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Constituição  
da República Federativa do Brasil

��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais
CAPÍTULO I – Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
��������������������������������������������������������������������������������

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais 

em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz humanas, inclusive nas atividades des-
portivas;

b) o direito de fiscalização do aproveita-
mento econômico das obras que criarem ou de 
que participarem aos criadores, aos intérpretes 
e às respectivas representações sindicais e as-
sociativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inven-
tos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações in-
dustriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo 
em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País;
��������������������������������������������������������������������������������

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade 
de que o Estado participe, à moralidade admi-
nistrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência;
��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO III – Da Organização do Estado
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Da União
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 23. É competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis 
e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público;
��������������������������������������������������������������������������������

III – proteger os documentos, as obras e ou-
tros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis 
e os sítios arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a des-
caracterização de obras de arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico ou cultural;
��������������������������������������������������������������������������������

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:
��������������������������������������������������������������������������������

VII – proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Dos Municípios
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 30. Compete aos Municípios:
��������������������������������������������������������������������������������
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IX – promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observada a legislação 
e a ação fiscalizadora federal e estadual�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Das Funções Essenciais à 
Justiça
SEÇÃO I – Do Ministério Público
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 129. São funções institucionais do Mi-
nistério Público:
��������������������������������������������������������������������������������

III – promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos;
��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO V – Da Defesa do Estado e Das 
Instituições Democráticas
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos:
��������������������������������������������������������������������������������

§ 8o Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei�
��������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VIII – Da Ordem Social
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Educação, da Cultura e 
do Desporto
��������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Da Cultura

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 va-
lorização e a difusão das manifestações culturais�

§ 1o O Estado protegerá as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, 
e das de outros grupos participantes do proces-
so civilizatório nacional�

§ 2o A lei disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais�

§ 3o A lei estabelecerá o Plano Nacional 
de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração 
das ações do poder público que conduzem à:

I – defesa e valorização do patrimônio cul-
tural brasileiro;

II – produção, promoção e difusão de bens 
culturais;

III – formação de pessoal qualificado para a 
gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;

IV – democratização do acesso aos bens de 
cultura;

V – valorização da diversidade étnica e 
regional�

Art. 216. Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imate-
rial, 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 tec-

nológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edifica-

ções e demais espaços destinados às manifesta-
ções artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico�

§ 1o O Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, e de outras formas de acau-
telamento e preservação�

§ 2o Cabem à administração pública, na 
forma da lei, a gestão da documentação gover-
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namental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem�

§ 3o A lei estabelecerá incentivos para a 
produção e o conhecimento de bens e valores 
culturais�

§ 4o Os danos e ameaças ao patrimônio 
cultural serão punidos, na forma da lei�

§ 5o Ficam tombados todos os documentos 
e os sítios detentores de reminiscências histó-
ricas dos antigos quilombos�

§ 6o É facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal vincular a fundo estadual de fomento 
à cultura até cinco décimos por cento de sua 
receita tributária líquida, para o financiamento 
de programas e projetos culturais, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de:

I – despesas com pessoal e encargos sociais;
II – serviço da dívida;
III – qualquer outra despesa corrente não 

vinculada diretamente aos investimentos ou 
ações apoiados�

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, 
organizado em regime de colaboração, de 
forma descentralizada e participativa, institui 
um processo de gestão e promoção conjunta 
de políticas públicas de cultura, democráticas 
e permanentes, pactuadas entre os entes da 
Federação e a sociedade, tendo por objetivo 
promover o desenvolvimento humano, social 
e econômico com pleno exercício dos direitos 
culturais�

§ 1o O Sistema Nacional de Cultura funda-
menta-se na política nacional de cultura e nas 
suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional 
de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:

I – diversidade das expressões culturais;
II – universalização do acesso aos bens e 

serviços culturais;
III – fomento à produção, difusão e circula-

ção de conhecimento e bens culturais;
IV – cooperação entre os entes federados, 

os agentes públicos e privados atuantes na área 
cultural;

V – integração e interação na execução das 
políticas, programas, projetos e ações desen-
volvidas;

VI – complementaridade nos papéis dos 
agentes culturais;

