentes da Prefeitura de Xangri-

Lá para a proteção dos sambaquis, nos termos já solicitados por 

aquele órgão federal (fls. 130/131).

j)  Ata de Reunião entre  o MPF e o Município de Xangri-Lá 

(setembro/2009):  os  representantes  da  prefeitura,  em resumo, 

entendem  que  (a)  a  responsabilidade  pela  indenização  dos 

proprietários na área do sambaqui é da União, por ser área desta; 

(b) a delimitação feita pelo IPHAN está um pouco indefinida; 

(c)  a  União  e  o  IPHAN deveriam ter  maior  participação  na 

solução  de  problemas  envolvendo  os  sambaquis.  O  MPF  se 

comprometeu a agendar reunião com o IPHAN. (fls. 153/154)  

k)  Despacho  (fl.  156)  que  determina  a  formação  de  anexo 

(autuado  como  Anexo  II)  com  o  Relatório  de  Ocorrência 

Ambiental  nº  960/2009,  do  Pelotão  Ambiental  (redigido  em 

setembro/2009):  neste  documento  é  relatada  fiscalização 

realizada nos sambaquis de Xangri-Lá no mês de julho de 2009, 

ocasião em que foram feitas diversas notificações ambientais a 

moradores  dos  locais.  Acompanha  o  relatório  amplo 

levantamento fotográfico dos sambaquis, inclusive com imagens 

aéreas, bem como sugestões para a recuperação e preservação 

do patrimônio arqueológico em questão.

l)  Ata  de  Reunião  entre  o  MPF  e  o  IPHAN  (março/2010): 

compareceu  a  Sra.  Ana  Lúcia  Meira,  Superintendente  do 

IPHAN,  e  o  Sr.  Tobias  Vilhena  de  Moraes,  Arqueólogo  do 

IPHAN. Quanto à delimitação da área dos sambaquis, realizada 
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pelo  IPHAN,  foi  esclarecido  pelo  arqueólogo  que  é  extensa 

porque  há  material  arqueológico  em  todo  entorno  dos 

sambaquis.  A  Superintendente  da  autarquia  afirmou  que  o 

IPHAN vem tratando durante muitos anos com a Prefeitura de 

Xangri-Lá  a  fim  de  buscar  soluções  para  a  questão  dos 

sambaquis,  e  que  fará  contato  com a  SPU  a  fim  de  buscar 

subsídios para propor medidas protetivas. Por fim, o arqueólogo 

afirmou que esses dois sambaquis são os mais importantes do 

litoral do Rio Grande do Sul. (fls. 165/167)

m) Ofício nº 891/2011, do IPHAN (novembro/2011): informa 

que  o  Condomínio  Sea  Coast  Beach  Village,  localizado  em 

Xangri-Lá,  solicitou  manifestação  do  IPHAN  a  respeito  de 

medida  compensatória  para  fins  de  obtenção  de  licença 

ambiental,  e foi orientado que o empreendedor identificasse o 

Sambaqui  do  Capão  Alto  com  nova  placa  de  sinalização  e 

efetuasse novo cercamento na área, o que restou comprovado 

através de fotografias (fls. 251/259). 

n) Ofício nº  650/2012, do IPHAN (julho/2012):  encaminha a 

Informação  Técnica  nº  157/2012,  que  reafirma  a  situação  de 

degradação  dos  sambaquis  de  Xangri-Lá,  conforme  vistoria 

realizada no final de junho de 2012 (fls. 264/269). Da mesma 

forma, foi encaminhada a Informação Técnica nº 88/2010, que 

ainda  não  constava  nestes  autos,  e  que  apresenta  uma 

justificativa  técnica  para  a  delimitação  das  áreas  dos  sítios 

arqueológicos proposta pelo IPHAN (fls. 277/278).

o) Parecer Técnico nº 11/2012, da 4ª Câmara de Coordenação e 
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Revisão  do  Ministério  Público  Federal  (julho/2012):  sugere 

nova delimitação dos sambaquis para verificar a necessidade de 

cercamento dos sítios arqueológicos (fls. 280/282).

Na  sequência,  foi  expedida  Recomendação,  pelo  Ministério 

Público Federal, em novembro de 2012, redigida pelo Procurador da República André 

Casagrande  Raupp,  basicamente  com  as  seguintes  orientações:  (a)  à  Prefeitura  de 

Xangri-Lá – apresentação de Projeto de Restauração de Área Degradada e Projeto de 

implantação de Parque Arqueológico nos Sambaquis do Capão Alto e Guará,  com a 

demarcação e cercamento das áreas correspondentes e remoção de obras, construções e 

vias de acesso naqueles locais; (b) ao IPHAN e à FEPAM – que procedam à análise e 

aprovação  dos  projetos  a  serem  apresentados  pelo  município,  bem  como  realizem 

fiscalização periódica nos sítios arqueológicos. (fls. 283/293)

Posteriormente, em reunião realizada entre o Ministério Público 

Federal  e  a  Prefeitura  de  Xangri-Lá,  os  representantes  do  Poder  Executivo 

manifestaram-se  pela  impossibilidade  de  cumprimento  dos  termos  da 

Recomendação acima, tanto em razão do desgaste político a ser suportado pelo atual 

governante (que assumiu o cargo em janeiro do corrente ano), quanto pelo entendimento 

de  que  os  principais  responsáveis  pelos  atos  executórios  a  serem  efetivados 

(demarcação,  desapropriação,  indenização  dos  posseiros/proprietários  e  a  criação do 

parque arqueológico) seriam a União e o IPHAN (fl. 351).

Por  fim,  foi  juntado  ao  inquérito  civil  a  petição  inicial  e  a 

sentença  proferida  na  Medida  Cautelar  Inominada  nº  5004617-23.2012.404.7121, 

ajuizada  pelo  Município  de  Xangri-Lá  em  face  de  Rochedo  Empreendimentos 

Imobiliários Ltda – ME, na qual restou embargada uma obra que praticamente concluiu 

a construção de uma rua dentro da área delimitada como sítio arqueológico pelo IPHAN 

(Sambaqui do Capão Alto), com o propósito de facilitar o acesso à praia de residentes 
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em condomínio de casas de luxo22.  Porém, considerando que a ação principal já foi 

ajuizada pelo município para obter a demolição da via construída e recuperação desta 

área23,  processo no qual  o  Ministério  Público Federal  atuará obrigatoriamente  como 

custos legis (processo nº 5002724-60.2013.404.7121), este fato não entrará no objeto da 

presente ação civil pública.

Concluindo-se,  assim,  a  narrativa  fática,  fica  fácil  observar,  a 

partir da instrução do inquérito civil em questão, um conjunto de erros e omissões na 

atuação estatal, que podem ser assim resumidos:

a)  União:  apesar  de  ser  proprietária  dos  sítios  arqueológicos, 

segundo  o  art.  20,  X,  da  Constituição  Federal,  até  hoje  não  tomou  medidas  para 

regularizar o seu patrimônio, que se encontra diluído entre particulares (proprietários de 

terrenos e posseiros), que não conferem a devida proteção aos bens protegidos por lei;

b)  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  – 

IPHAN: após pressão do Ministério Público Federal, propôs algumas medidas junto à 

Prefeitura  de  Xangri-Lá,  com  o  objetivo  de  se  criar  um  parque  arqueológico  nos 

sambaquis, projeto este que nunca saiu do papel, e jamais assumiu de fato sua função de 

coordenar a preservação do patrimônio histórico;

c) Município de Xangri-Lá: apesar da proximidade com os sítios 

arqueológicos, uma vez que se encontram em seus limites geográficos, não deu a devida 

atenção à sua preservação, justificando se tratar de um bem da União (um dos motivos 

22 A fim de subsidiar a atuação do IPHAN naquela relação processual, foi emitida a Nota Técnica nº 
242/2012, elaborado a partir de vistoria no Sambaqui do Capão Alto, em que se constatou a destruição 
de camada arqueológica com a construção da rua e o futuro impacto de trepidação no sambaqui, a ser  
gerado pelo trânsito de veículos (Ev. 12, LAU2). 

