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EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR FRANCISCO JOSÉ MOESCH, INTEGRANTE DA 22ª 

CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL  

 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 70080905516 (CNJ Nº 0062460-52.2019.8.21.7000) 

APRESENTANTE: JUIZ(A) DE DIREITO 

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RS 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - 

CAU/RS, autarquia federal, criada pela Lei nº 12.378/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.840.270/0001-15, com sede na Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, CEP: 90.430-090, 

Porto Alegre/RS, vem, respeitosamente, por seus procuradores signatários, devidamente 

habilitados, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no caput do artigo 138 do CPC, solicitar 

a sua participação no presente feito na qualidade de Amicus Curiae, pelas razões que  passa 

a expor: 

Excelência, inicia-se a manifestação com a significativa frase do 

historiador Leandro Silva Telles, que nasceu em Alegrete, em 1929, e faleceu em junho de  2017, 

em Porto Alegre1: 

 

"Uma cidade sem seus velhos edifícios é como um homem sem 

memória."  

 

Nesse sentido, o objetivo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – 

CAU/RS, ao requerer a participação no presente feito na qualidade de Amicus Curiae, é 

justamente auxiliar o juízo, considerando a importância e a repercussão social da controvérsia, e, 

ainda, tendo presente que o acervo arquitetônico/paisagístico/cultural do bairro Petrópolis é 

extremamente singular e relevante para a sociedade portoalegrense, de forma a prover o 

                                                           
1 TELLES,  Leandro  Silva. Manual  do  Patrimônio  Histórico. Porto  Alegre:  escola Superior de Teologia São 
Lourenço de Brindes, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, Rio Pardo, Prefeitura Municipal, 1977 - 
historiador  Leandro Silva Telles - p.12 
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necessário suporte e informações no âmbito da área de atuação do CAU/RS, visando a que, ao 

final, seja proferida uma decisão do caso que possa acomodar, da melhor maneira possível, os 

interesses das partes litigantes e da sociedade portoalegrense. 

O solicitante, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande de Sul – CAU/RS, 

tem por missão institucional fiscalizar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, e, 

no Código de Ética dos Profissionais Arquitetos e Urbanistas, consta como regra uma atuação 

que deve respeitar o conjunto das realizações arquitetônicas e urbanísticas do patrimônio 

histórico e artístico nacional, estadual, municipal ou de reconhecido interesse local. 

Verifica-se a motivação à participação do CAU/RS no presente feito, como Amigo da 

Corte, sobretudo porque há pertinência entre o objeto da Ação Civil Pública ajuizada e os objetivos 

institucionais para os quais o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul foi 

instituído. 

A Lei 12.378/2010, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS, bem 

como o seu Regimento Interno, deixa clara a atuação deste ente fiscalizador com a temática 

da preservação do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, 

paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para 

reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de 

edificações, conjuntos e cidades, tal atuação consta de forma cristalina no inciso IV do 

parágrafo único do art. 2º da referida lei, que define as atividades e atribuições do arquiteto e 

urbanista. 

Nesse sentido, é notório que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 

do Sul – CAU/RS contempla, dentre as suas funções institucionais, a defesa do patrimônio 

cultural e/ou arquitetônico de Porto Alegre, bem como de todos os Municípios do Estado do 

Rio Grande do Sul. De fato, o Conselho solicitante tem atuado inicialmente na esfera 

administrativa, sempre de forma diligente, mantendo contato e estreitando laços com os 

Munícipios Gaúchos e seus Gestores, quando identifica situações nas quais o Patrimônio 

Histórico local encontra-se ou é colocado em risco de perecimento. Além disso, ato contínuo, 

quando a via administrativa não resultou suficiente e eficaz para prover a necessária proteção 

do patrimônio, o CAU/RS não foge do cumprimento de seu mister institucional de proteção ao 
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Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural pela via do ajuizamento da pertinente Ação Civil 

Pública. 

Soma-se ao mister institucional do CAU/RS a necessária atuação do Ministério Público 

quando a ordem urbanística é atingida por ações que podem prejudicar o direito à cidade - nas 

dimensões dos direitos de habitação, circulação, lazer e trabalho, à infraestrutura urbana, 

incluindo patrimônio histórico e cultural, a fim de que seja possível recompor o bem-estar de 

todos os que habitam ou circulam nas cidades, preservando o direito à cidades sustentáveis, 

para as presentes e futuras gerações. 

Outrossim, é consabido que o Poder Público Municipal deve regular as transformações 

do meio urbano, atuando no sentido da proteção e preservação do patrimônio histórico 

cultural, pertencente a todos os cidadãos, mormente os bens reconhecidos como patrimônio 

histórico cultural, os quais constituem meio de preservação da memória cultural e que têm 

inestimável valor afetivo para a população. 

Corrobora a afirmação supra, o fato de que o Município de Porto Alegre, 

independentemente de nova lei dispondo sobre o Inventário, tem o dever constitucional de 

proteger o patrimônio cultural (art. 216, § 1º, e 23, inc. III, ambos da CF/88) e Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul, a qual, por exemplo,  prevê, em seu art. 222, cumprir ao Poder 

Público, com a colaboração da comunidade, proteger o patrimônio cultural por meios diversos, 

dentre eles os “inventários”. 