23 Aliás, curioso que o Município de Xangri-Lá agora questione a construção dessa rua, uma vez que em 
momento anterior expediu os Decretos nºs 27, 28, 29 e 31/2007, declarando de utilidade pública, para 
fins  de  desapropriação,  alguns  terrenos  vinculados  ao  entorno  do  sambaqui,  “para  o  fim  de 
prolongamento da Avenida Rio dos Índios até a Rua Rio Novo”.
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da recusa à Recomendação acima referida), bem como permitiu que o espaço delimitado 

dos sambaquis fosse ocupado por proprietários irregulares (inclusive com concessão de 

“habite-se”) e invasores.

Esses são os fatos apurados. 

Seguem os fundamentos jurídicos que subsidiam a presente ação 

judicial. 

III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Competência:

No caso em tela, evidencia-se a competência absoluta da Justiça 

Federal,  uma vez que os sítios arqueológicos  pertencem à União e  são de  interesse 

nacional, consoante a previsão contida no art. 20, X, da Constituição da República:

Art. 20. São bens da União:
(...) 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-
históricos. (grifado)

A competência  jurisdicional  federal  resta  evidenciada,  desse 

modo, tanto pela titularidade dos bens jurídicos afetados, quanto pela presença da União 

e do IPHAN no polo passivo da relação processual, nos termos do disposto no art. 109, 

I, da Constituição:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I  -  as  causas  em que a União, entidade autárquica ou  empresa 
pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés, 
assistentes ou oponentes,  exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  à  Justiça  do  Trabalho. 
(grifado)
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Por  fim,  firma-se  a  competência  da  Subseção  Judiciária  de 

Capão da Canoa/RS em face do lugar de ocorrência dos fatos danosos (art. 2º da Lei nº 

7.347/85).

2. Legitimidade ativa:

De  conformidade  com  a  disposição  acerca  das  funções 

essenciais à Justiça, a nossa  Constituição Federal estatui que “O Ministério Público é 

instituição permanente,  essencial  à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis” (art. 127, caput, da CF/88).

O  art.  129,  III,  por  sua  vez,  prevê  como  uma  das  funções 

institucionais do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos”. 

Regulamentando  os  dispositivos  constitucionais,  a  atribuição 

ministerial para a presente demanda está assegurada na Lei Complementar nº 75/93, art. 

5º, II, “d”, e III, “c” e “d”; art. 6º, VII, “b”, XIV, “g” e XIX,  “a” e “b”, in verbis:

Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:
(...) 
II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e  
à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;
(...) 
III - a defesa dos seguintes bens e interesses:
(...) 
c) o patrimônio cultural brasileiro;
d) o meio ambiente; (grifado)

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...) 
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
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(...)
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 
bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico, turístico  e 
paisagístico;
(...) 
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  especialmente 
quanto:
(…) 
g) ao meio ambiente;

XIX - promover a responsabilidade:
a)  da autoridade  competente,  pelo  não exercício  das  incumbências, 
constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em 
defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;
b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade 
lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais 
e a reparação dos danos causados (...). (grifado)

No mesmo  sentido,  os  arts.  1º,  I,  e  5º,  da  Lei  nº  7.347/85, 

atribuem a devida legitimidade ao Ministério Público Federal:

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos  morais  e 
patrimoniais causados: 
III - ao meio ambiente. (grifado)

Art. 5º.  Têm legitimidade  para  propor  a  ação  principal  e  a  ação 
cautelar: 
I - o Ministério Público. (grifado)

Nesse  contexto,  encontra-se  devidamente  demonstrada  a 

legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da presente ação civil 

pública,  visando  à  preservação  dos  danos  causados  em  detrimento  do  patrimônio 

histórico e cultural salvaguardado em nossa Constituição Federal.

3. Legitimidade passiva:

A  Constituição  Federal,  como  já  dito,  incluiu  os  sítios 

arqueológicos e pré-históricos entre os bens da União: “Art. 20. São bens da União: X - 
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as cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos”. 

A legitimidade para a União figurar no polo passivo, portanto, é 

evidente, já que a discussão estabelecida na presente demanda envolve, além de outros 

aspectos, a regularização de seu patrimônio, que se encontra registrado em nome de 

particulares24. Como tal medida cabe à Secretaria do Patrimônio da União – SPU (art. 1º 

da Lei nº 9.636/98), firma-se a legitimidade passiva da União nesta relação processual.

No  que  diz  respeito  ao  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e 

Artístico  Nacional  -  IPHAN, igualmente  não há  dúvidas  quanto  à  sua  legitimidade 

passiva. Trata-se de autarquia federal, constituída pela Lei nº 8.113/90 e vinculada ao 

Ministério  da  Cultura,  criada  pela  União  com  a  finalidade  específica  de  proteger, 

fiscalizar, promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural brasileiro, nos termos do 

art. 216 da CF/1988. 

A esse respeito, transcreve-se trecho do Regimento Interno do 

IPHAN (Portaria nº 92/2012, do Ministério da Cultura): 

Art.  2º.  O  IPHAN  tem  como  missão  promover  e  coordenar  o 
processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro visando 
fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico do País. 
§  1º.  É  finalidade  do  IPHAN  preservar,  proteger,  fiscalizar, 
promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural brasileiro, na 
acepção do art. 216 da Constituição Federal. 
(...) (grifado)

Em  suma,  o  IPHAN  é  uma  longa  manus  do  Poder  Público 

Federal (União), sendo que uma de suas competências é justamente a tutela de sítios 

arqueológicos, objeto da presente demanda.
24 Em demandas como a presente, é usual a União suscitar sua ilegitimidade passiva, com o argumento 

de que somente o IPHAN deveria figurar  nessa condição. No entanto,  como no presente caso se 
discutem medidas  de regularização  patrimonial  e  de  preservação  de  patrimônio  histórico,  tanto  a 
União (Secretaria  de Patrimônio da União – SPU) quanto o IPHAN devem participar  da relação 
processual, cada um na medida de sua responsabilidade administrativa. 
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Nessa linha,  é fácil  ver  que o órgão competente não agiu de 

forma eficaz para a proteção dos bens em causa, haja vista a situação precária em que se 

encontra o patrimônio arqueológico sob exame. 

Houve, de fato, algumas tentativas de persuadir o Município de 

Xangri-Lá a assumir a responsabilidade sobre os sambaquis, o que nunca ocorreu. Da 

mesma forma, mesmo em se tratando de bens da União e de ser o ente responsável por 

lei para a proteção do patrimônio histórico, jamais assumiu a sua verdadeira função, 

com todos os poderes inerentes, para proteger e preservar os sítios arqueológicos. 

Finalmente, com relação ao  Município de Xangri-Lá/RS, além 

da disposição contida no art. 23, III, da Constituição Federal, a sua presença no polo 

passivo da relação processual ganha força pelo fato de, apesar de estar mais próximo 

dos  sítios  arqueológicos,  ter  participado  de  forma  direta  de  seu  desmantelamento, 

mediante condutas comissivas e omissivas. 

Com  efeito,  conforme  provas  constantes  no  inquérito  civil, 

algumas residências construídas no entorno dos sambaquis possuem “habite-se” pela 

Prefeitura  e  escritura  do  terreno,  conferindo-se  regularidade  formal  a  uma  situação 

jurídica  irregular;  outras  são  de  invasores,  os  quais  não  foram  retirados  do  local 

(exercício do poder de polícia) em razão da conivência do Poder Público Municipal. Se 

não bastasse isso, houve referência expressa por um posseiro de que o então Prefeito 

Celso  Barbosa  Bassani  teria  autorizado  algumas  pessoas  a  se  instalarem  junto  ao 

sambaqui (fl. 195 do Anexo II, por exemplo).

Dessa  forma,  restam  constatados  motivos  suficientes  para  se 

sustentar  a  presença  da  União,  do  IPHAN e  do  Município  de  Xangri-Lá/RS  como 

demandados nesta relação processual, já que se o Poder Público “não for responsável 

por ter ocasionado diretamente o dano, através de um de seus agentes, o será ao menos 
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solidariamente, por omissão no dever que é só seu de fiscalizar e impedir que tais danos 

aconteçam”. (NERY JUNIOR, Nelson. Responsabilidade civil por dano ecológico e a 

ação civil pública. RDP/76, p. 130). 

4. Patrimônio cultural,  histórico e  arqueológico -  proteção 

constitucional e legal aos Sambaquis:

O  patrimônio  cultural  integra  o  meio  ambiente,  recebendo  a 

mesma tutela jurídica em vigor no direito ambiental e, portanto, sendo-lhe aplicáveis as 

normas que versam sobre o meio ambiente. 

Nessa  linha,  vale  citar  as  seguintes  conclusões  emanadas  da 

“CARTA DE BRASÍLIA”, redigida por ocasião do 3º Encontro Nacional “O Ministério 

Público na Defesa do Patrimônio Cultural”25:

1. O patrimônio cultural é uma das dimensões do meio ambiente, o 
qual  não  se  resume  a  aspectos  meramente  naturalísticos.  Assim,  a 
tutela  do  patrimônio  cultural  deve  ser  efetivada  dentro  do  sistema 
jurídico que informa o Direito Ambiental.

2. O reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente sadio e 
ecologicamente  equilibrado,  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida, 
engloba a dimensão cultural, porque não há falar em vida  dotada de 
qualidade quando se arredam os valores associados à cultura.

Na lição de Nicolao Dino de Castro e Costa Neto 26: 

(...)  A Constituição da República conferiu tratamento específico aos 
bens  de  natureza  material  e  imaterial,  considerados  individual  ou 
conjuntamente,  portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação  e   á 
memória  dos diferentes  grupos  formadores  da  sociedade.  Taís  bens 
integram o patrimônio cultural brasileiro.

25 Encontro nacional do MP, realizado em novembro de 2006, em Brasília – DF, pela ABRAMPA - 
Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente; o Ministério Público Federal, dos 
Estados e Distrito Federal e  representantes de órgãos e entidades de defesa do patrimônio cultural.

26 Revista de Direito Ambiental, nº 51, jul-set 2008, editora RT, p. 186.
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O patrimônio cultural é uma das facetas do meio ambiente. De 
fato, não só os elementos constitutivos do meio ambiente natural são 
relevantes  para  a  preservação  da  espécie  humana.  É  necessário 
assegurar às pessoas um referencial histórico e cultural revelador 
de  sua  identidade,  vinculando  o  presente  ao  seu  passado  e 
garantindo,  dessa  forma,  o  embasamento  indispensável  à 
edificação  de  seu  futuro.  Os  bens  culturais  fazem  parte  do 
patrimônio  ambiental,  sendo  igualmente  essenciais  à  sadia 
qualidade de vida humana.  (grifado)

No  âmbito  da  Constituição  Federal,  a  cultura  e  o  patrimônio 

cultural, inclusive arqueológico, mereceu especial tratamento, sendo assim preceituado: 

Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e  acesso  às  fontes  da  cultura  nacional, e  apoiará  e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§  1º  O  Estado  protegerá  a  manifestações  das  culturas  populares, 
indígenas e  afro-brasileiras  e  das  de outros  grupos participantes  do 
processo civilizatório nacional.
§ 2º A Lei  disporá sobre a fixação de datas  comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentados étnicos nacionais.

Art.  216  –  Constituem  patrimônio  cultural  brasileiro os  bens  de 
natureza  material  e  imaterial,  tombados  individualmente  ou  em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes  grupo  formadores  da  sociedade  brasileira,  nos  quais  se 
incluem: (...) 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valores histórico, paisagístico, 
artístico,  arqueológico, paleontológico,  ecológico  e  científico”. 
(grifado)

O  patrimônio  arqueológico,  no  qual  se  inserem  os 

sambaquis, configura-se como bem da União, a teor do art. 20, X, CF/88, consoante já 

referido  anteriormente.  E,  como  forma  de  garantir  a  proteção  desse  direito,  a 

Constituição também estabelece a responsabilidade objetiva por danos ambientais, que 

igualmente se aplica aos danos ao meio ambiente cultural:

Art. 225. (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. (grifado)
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A  Carta  Maior  estabelece,  ainda,  que  a  proteção  do  meio 

ambiente é um Princípio da Ordem Econômica (art. 170, VI), e que a função social da 

propriedade rural será cumprida mediante a utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e à preservação do meio ambiente  (art. 186, II). 

No  que  se  refere  à  competência  para  legislar,  trata-se  de 

competência concorrente ente a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, VII), ao 

passo  que  os  municípios  podem  legislar  sobre  assuntos  de  seu  interesse  local  e 

promover  a  proteção  do  patrimônio  histórico-cultural  local,  observada  a  ação 

fiscalizadora federal e estadual (art. 30, I e IX). 

Como visto,  a  CF/1988 estabelece  tutela  ampla a  tais  bens  e 

impõe  como dever  do  Poder  Público  atuar  em  defesa  da  proteção  dos  sítios 

arqueológicos, impedindo a ocorrência de danos ao patrimônio cultural nacional, 

estabelecendo em seu  art.  23,  III,  a  competência  comum entre  a  União,  Estados,  o 

Distrito Federal e os Municípios para a proteção de documentos, obras e outros bens de 

valor histórico,  artístico e cultural,  monumentos,  paisagens naturais notáveis e  sítios 

arqueológicos.   

No âmbito  da  Constituição  do Estado do Rio  Grande do Sul 

(1989),  igualmente é garantida a proteção do patrimônio cultural:

Art. 221 - Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado: 
(...) 
V - o acesso ao patrimônio cultural do Estado, entendendo-se como tal 
o  patrimônio  natural  e  os  bens  de  natureza  material  e  imaterial 
portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos 
diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  rio-grandense, 
incluindo-se entre esses bens:
(...) 
e)  os  conjuntos  urbanos  e  sítios de  valor  histórico,  paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, científico e ecológico.

Art.  222  -  O  Poder Público, com a  colaboração  da  comunidade, 
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protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, 
vigilância,  tombamentos,  desapropriações  e  outras  formas  de 
acautelamento e preservação.
§ 1º - Os proprietários de bens de qualquer natureza tombados pelo 
Estado  receberão  incentivos  para  preservá-los  e  conservá-los, 
conforme definido em lei.
§ 2º -  Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, 
na forma da lei.

Art.  223  -  O Estado  e  os  Municípios  manterão,  sob  orientação 
técnica do primeiro, cadastro atualizado do patrimônio histórico e 
do acervo cultural, público e privado.
Parágrafo  único  -  Os  planos  diretores  e  as  diretrizes  gerais  de 
ocupação dos territórios municipais disporão, necessariamente, sobre a 
proteção do patrimônio histórico e cultural.”   (grifos nossos)

Na  legislação  infraconstitucional,  primeiramente  a  Lei  nº 

3.924/61, que permanece em vigor, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos, conferindo ampla proteção ao patrimônio cultural arqueológico, inclusive 

dispondo sobre o procedimento a  ser adotado em caso de eventual  possibilidade de 

exploração  e/ou  interferência  em  sambaquis ou  outras  formas  de  expressão  do 

patrimônio arqueológico.  

O art. 1º dessa lei, recepcionada pela atual Constituição Federal, 

estabelece o tombamento de todos os monumentos arqueológicos existentes no território 

nacional e dos elementos que nele se encontram: 

Art. 1º. Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer 
natureza existentes  no território nacional  e  todos os  elementos que 
nêles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, 
de acôrdo com o que estabelece o art. 175 da Constituição Federal. 
Parágrafo  único.  A propriedade  da  superfície,  regida  pelo  direito 
comum, não inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem 
a  dos  objetos  nelas  incorporados  na  forma  do  art.  152  da  mesma 
Constituição. 

Está claro, destarte, que os bens em causa são protegidos por 

força de lei. 
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Segundo Hugo Nigro Mazzilii27, a proteção/tombamento de bens 

de valor cultural pode ocorrer também através de lei: 

(...) Nada obsta, assim, que a lei ordinária estenda a proteção a outros 
bens de valor cultural, estejam ou não tombados.