Consta, ainda, no art.13 da Constituição Estadual, o seguinte: 

Art. 13. É competência do Município, além da prevista na Constituição 

Federal e ressalvada a do Estado: 

I - exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, 

tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização 

sanitárias, e proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à 

funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração às leis e 

regulamentos locais; 
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Mais adiante, o art.176 da Constituição Estadual, estabelece o seguinte: 

 

Art. 176. Os Municípios definirão o planejamento e a ordenação de usos, 

atividades e funções de interesse local, visando a: 

(...) 

VIII - impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando ações 

preventivas e corretivas; 

No que pertine ao inventário, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul foi ainda 

mais específica: 

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. 

O Constituinte sulriograndense estatui: 

 

Art. 251. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, 

preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a 

todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá 

ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio 

ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente: 

I - prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas 

formas; 
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Ainda, Excelência, como exemplo de atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

na defesa do patrimônio histórico, cita-se a reunião ocorrida na sede do CAU/RS em 

29/08/2018, sobre o Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul, realizada pela Comissão 

Permanente de Exercício Profissional desta Autarquia com a participação do Presidente do 

CAU/RS, representantes da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (EPAHC), da Secretaria 

de Cultura de Pelotas (SECULT), do Setor de Memória e Patrimônio da Secretaria Municipal 

da Cultura de Pelotas (SECULT), do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio/RS, do 

IPHAN, do IPHAE, do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RS), além de diversos Arquitetos e 

Urbanistas Conselheiros do CAU/RS. No encontro, ressalta-se a importância do tema com a 

sugestão de criação de uma Comissão de Patrimônio Histórico na Autarquia, pela relevância 

do tema e seu impacto na vida das pessoas, o que de fato ocorreu, contando atualmente o 

CAU/RS com a Comissão de Patrimônio Histórico (documentos em anexo). 

Como outro exemplo, cita-se a atuação do CAU/RS, na proteção do Patrimônio 

Histórico Cultural, ao ajuizar Ação Civil Pública em face do Município de Estrela, para buscar a 

proteção dos prédios da antiga Cervejaria Polar, relevante conjunto de edificações de valor 

histórico e cultural para a população de Estrela, bem como do Estado do Rio Grande do Sul, ação 

civil pública tombada sob o nº 5007807-05.2018.4.04.7114 e que tramita perante Juízo Federal da 

1ª Vara Federal de Lajeado.  

Ainda, neste sentido, o CAU/RS expediu o manual de FISCALIZAÇÃO EM 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANISTICO E PAISAGÍSTICO, o qual, dentre uma série 

de considerações, destacam-se os seguintes trechos: 

 

“(...) Os Agentes de Fiscalização do CAU/RS têm a função de analisar 

documentação referente às atividades relativas ao Patrimônio Histórico 

Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, 

restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 

reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e 

valorização de edificações, conjuntos e cidades, conforme o disposto no 

Art. 2º, Parágrafo único, inciso IV da Lei 12.378 de 31 de dezembro de 

2010.(...)  
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(...) O exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo em atividades 

relativas ao PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO é 

exercido por Arquiteto e Urbanista com registro no CAU/RS, conforme a 

Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e a resolução 21, de 05 de abril 

de 2012, sendo obrigatório o Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) de pessoa física e/ou jurídica, para cada uma das atividades 

técnicas, tais como: projeto, execução, direção, fiscalização, consultoria, 

supervisão, e demais atividades citadas na Resolução nº 21.(...)” 

 

Quanto à pretendida participação na modalidade de Amicus Curiae, o Código de 

Processo Civil estabelece, em seu artigo 138, a possibilidade de que seja requerida a 

participação de órgão ou entidade especializada na demanda, nos seguintes termos: 

 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento 

das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a 

participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 

(quinze) dias de sua intimação. 

 

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de 

competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a 

oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. 

 

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 

intervenção, definir os poderes do amicus curiae . 

 

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 
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Por todo o exposto, Excelência, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande 

do Sul – CAU/RS requer a sua participação no processo como Amicus Curiae, nos termos do 

art. 138 do CPC, mormente quando existe a possibilidade de decisão que venha a 

comprometer, de forma irreversível, o acervo arquitetônico/paisagístico/cultural do bairro 

Petrópolis de Porto Alegre/RS, acervo extremamente singular e relevante para a sociedade 

portoalegrense, composto de bens imóveis inventariados, de inestimável valor Histórico e 

Cultural para a sociedade, valor este defendido por esta Autarquia Pública Federal, motivo 

pelo qual se justifica uma atuação do CAU/RS como Amigo da Corte no presente processo. 

 

Em razão do exposto, requer-se: 

 

a) Seja deferido o pedido do CAU/RS para atuar como Amicus Curiae no feito; 

b) A juntada dos documentos em anexo, em especial o instrumento de procuração. 

  

Termos em que pede e espera deferimento. 

   

Porto Alegre/RS, 19 de julho de 2019. 

 

Alexandre Noal dos Santos 

OAB/RS nº 91.574 

 

Cezar Eduardo Rieger 

OAB/RS nº 93.939 

 

Jaime Leo Ricachenevsky M. Soares 

OAB/RS nº 88.354 

Suzana Rahde Gerchmann 

OAB/RS nº 86.726 

 

Flávio Salamoni Barros Silva 

    OAB/RS nº 66.759 

 