E é o que ocorre no caso. Normalmente, a lei protege os bens e valores 
culturais tombados ou não tombados: apenas os protege, em regra, de 
forma mais rigorosa e eficiente na primeira hipótese.  Assim, a lei n. 
3924/61 considera os monumentos arqueológicos e pré-históricos 
como  patrimônio  nacional,  prescindindo  de  registro  ou 
tombamento. (grifado)

Nessa mesma linha é a seguinte conclusão constante na referida 

“CARTA DE BRASÍLIA”, redigida no citado encontro nacional do Ministério Público:

10.  A proteção do patrimônio arqueológico decorre da Lei e não 
depende  de  qualquer  outro  ato  declaratório  do  poder  público. 
(grifado)

O art. 2º da Lei 3.924, prosseguindo no tema, delineia o conceito 

dos monumentos protegidos pela norma, verbis:

Art.  2º.  Consideram-se  monumentos  arqueológicos  ou  pré-
históricos:
a)  as  jazidas  de  qualquer natureza,  origem  ou  finalidade,  que 
representem  testemunhos  da  cultura  dos  paleoameríndios  do 
Brasil,  tais  como  sambaquis,  montes  artificiais  ou  tesos,  poços 
sepulcrais,  jazigos,  aterrados,  estearias  e  quaisquer outras  não 
especificadas  aqui,  mas  de  significado  idêntico,  a  juízo  da 
autoridade competente;
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação 
pelos paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
c)  os  sítios  identificados  como cemitérios,  sepulturas  ou  locais  de 
pouso prolongado ou de aldeamento, estações e cerâmicos, nos quais 
se  encontram  vestígios  humanos  de  interesse  arqueológico  ou 
paleoetnográfico;
d)  as  inscrições  rupestres  ou  locais  com  sulcos  de  polimentos  de 
utensílios  e  outros  vestígios  de  atividade  de  paleoameríndios. 
(grifado)

27 A defesa dos Interesses Difusos em Juízo, ed. Saraiva, 1995,  p. 167/168.
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A legislação,  ainda,  reforça  a  proteção  a  esses  bens,  assim 

dispondo:

Art.  3º.  São  proibidos  em  todo  o  território  nacional,  o 
aproveitamento  econômico,  a  destruição  ou  mutilação,  para 
qualquer  fim,  das  jazidas  arqueológicas ou  pré-históricas 
conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras 
ou  sernambis,  e  bem  assim  dos  sítios,  inscrições  e  objetos 
enumerados nas alíneas  b, c  e  d do artigo anterior,  antes de serem 
devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não 
caducas. (grifado)

Art. 4º. Toda a pessoa, natural ou jurídica que, na data da publicação 
desta  lei,  já  estiver  procedendo,  para  fins  econômicos ou outros,  à 
exploração  de  jazidas  arqueológicas  ou  pré-históricas,  deverá 
comunicar  à  Diretoria  do Patrimônio Histórico Nacional,  dentro de 
sessenta (60) dias, sob pena de multa de Cr$10.000,00 a Cr$50.000,00 
(dez mil a cinqüenta mil cruzeiros), o exercício dessa atividade, para 
efeito de exame, registro, fiscalização e salvaguarda do interêsse da 
ciência. 

Art.  5º.  Qualquer  ato  que  importe  na  destruição  ou  mutilação  dos 
monumentos a que se refere o art. 2º desta lei, será considerado crime 
contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acôrdo com o 
disposto nas leis penais.

E mesmo no caso de descobertas fortuitas,  reforçando que os 

bens  pertencem  ao  Estado,  a  norma  determina  a  imediata  comunicação  ao  órgão 

responsável pelo patrimônio nacional,  fixando a responsabilidade pela conservação 

provisória dos bens, nestes termos:

Art. 18. A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interêsse 
arqueológico  ou  pré-histórico,  histórico,  artístico  ou  numismático, 
deverá ser imediatamente comunicada à Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico  Nacional,  ou aos órgãos oficiais autorizados, 
pelo autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido. 
Parágrafo  único.  O proprietário  ou  ocupante  do imóvel  onde se 
tiver  verificado  o  achado,  é  responsável  pela  conservação 
provisória da coisa descoberta, até pronunciamento e deliberação da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Art.  19.  A  infringência  da  obrigação  imposta  no  artigo  anterior 
implicará  na  apreensão  sumária  do  achado,  sem  prejuízo  da 
responsabilidade  do  inventor  pelos  danos  que  vier  a  causar  ao 
Patrimônio Nacional, em decorrência da omissão.  (grifado)
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Seguindo  a  mesma  lógica  protetiva,  a  Lei  nº  7.661/88,  que 

instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, assim dispõe:

Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades na 
Zona Costeira  e  dar prioridade à  conservação e proteção,  entre 
outros, dos seguintes bens:
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e 
bancos  de  algas;  ilhas  costeiras  e  oceânicas;  sistemas  fluviais, 
estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões 
e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e 
pradarias submersas;
II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais 
de preservação permanente;
III -  monumentos que integrem o patrimônio natural,  histórico, 
paleontológico,  espeleológico,  arqueológico,  étnico,  cultural  e 
paisagístico.

Art.  7º.  A  degradação  dos  ecossistemas,  do  patrimônio  e  dos 
recursos  naturais  da  Zona  Costeira  implicará  ao  agente  a 
obrigação de reparar o dano causado e a sujeição às penalidades 
previstas  no  art.  14  da  Lei  nº  6.938,  de  31  de  agosto  de  1981, 
elevado  o  limite  máximo  da  multa  ao  valor  correspondente  a 
100.000(cem  mil)  Obrigações  do  Tesouro  Nacional  -  OTN,  sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. (grifado)

A  Lei  nº  9.605/98,  que  dispõe  sobre  as  sanções  penais  e 

administrativas  às  condutas  lesivas  ao meio ambiente,  por  sua  vez,  considera  como 

crimes as seguintes atividades:

Art.  63.  Alterar  o  aspecto  ou  estrutura  de  edificação  ou  local 
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:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art.  64.  Promover construção em solo não edificável,  ou no seu 
entorno,  assim  considerado  em  razão  de  seu  valor paisagístico, 
ecológico,  artístico,  turístico,  histórico,  cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico  ou  monumental,  sem  autorização  da 
autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. (grifos nossos)
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Vê-se que a lei penal igualmente evidencia a noção de que os 

bens culturais são uma parcela do meio ambiente e de que, portanto, as normas que 

regem essa matéria aplicam-se ao patrimônio cultural, eis que insere os citados artigos 

na Seção IV - dos crimes contra o patrimônio cultural, dentro do Capítulo V - dos 

crimes contra o meio ambiente.   

E, finalmente, a Lei nº 6.513/77 assim estabelece:

Art. 1º - Consideram-se de interesse turístico as Áreas Especiais e os 
Locais instituídos na forma da presente Lei, assim como os bens de 
valor  cultural  e  natural,  protegidos  por  legislação  específica,  e 
especialmente: 
I  -  os  bens  de  valor  histórico,  artístico,  arqueológico ou  pré-
histórico (...)

No  plano  internacional,  inúmeras  diretrizes  foram  sendo 

traçadas ao longo do tempo, sendo que algumas ganham destaque.

A  partir  da  Conferência  Geral  da  UNESCO  em  Nova 

Delhi/Índia, sobre os princípios internacionais em matéria de pesquisas arqueológicas, 

que  serviu  de  base  à  nossa  legislação  interna,  foram  estabelecidas  obrigações  aos 

Estados-membros  para  proteção do patrimônio  arqueológico,  tais  como a  edição  de 

normas  impondo o dever de comunicação dos jurisdicionados sobre descobertas de 

vestígios arqueológicos, o confisco dos objetos não declarados, consideração do regime 

jurídico do subsolo arqueológico como propriedade do Estado, entre outras. 

Também é importante citar a Conferência Geral da UNESCO 

realizada em Paris/França, que expressamente considerou que os bens culturais são 

“elemento essencial da personalidade dos povos”, estabelecendo o seguinte conceito:

Artigo 2: Definições
Para os fins da presente Convenção,
1.  Entende-se  por  "patrimônio  cultural  imaterial"  as  práticas, 
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representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos,  objetos,  artefatos  e  lugares  culturais  que  lhes  são 
associados - que as comunidades,  os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos  reconhecem  como  parte  integrante  de  seu  patrimônio 
cultural.  Este  patrimônio  cultural  imaterial,  que  se  transmite  de 
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e 
de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado 
em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e 
com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e 
indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.

A  Carta  de  Lausanne (1990)  estabeleceu  que  o  patrimônio 

arqueológico “engloba todos os vestígios  da existência  humana e interessa todos os 

lugares  onde  há  indícios  de  atividades  humanas,  não  importando  quais  sejam elas; 

Estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as 

águas, assim como o material a eles associados” (art. 1º), e alertou que “a legislação 

deve fundar-se no conceito de que o patrimônio arqueológico constitui herança de toda 

a humanidade e de grupos humanos, e não de indivíduos ou de nações.” 

Na  doutrina,  acerca  do  patrimônio  cultural,  vejamos 

primeiramente a  lição de Paulo Afonso Leme Machado,  em seu “Direito  Ambiental 

Brasileiro”28:  

(...) A Constituição Federal conceituou patrimônio cultural brasileiro 
como  “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” (art. 216). O § 1º desse artigo inclui o tombamento entre os 
meios de proteção do patrimônio cultural brasileiro.

28  Ob. Cit., Ed. Malheiros,  12ª Edição, p. 876-877.
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Temos que diferenciar o  caput do art.. 216 e seus quatro incisos. O 
caput refere-se  à  identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  grupos 
formadores da sociedade brasileira. Os quatro incisos do mesmo artigo 
apresentam a relação de “bens de natureza material e imaterial” que 
podem ou não se relacionar com os grupos formadores da sociedade 
brasileira.

A distinção que se faz tem como conseqüência que os bens incluídos 
nos quatro incisos podem ser protegidos mesmo que não tenham direta 
ou indiretamente vínculos à identidade, à ação e à memória dos grupos 
formadores da sociedade brasileira. [...]

O  conceito  de  patrimônio  cultural  dado  pela  Constituição  Federal 
permite  uma  proteção  dinâmica  e  adaptável  às  contingências  e 
transformações  da  sociedade.  Daí  a  previsão  de  se  resguardar  as 
“formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver”. Abre-se uma 
nova  vereda  de  conservação  cultural  pela  introdução  dos  “espaços 
destinados às manifestações artísticos-culturais”. 

Vale  citar  também  a  valiosa  contribuição  para  o  tema  da 

Subprocuradora-Geral da República Sandra Cureau, em “Desafios do Direito Ambiental 

no Século XXI, estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado”29: 

(...)  Nossos  antepassados  tinham  uma  história  viva,  que  é 
testemunhada pela herança deixada através de documentos,  objetos, 
sítios,  conjuntos urbanos e referências imateriais às  suas formas de 
viver, criar e fazer.

Dessa  forma,  o  patrimônio  cultural  tem  uma  carga  identitária 
como testemunho da formação de um povo ou de um país, ou seja, 
de sua existência coletiva, pois, como lembra Fernando Ainsa, “cada 
época histórica tende a criar sua própria singularidade, seu modo de 
viver  e  pensar,  seu  sistema  fechado  de  referências,  sua  cláusula 
protetora diante das mudanças”.

As  declarações,  convenções  e  pactos  internacionais  sobre  direitos 
humanos  consagram  a  diversidade  cultural  como  uma  questão 
fundamental,vinculada  à  pessoa  humana,  na  medida  em  que 
reconhecem os direitos culturais como universalmente válidos. [...]

Assim,  falar  de  patrimônio  cultural  é  falar  de  valores.  “A 
conservação ou a degradação do patrimônio, sua sacralização ou sua 
destruição são significativas da atitude das sociedades em relação à 
sua  própria  história  e  aos  seus  próprios  valores  culturais”  -  como 
observa Jean-Jacques Aillagon. [...] 

29 Ob. cit., Ed. Malheiros, 2005, p. 728/730. Organizadoras: Sandra Kishi, Solange Teles da Silva e Inês  
Virgínia Prado Soares.
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O que hoje conhecemos como “patrimônio” não é o mesmo que 
era há 20 ou 50 anos atrás, e provavelmente não será o mesmo 
daqui a 20 anos. Conforme Bachoud, Jacob e Toulier, a noção de 
patrimônio cultural sofreu uma grande expansão em menos de um 
século.  Não  só  as  obras  monumentais,  mas  também os  sítios  e 
centros históricos e, finalmente, a própria Natureza passaram a 
integrá-lo.

Como acumulação contínua de bens diversificados, que pertencem ao 
passado  de  uma  comunidade,  o  patrimônio  cultural  engloba  desde 
obras de arte até bens de natureza imaterial, que sejam portadores de 
referência à identidade, à ação e à memória de um povo, incluindo os 
sítios  urbanos  e  de  valor  histórico,  os  bens  integrantes  do 
patrimônio paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico.  Ou  seja,  são  trabalhos  e  produtos  de  todos  os 
conhecimentos e modos de vida dos homens – como diz Françoise 
Choay -, como expressão de sua memória viva.

Bens que não são, propriamente, culturais – como por exemplo, uma 
paisagem – podem ser considerados importantes para a representação 
e  memória  de  uma sociedade e,  assim,  passar  a  integrar  a  grande 
família  do  patrimônio  cultural.  Isto  é,  um  patrimônio  não 
propriamente  cultural  pode  vir  a  sê-lo,  através  da  intervenção 
voluntária de uma pessoa ou de uma comunidade. (grifado)

Na doutrina  de Celso  Antonio  Pacheco Fiorillo,  em sua  obra 

”Curso de Direito Ambiental Brasileiro”30, importa destacar o seguinte: 

Como já  foi  ressaltado,  o  meio  ambiente  possui,  pelo  seu  próprio 
conceito desenvolvido na Lei  n.  6.938/81, integrado ao art.  225 da 
Constituição  Federal,  uma  conotação  multifacetária,  porquanto  o 
objeto de proteção verifica-se em pelo menos quatro aspectos distintos 
(meio ambiente natural, artificial,  cultural  e do trabalho),  os quais 
preenchem o conceito da sadia qualidade de vida.

Ao  se  tutelar  o  meio  ambiente  cultural,  o  objeto  imediato  de 
proteção  relacionado  com  a  qualidade  de  vida  é  o  patrimônio 
cultural de um povo. Vejamos o seu conceito.

Um dos primeiros conceitos de patrimônio cultural foi trazido pelo art. 
1º  do  Decreto-Lei  n.  25/37,  que  determinava  constituir  patrimônio 
histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis 
existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, quer por 
vinculação  a  fatos  memoráveis  da  história  do  Brasil,  quer  por  seu 
excepcional  valor  arqueológico  ou  etnográfico,  bibliográfico  ou 
artístico.

30 Ob. cit.,  Ed. Saraiva, 4ª edição ampliada, 2003, p. 192-193.
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A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu art. 216 um conceito 
para patrimônio cultural: [transcrição do art. 216].

Como  se  pode  observar,  a  Constituição  não  faz  restrição  a 
qualquer bem,  de modo que podem se  materiais  ou imateriais, 
singulares  ou  coletivos,  móveis  ou  imóveis.  Além  disso,  são 
passíveis  de proteção,  independentemente do fato de terem sido 
criados  por  intervenção  humana.. […]  Além  disso,  deve  ser 
ressaltado  que  o  art.  216  não  constitui  rol  taxativo  de  elementos, 
porquanto se utiliza da expressão nos quais se incluem, admitindo que 
outros possam existir. (grifado)

José  Eduardo  Ramos  Rodrigues,  na  obra  “Dano  ambiental: 

prevenção, reparação e repressão”31, leciona: 

(..)  Nossa  preferência  recai  sobre  a  expressão  “meio  ambiente 
cultural” , no intuito de trazer os bens culturais para a esfera do Direito 
Ambiental,  onde  estarão  melhor  abrigados,  se  estudados  na  sua 
complexidade  à  luz  dos  princípios  fundamentais  inscritos  nas 
Declarações de Estocolmo (1972) e do Rio de Janeiro (1992). Afinal, 
parece-nos  que  sua  análise  não  pode  resumir-se  apenas  ao 
tombamento,  se  este  é  limitação,  servidão  administrativa  ou 
desapropriação,  se  o  proprietário  particular  tem  direito  ou  não 
indenização. Na verdade, o meio ambiente cultural é muito mais que 
isso. Ele representa as diversas formas de expressão de um povo, elo 
formador  e  determinante  dos  sentimentos  de  nação  e  cidadania.  É 
preciso  também que os  juristas  ambientalistas  não  se  esqueçam de 
analisá-los  com a  profundidade  merecida.  Afinal,  a  preservação  do 
meio ambiente cultural é fundamental para a formação e consolidação 
da nacionalidade, condição imprescindível para uma nação adentrar na 
esfera do primeiro mundo. Temos esperança que o aprofundamento do 
estudo e a  ampliação das  discussões em torno do tema contribuam 
para que neste país o patrimônio cultural  finalmente deixe de ser o 
“primo pobre” do meio ambiente natural, encontrando um lugar ao sol 
condizente com sua especial relevância. (grifado)

A  importância  dos  bens  históricos  e  culturais  é  também 

destacada  pela doutrinadora Helita Barreira Custódio32, no trecho a seguir transcrito: 

(...)  Em  princípio,  sem  entrar  nas  particularidades  doutrinárias, 

31 Ob cit., coordenador Antonio Herman V. Benjamin, Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 312-313.
32 Normas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro em face da Constituição Federal e das normas 

ambientais. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 6, p. 18-19, in  Vladimir Passos de Freitas na 
obra A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª 
Edição, p. 93-94.
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considera-se  patrimônio  cultural  o  conjunto  de bens móveis  ou 
imóveis  materiais  ou  imateriais,  decorrentes  tanto  da  ação  da 
natureza e da ação humana como da harmônica ação conjugada 
da  natureza  e  da  pessoa  humana,  de  reconhecidos  valores 
vinculados  aos  diversos  e  progressivos  estágios  dos  processos 
civilizatórios e culturais de grupos e povos. Integrado de elementos 
básicos da civilização e da cultura dos povos, o  patrimônio cultural, 
em seus reconhecidos valores individuais  ou em conjunto, constitui 
complexo  de  bens  juridicamente  protegidos em todos  os  níveis  de 
governo, tanto nacional como internacional. (grifado)

Quanto  à  jurisprudência,  importa  transcrever  o  seguinte 

precedente voltado à proteção do patrimônio cultural arqueológico (sambaqui):

PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  CONSTRUÇÃO 
EM  SÍTIO  ARQUEOLÓGICO.  INEXISTÊNCIA  DE 
TOMBAMENTO  AO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO.  FALTA  DE 
INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO. 
DETERMINAÇÃO  DE  EXAME  DE  MÉRITO.  RETORNO  À 
ORIGEM. 
1.  O  parágrafo  1º  do  art.  1º  do  Decreto-Lei  nº  25/37,  merece  ser 
interpretado segundo e conforme o art. 216 da Constituição Federal, 
observado o seu parágrafo 1º. 
2. Pela regra constitucional em vigor, há várias formas pelas quais 
o  Poder Público  promoverá  a  proteção  do  patrimônio  cultural 
brasileiro, e o tombamento é apenas uma das formas. 
3. O regime dos sambaquis é estabelecido pela Lei nº 3.924/61 que, 
em  seu  art.  27,  determina  a  manutenção  de  um Cadastro  dos 
monumentos arqueológicos do Brasil, pelo Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 
4.  No caso  em exame,  o  "Sambaqui  da  Barra  da Lagoa" está 
devidamente cadastrado no SPHAN. 
5.  A  apelante  não  é  proprietária,  nem  do  terreno,  que  é  de 
marinha  (CF,  art.  20,  VII),  nem do  subsolo,  que  é  patrimônio 
cultural (CF, art. 20, X). Evidentemente que, mesmo que o fosse, 
tal situação jurídica não lhe conferiria o direito de destruir o sítio 
arqueológico  em  questão.  (APELAÇÃO  CÍVEL Nº  95.04.33492-
0/SC, Rel. JUÍZA LUIZA DIAS CASSALES, j.08.10.1998,  no DJ2 
de 18.11.98, p. 645). (grifado)

Em suma,  conclui-se  que  os  sambaquis são  bens  da  União, 

compõem o patrimônio cultural na modalidade de patrimônio arqueológico, integram o 

meio ambiente e se encontram expressamente tutelados pela Constituição Federal e por 

normas  infraconstitucionais.  Além  disso,  por  serem  protegidos  por  força  de  lei, 

prescindem, em que pese seja recomendável, de processos de identificação, tombamento 
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ou averbação no Registro  de Imóveis  para  sua legítima tutela,  cumprindo ao  Poder 

Público e à coletividade a sua integral preservação. Nesse compasso, quaisquer formas 

de agressão a esses bens representam ato ilícito nas esferas administrativa, civil e penal, 

passíveis de reparação pelos responsáveis, na forma da lei.

5. Sambaquis do Capão Alto e do Guará – necessidade de 

criação de parque arqueológico e da adoção de outras medidas com o objetivo de 

proteger o patrimônio arqueológico:

Durante a investigação no âmbito extrajudicial, verificou-se que 

os  sambaquis  aqui  examinados  estão  registrados  junto  ao  Instituto  do  Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN:  registro RS-LN-19 (Sambaqui do Capão Alto) 

e RS-LQ-02 (Sambaqui do Guará). 

Da mesma forma, constatou-se que desde março de 2005 há um 

projeto, elaborado por este Instituto, que propõe a criação do “Parque Arqueológico de 

Xangri-Lá” (fls. 47/56), basicamente sugerindo a adoção das seguintes providências: 

Sambaqui do Capão Alto: delimitação da área (já elaborada 

pelo IPHAN à fl.  119); registro como área de preservação do 

patrimônio  histórico  no  registro  de  imóveis;  retirada  dos 

moradores  (proprietários  e  posseiros);  cercamento  da  área 

delimitada com tela; construção de centro de apoio ao visitante; 

construção  de  passarelas  e  guarda-corpos  no  entorno  dos 

sambaquis e colocação de sinalização. 

Sambaqui do Guará: delimitação da área (já  elaborada pelo 

IPHAN à fl. 119) e transformação do local em uma praça para 

uso  público,  com  cercamento  das  faces  norte  e  oeste  do 
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sambaqui e livre acesso da população pelo lado sul.

Pelo que se vê acima, o IPHAN demonstrou maior interesse na 

exploração e conservação do Sambaqui do Capão Alto, inclusive com adaptação para 

receber visitantes. Quanto ao Sambaqui do Guará, sugeriu a criação de uma praça, com 

acesso público, de modo a valorizar o local e preservar a vegetação nativa ali existente. 

No entanto, passados vários anos nada foi feito, e os sambaquis 

de  Xangri-Lá/RS  continuam  abandonados  pela  Administração  Pública  (federal  e 

municipal),  vitimados por  um mau uso  de  uma sociedade que  tem dificuldades  em 

valorizar um patrimônio histórico milenar.

O  Ministério  Público  Federal  tentou,  durante  esse  tempo,  de 

diversas formas, solucionar o problema de uma forma consensual, mas nada de efetivo 

resultou. 

Em  um  nítido  “jogo  de  empurra”,  cada  demandado  tenta 

transferir a responsabilidade ao outro: o IPHAN/UNIÃO tenta forçar o Município de 

Xangri-Lá  a  implantar  o  parque  arqueológico  e  a  praça,  bem  como  a  retirar  as 

construções e moradores do local delimitado; o Município diz que a função não é sua, 

por se tratar de um bem da União, critica a delimitação do entorno dos sambaquis e 

devolve a responsabilidade... 

A única solução, portanto, é recorrer ao Poder Judiciário.

Sobre a intervenção judicial, aliás, oportunas são as palavras de 

Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, no texto “A proteção do patrimônio cultural em 

face da omissão do Poder Público”33:

33  Revista de Direito Ambiental, nº 51, jul-set 2008, editora RT.
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(...)  Nos  termos  do  art.  216,  §  1º,  da  CF/88,  o  poder  público  e  a 
comunidade  têm  indeclinável  compromisso  com  a  proteção  e 
promoção do patrimônio cultural brasileiro.  Cabe à Administração 
executar  políticas  públicas  para  adequada  promoção  de  bens 
dotados de valor cultural. Nesse campo, o tradicional instrumento de 
atuação da Administração é o tombamento.

Dentro  dessa  nova  moldura,  ao  Ministério  Público  cabe 
desempenhar  papel  ativo  na  verificação  de  políticas  públicas, 
fiscalizando sua implementação e mediando questões relacionadas 
com sua deficiência ou sua inexecução. 

Inteiramente  pertinente  é  a  adoção  de  medidas  tendentes  ao 
suprimento  de omissões  quanto  a  políticas  públicas,  já  que 
interesses  de  matriz  difusa  ou  coletiva  são  freqüentemente 
lesionados pela inação do Estado. Nesse contexto, o inquérito civil e 
a  ação  civil  pública  têm  se  firmado  como  importantes 
instrumentos de afirmação de interesses transindividuais, entre os 
quais se insere a proteção do patrimônio cultural.

(...) cabe ao Judiciário, por meio de seus agentes, assumir o papel 
de  co-responsável  pela  consecução  de  metas  definidas 
constitucionalmente  como objetivos fundamentais  da República. 
(grifado)

Dentro  de  nosso  sistema  jurídico,  é  plenamente  viável  o 

reconhecimento  de  que  a  preservação  dos  sambaquis,  enquanto  patrimônio 

arqueológico,  não é  uma opção conferida  ao administrador  público,  mas um dever 

legal  e constitucional.  E,  diante  da inércia estatal,  o Judiciário  deve assumir o seu 

papel, também conferido pela Constituição Federal, e emitir uma ordem para que isso se 

torne realidade, evitando-se que textos normativos se tornem meras palavras vazias de 

reflexo social.

E, aparentemente34, a melhor forma de preservar os sambaquis 

localizados em Xangri-Lá é,  na linha já definida pelo próprio IPHAN, a criação de 

um  parque  arqueológico  no  Sambaqui  do  Capão  Alto,  com  todas  as  medidas 

administrativas  dele  decorrentes  (demarcação  da  área,  retirada  das  residências, 

cercamento das áreas, etc.), bem como a transformação do Sambaqui do Guará em uma 

34 O IPHAN, se entender pertinente, poderá sugerir outras formas de preservação dos sambaquis,  
inclusive com eventual criação de um parque arqueológico também no Sambaqui do Guará.
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praça  pública,  nos  moldes  sugeridos  (demarcação  da  área,  cercamento  de  parte  do 

terreno, colocação de placas de sinalização, vigilância no local, etc.). Para tanto, cada 

demandado deverá assumir as seguintes providências:

a) União: execute, através da Secretaria do Patrimônio da União 

–  SPU,  ações  de  demarcação  e  registro  das  áreas  delimitadas  pelo  IPHAN  como 

pertencentes aos Sambaquis do Capão Alto e do Guará, no Município de Xangri-Lá/RS, 

de  modo  a  garantir  a  preservação  do  patrimônio  arqueológico  e  de  seu  entorno, 

inclusive adotando medidas para retirar ocupações ilegais nesses terrenos (proprietários 

de terras e invasores) e realocar, se for o caso, as famílias em outro lugar;

b)  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  – 

IPHAN: elabore uma delimitação técnica e  precisa da área dos sambaquis e de seu 

entorno35, a ser posteriormente regularizada pela União; elabore e execute um projeto 

completo do parque arqueológico e da praça pública (ou de dois parques arqueológicos, 

caso entenda ser melhor para a proteção do patrimônio público), a serem instalados nos 

terrenos  dos  sambaquis;  assuma,  de  forma  efetiva,  as  competências  que  lhe  foram 

destinadas  por  lei,  no  sentido  de  coordenar  o  processo  de  preservação  dos  sítios 

arqueológicos (sambaquis) e, se for o caso, delegar as atividades administrativas a outro 

ente36 (Município de Xangri-Lá/RS, por exemplo);

c)  Município de Xangri-Lá/RS:  efetue  o cercamento imediato 

dos  sambaquis;  abstenha-se  de  emitir  qualquer  alvará  para  obras,  atividades  e 

intervenções  na  área  delimitada  como  sítio  arqueológico  pelo  IPHAN,  junto  aos 

35 A Prefeitura de Xangri-Lá efetuou diversas críticas quanto à delimitação dos sambaquis elaborada 
pelo IPHAN (fl. 119), já que o documento foi feito de uma forma um tanto simplista, com o desenho 
de  traçados  em  imagens  extraídas  do  Google  Earth,  sem  qualquer  apresentação  de  coordenadas 
geográficas. Tais críticas, ao ver do Ministério Público Federal, possuem fundamento, e por isso há 
será formulado pedido expresso de delimitação técnica e precisa das áreas a serem demarcadas.

36 Art. 140 do Regimento Interno do IPHAN (Portaria nº 92/2012): “O IPHAN atuará em articulação 
com  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal,  direta  e  indireta,  com  Estados, 
Municípios, Distrito Federal e com a sociedade civil organizada, para consecução de seus objetivos, 
em consonância com as diretrizes de política cultural emanadas do Ministério da Cultura.”
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Sambaquis  do  Capão  Alto  e  do  Guará;  abstenha-se  de  emitir  qualquer  certidão  de 

“habite-se” a edificações construídas nos locais abrangidos pelos sítios arqueológicos 

em questão; encaminhe notificação aos atuais moradores destas localidades, informando 

que os terrenos estão em área da União (nos termos do art.  20, III,  da Constituição 

Federal), que tal tema se encontra sub judice e que, por lei, eles possuem a obrigação de 

preservar os sambaquis; que, no exercício do seu poder de polícia, realize fiscalização 

rotineira  no  patrimônio  arqueológico,  de  modo  a  evitar  atividades  predatórias  e  o 

ingresso de pessoas e animais no local; participe da elaboração dos projetos a cargo do 

IPHAN, uma vez que são de seu interesse e inclusive podem, no futuro, incrementar o 

turismo em seu território.

6. Antecipação de tutela:

A Lei  nº  8.952,  de  13  de  dezembro  de  1994,  conferiu  nova 

redação  ao  artigo  273  do  Código  de  Processo  Civil,  no  sentido  de  possibilitar  a 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, in verbis:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no  pedido  inicial, 
desde  que,  existindo  prova  inequívoca,  se  convença  da 
verossimilhança  da alegação e: 
I  -  haja  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. (grifado)

Em sentido semelhante é a redação constante no art. 461, § 3º, 

especificamente em relação às ações que tenham como objeto obrigação de fazer/não 

fazer, tal qual o caso dos autos:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação 
ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
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(...)
§ 3o. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final,  é lícito ao juiz conceder a 
tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A 
medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, 
em decisão fundamentada. 
§  4o.  O  juiz  poderá,  na  hipótese  do  parágrafo  anterior  ou  na 
sentença,  impor multa diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe 
prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
§ 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado 
prático  equivalente,  poderá  o  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento, 
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa 
por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,  
desfazimento  de  obras  e  impedimento  de  atividade  nociva,  se 
necessário com requisição de força policial. 
§ 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da 
multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (grifado)

No caso ora em discussão, todos os requisitos exigidos pela lei 

processual para o deferimento de tutela antecipada encontram-se reunidos.

Quanto à “verossimilhança da alegação” (art. 273) ou “relevante 

fundamento da demanda” (art. 461, § 3º), não há o que se acrescentar, uma vez que o 

tema já foi exaustivamente tratado por ocasião da fundamentação acima.

A urgência da antecipação dos efeitos da tutela, em provimento 

liminar, em razão do “fundado receito de dano irreparável” (art. 273) ou “justificado 

receio  de  ineficácia  do  provimento  final”  (art.  461,  §  3º),  decorre  do  fato  de  os 

sambaquis, a cada dia, sofrerem novas e perenes agressões, seja através do pisoteamento 

de  pessoas  e  animais,  seja  pelo  depósito  de  lixo  e  dejetos.  Ademais,  o  risco  de 

vandalismo sempre é  elevado – principalmente com a insatisfação popular  que esta 

judicialização pode resultar, o que pode comprometer definitivamente a estrutura das 

ocorrências históricas, como já verificado no Sambaqui do Guará, por exemplo, onde se 

nota extração do material que lhe dá sustentação (conchas e ossos).

Por fim, convém frisar que não existe, na atualidade, qualquer 
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medida de  conservação ou de  manutenção dos  sambaquis,  por parte  do Poder 

Público. Assim,  por  ser  nítido  que  eles  se  encontram  em  um  processo  de 

descaracterização, essa inércia pode culminar em um estado irreversível de recuperação.

Presentes  os  requisitos  necessários,  consoante  demonstrado, 

deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela definitiva pretendida, para que 

sejam expedidas as seguintes determinações judiciais:

a) à União: 

– que, através da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, 

promova as ações de demarcação e registro das áreas delimitadas pelo IPHAN como 

pertencentes aos Sambaquis do Capão Alto e do Guará, no Município de Xangri-Lá/RS, 

inclusive  com  a  retirada  dos  proprietários  irregulares  de  terrenos,  concluindo  tal 

processo em um prazo máximo de 6 (seis) meses;

– que, com urgência, adote medidas para retirar posseiros do 

entorno  dos  sambaquis  e  os  realoque,  se  for  o  caso,  em  outro  lugar,  atuando 

conjuntamente  com  a  Prefeitura  de  Xangri-Lá/RS  em  programa  de  regularização 

fundiária;

b) ao IPHAN: 

– elabore, em um prazo de 30 (trinta) dias, uma delimitação 

técnica e precisa das áreas dos sambaquis e de seu entorno, a serem posteriormente 

regularizadas pela União;

– elabore,  em  um  prazo  de  30  (trinta)  dias,  um  projeto 

completo de recuperação e proteção dos sambaquis,  seja  através da criação de dois 

parques arqueológicos, seja através de um parque arqueológico (Sambaqui do Capão 

Alto) e de uma praça pública (Sambaqui do Guará), ficando a critério do órgão o meio 

mais eficaz de preservação do patrimônio; 

– acompanhe e monitore as medidas a serem direcionadas ao 
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Município de Xangri-Lá;

c) ao Município de Xangri-Lá/RS: 

– efetue,  em  um  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  o 

cercamento37 das  áreas  dos  sambaquis  (ao  redor  da  colina  e  da  vegetação, 

principalmente, até o limite de ocupação atual do entorno), com portão de acesso (que 

deverá  ser  mantido  fechado  com  cadeado,  cuja  chave  permanecerá  na  Prefeitura, 

possibilitando  diligências  a  órgãos  interessados),  utilizando  para  tanto  materiais  e 

estrutura que efetivamente coíbam o ingresso de pessoas e animais àqueles locais38;

– instale 4 (quatro) placas indicativas em cada sambaqui, de 

tamanho  grande  e  em  locais  de  fácil  visibilidade,  constando  (1)  o  nome  do  sítio 

arqueológico (Sambaqui  do Capão Alto ou Sambaqui do Guará),  (2) a  proibição de 

entrada sem autorização do IPHAN e da Prefeitura de Xangri-Lá/RS e (3) a proibição de 

construção  de  residências  em  seu  entorno  (200  metros),  consoante  ordem  judicial 

proferida  pela  Justiça  Federal  de  Capão  da  Canoa  na  Ação  Civil  Pública  nº  XXX 

(numeração deste feito), ajuizada pelo Ministério Público Federal; 

– abstenha-se  de  emitir  qualquer  alvará  para  obras, 

atividades e intervenções na área delimitada como sítio arqueológico pelo IPHAN, junto 

aos Sambaquis do Capão Alto e do Guará;

– abstenha-se de emitir  qualquer  certidão de “habite-se” a 

edificações construídas nos locais abrangidos pelos sítios arqueológicos em questão; 

– encaminhe  notificação  aos  atuais  moradores  destas 

localidades, informando que os terrenos estão em área da União (nos termos do art. 20, 

III, da Constituição Federal), que tal tema se encontra  sub judice e que, por lei, eles 

possuem a obrigação de preservar os sambaquis; 

– realize fiscalização rotineira no patrimônio arqueológico, 
37 A cerca atualmente existente no Sambaqui do Capão Alto deverá ser retirada, para colocação de uma 

nova,  já  que  aquela  não  se  presta  para  evitar  o  ingresso  de  pessoas  e  animais,  além  de  estar  
parcialmente destruída.

38 Sugere-se, em razão do custo-benefício, e por já ter sido sugerido pelo IPHAN, o uso de cerca de tela  
de arame, com altura suficiente para dificultar sua escalada.
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no  exercício  do  seu  poder  de  polícia,  de  modo  a  evitar  atividades  predatórias  e  o 

ingresso de pessoas e animais no local, assim como a manutenção das cercas a serem 

instaladas nos locais; 

– participe da elaboração dos projetos a cargo do IPHAN, 

uma vez que são de seu interesse e inclusive podem, no futuro, incrementar o turismo 

em  seu  território,  bem  como  atue  em  conjunto  com  a  União  em  projetos  de 

regularização fundiária dos atuais moradores do entorno dos sambaquis.

IV - PEDIDOS

 

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a)  o  deferimento  do  pedido  de  antecipação  de  tutela,  nos 

termos  em que  formulado  no  tópico  anterior, após  a  oitiva  dos  representantes  dos 

demandados, conforme o disposto no art. 2º da Lei nº 8.437/92;

b)  após,  a citação  dos demandados para, querendo e no prazo 

legal, contestarem a presente ação, sob pena de revelia e confissão;

c)  a  produção de provas, a serem especificadas no momento 

processual oportuno;

d) ao final da instrução processual, a confirmação da antecipação 

de tutela eventualmente deferida e a procedência total dos seguintes pedidos:

d.1) determinação  à  União para que,  através da Secretaria do 

Patrimônio da União – SPU, promova as ações de demarcação e 

registro das áreas delimitadas pelo IPHAN como pertencentes 

aos  Sambaquis  do  Capão  Alto  e  do  Guará,  no  Município  de 
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Xangri-Lá/RS,  inclusive  com  a  retirada  dos  proprietários 

irregulares  de  terrenos,  concluindo tal  processo  em um prazo 

máximo de 6 (seis) meses; e adote medidas para retirar posseiros 

do entorno dos sambaquis e os realoque, se for o caso, em outro 

lugar, atuando conjuntamente com a Prefeitura de Xangri-Lá/RS 

em programa de regularização fundiária;

d.2) determinação  ao  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e 

Artístico Nacional - IPHAN para que elabore uma delimitação 

técnica e precisa das áreas dos sambaquis e de seu entorno, a 

serem regularizadas pela União; elabore e execute um projeto 

completo de recuperação e proteção dos sambaquis, seja através 

da criação de dois  parques arqueológicos,  seja  através  de um 

parque arqueológico (Sambaqui do Capão Alto) e de uma praça 

pública (Sambaqui do Guará), ficando a critério do órgão o meio 

mais  eficaz  de  preservação  do  patrimônio;  e  acompanhe  e 

monitore  as  medidas  a  serem  direcionadas  ao  Município  de 

Xangri-Lá;

d.3)  determinação  ao  Município  de  Xangri-Lá/RS para  que 

efetue  o  cercamento  imediato  das  áreas  dos  sambaquis,  nos 

moldes  em que formulado o pedido de antecipação de tutela; 

instale 4 (quatro) placas indicativas em cada sambaqui, da forma 

em que postulado no pedido de antecipação de tutela; abstenha-

se de emitir qualquer alvará para obras, atividades e intervenções 

na área delimitada como sítio arqueológico pelo IPHAN, junto 

aos Sambaquis do Capão Alto e do Guará; abstenha-se de emitir 

qualquer certidão de “habite-se” a edificações construídas nos 

locais  abrangidos  pelos  sítios  arqueológicos  em  questão; 
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encaminhe notificação aos atuais moradores destas localidades, 

informando que os terrenos estão em área da União (nos termos 

do art. 20, III, da Constituição Federal), que tal tema se encontra 

sub judice e que, por lei, eles possuem a obrigação de preservar 

os  sambaquis;  realize  fiscalização  rotineira  no  patrimônio 

arqueológico, no exercício do seu poder de polícia, de modo a 

evitar atividades predatórias e o ingresso de pessoas e animais 

no  local,  assim  como  a  manutenção  das  cercas  a  serem 

instaladas  nos  locais;  participe  da  elaboração  dos  projetos  a 

cargo do IPHAN, uma vez que são de seu interesse e inclusive 

podem, no futuro, incrementar o turismo em seu território; atue 

em conjunto com a União em projetos de regularização fundiária 

dos atuais moradores do entorno dos sambaquis; e participe da 

execução  do(s)  parque(s)  arqueológico(s)  e/ou  praça  pública 

junto  aos  sambaquis,  a  serem  projetados  pelo  IPHAN,  em 

conjunto com este.

e)  em  caso  de  descumprimento  das  determinações  judiciais 

(antecipação de tutela e sentença), a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00, a 

ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da Lei 7347/85).

Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Capão da Canoa/RS, 27 de agosto de 2013.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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