VII – transversalidade das políticas culturais;
VIII – autonomia dos entes federados e das 

instituições da sociedade civil;
IX – transparência e compartilhamento das 

informações;
X – democratização dos processos decisórios 

com participação e controle social;
XI – descentralização articulada e pactuada 

da gestão, dos recursos e das ações;
XII – ampliação progressiva dos recursos 

contidos nos orçamentos públicos para a 
cultura�

§ 2o Constitui a estrutura do Sistema Na-
cional de Cultura, nas respectivas esferas da 
Federação:

I – órgãos gestores da cultura;
II – conselhos de política cultural;
III – conferências de cultura;
IV – comissões intergestores;
V – planos de cultura;
VI – sistemas de financiamento à cultura;
VII – sistemas de informações e indicadores 

culturais;
VIII – programas de formação na área da 

cultura; e
IX – sistemas setoriais de cultura�
§ 3o Lei federal disporá sobre a regulamen-

tação do Sistema Nacional de Cultura, bem 
como de sua articulação com os demais siste-
mas nacionais ou políticas setoriais de governo�

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios organizarão seus respectivos sistemas 
de cultura em leis próprias�
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Da Ciência e Tecnologia
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 219. O mercado interno integra o patri-
mônio nacional e será incentivado de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-
-econômico, o bem-estar da população e a 
autonomia tecnológica do País, nos termos de 
lei federal�
��������������������������������������������������������������������������������
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Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial

A Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, doravante denominada “UNESCO”, 
em sua 32a sessão, realizada em Paris do dia 
29 de setembro ao dia 17 de outubro de 2003,

Referindo-se aos instrumentos internacionais 
existentes em matéria de direitos humanos, em 
particular à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, ao Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 
1966, e ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, de 1966,

Considerando a importância do patrimônio 
cultural imaterial como fonte de diversidade 
cultural e garantia de desenvolvimento susten-
tável, conforme destacado na Recomendação 
da UNESCO sobre a salvaguarda da cultura 
tradicional e popular, de 1989, bem como na 
Declaração Universal da UNESCO sobre a Di-
versidade Cultural, de 2001, e na Declaração de 
Istambul, de 2002, aprovada pela Terceira Mesa 
Redonda de Ministros da Cultura,

Considerando a profunda interdependência que 
existe entre o patrimônio cultural imaterial e o 
patrimônio material cultural e natural,

Reconhecendo que os processos de globalização 
e de transformação social, ao mesmo tempo 
em que criam condições propícias para um 
diálogo renovado entre as comunidades, geram 
também, da mesma forma que o fenômeno 
da intolerância, graves riscos de deterioração, 
desaparecimento e destruição do patrimônio 
cultural imaterial, devido em particular à falta 
de meios para sua salvaguarda,

Consciente da vontade universal e da preocu-
pação comum de salvaguardar o patrimônio 
cultural imaterial da humanidade,

Reconhecendo que as comunidades, em especial 
as indígenas, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos desempenham um importante 
papel na produção, salvaguarda, manutenção 
e recriação do patrimônio cultural imaterial, 
assim contribuindo para enriquecer a diversi-
dade cultural e a criatividade humana,

Observando o grande alcance das atividades 
da UNESCO na elaboração de instrumentos 
normativos para a proteção do patrimônio 
cultural, em particular a Convenção para a 
Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural de 1972,

Observando também que não existe ainda um 
instrumento multilateral de caráter vinculante 
destinado a salvaguardar o patrimônio cultural 
imaterial,

Considerando que os acordos, recomendações e 
resoluções internacionais existentes em matéria 
de patrimônio cultural e natural deveriam ser 
enriquecidos e complementados mediante no-
vas disposições relativas ao patrimônio cultural 
imaterial,

Considerando a necessidade de conscientiza-
ção, especialmente entre as novas gerações, da 
importância do patrimônio cultural imaterial 
e de sua salvaguarda,

Considerando que a comunidade internacional 
deveria contribuir, junto com os Estados Partes 
na presente Convenção, para a salvaguarda des-
se patrimônio, com um espírito de cooperação 
e ajuda mútua,

Recordando os programas da UNESCO re-
lativos ao patrimônio cultural imaterial, em 
particular a Proclamação de Obras Primas do 
Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade,
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Considerando a inestimável função que cumpre 
o patrimônio cultural imaterial como fator de 
aproximação, intercâmbio e entendimento 
entre os seres humanos,

Aprova neste dia dezessete de outubro de 2003 
a presente Convenção.

I. DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1 – Finalidades da Convenção

A presente Convenção tem as seguintes fina-
lidades:

a) a salvaguarda do patrimônio cultural ima-
terial;

b) o respeito ao patrimônio cultural imaterial 
das comunidades, grupos e indivíduos envol-
vidos;

c) a conscientização no plano local, nacional 
e internacional da importância do patrimônio 
cultural imaterial e de seu reconhecimento 
recíproco;

d) a cooperação e a assistência internacionais.

ARTIGO 2 – Definições

Para os fins da presente Convenção,

1. Entende-se por “patrimônio cultural ima-
terial” as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados – que as co-
munidades, 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 inter-
nacionais de direitos humanos existentes e 
com os imperativos de respeito mútuo entre 
comunidades, grupos e indivíduos, e do de-
senvolvimento sustentável.

2. O “patrimônio cultural imaterial”, conforme 
definido no parágrafo 1 acima, se manifesta em 
particular nos seguintes campos:

a) tradições e expressões orais, incluindo o 
idioma como veículo do patrimônio cultural 
imaterial;

b) expressões artísticas;

c) práticas sociais, rituais e atos festivos;

d) conhecimentos e práticas relacionados à 
natureza e ao universo;

e) técnicas artesanais tradicionais.

3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas 
que visam garantir a viabilidade do patrimônio 
cultural imaterial, tais como a identificação, a 
documentação, a investigação, a preservação, 
a proteção, a promoção, a valorização, a trans-
missão – essencialmente por meio da educação 
formal e não-formal – e revitalização deste 
patrimônio em seus diversos aspectos.

4. A expressão “Estados Partes” designa os Esta-
dos vinculados pela presente Convenção e entre 
os quais a presente Convenção esteja em vigor.

5. Esta Convenção se aplicará mutatis mutandis 
aos territórios mencionados no Artigo 33 que se 
tornarem Partes na presente Convenção, con-
forme as condições especificadas no referido 
Artigo. A expressão “Estados Partes” se refere 
igualmente a esses territórios.

ARTIGO 3 – Relação com Outros 
Instrumentos Internacionais

Nenhuma disposição da presente Convenção 
poderá ser interpretada de tal maneira que:
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a) modifique o estatuto ou reduza o nível de 
proteção dos bens declarados patrimônio 
mundial pela Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 
1972, as quais esteja diretamente associado um 
elemento do patrimônio cultural imaterial; ou

b) afete os direitos e obrigações dos Estados 
Partes em virtude de outros instrumentos 
internacionais relativos aos direitos de pro-
priedade intelectual ou à utilização de recursos 
biológicos e ecológicos dos quais sejam partes.

II. ÓRGÃOS DA CONVENÇÃO

ARTIGO 4 – Assembléia Geral dos Estados 
Partes

1. Fica estabelecida uma Assembléia Geral 
dos Estados Partes, doravante denominada 
“Assembléia Geral”, que será o órgão soberano 
da presente Convenção.

2. A Assembléia Geral realizará uma sessão 
ordinária a cada dois anos. Poderá reunir-se 
em caráter extraordinário quando assim o 
decidir, ou quando receber uma petição em 
tal sentido do Comitê Intergovernamental 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial ou de, no mínimo, um terço dos 
Estados Partes.

3. A Assembléia Geral aprovará seu próprio 
Regulamento Interno.

ARTIGO 5 – Comitê Intergovernamental 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial

1. Fica estabelecido junto à UNESCO um Co-
mitê Intergovernamental para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, doravante 
denominado “o Comitê”. O Comitê será inte-
grado por representantes de 18 Estados Partes, a 
serem eleitos pelos Estados Partes constituídos 
em Assembléia Geral, tão logo a presente Con-
venção entrar em vigor, conforme o disposto 
no Artigo 34.

2. O número de Estados membros do Comitê 
aumentará para 24, tão logo o número de Esta-
dos Partes na Convenção chegar a 50.

ARTIGO 6 – Eleição e Mandato dos Estados 
Membros do Comitê

1. A eleição dos Estados membros do Comitê 
deverá obedecer aos princípios de distribuição 
geográfica e rotação eqüitativas.

2. Os Estados Partes na Convenção, reunidos 
em Assembléia Geral, elegerão os Estados 
membros do Comitê para um mandato de 
quatro anos.

3. Contudo, o mandato da metade dos Estados 
membros do Comitê eleitos na primeira eleição 
será somente de dois anos. Os referidos Esta-
dos serão designados por sorteio no curso da 
primeira eleição.

4. A cada dois anos, a Assembléia Geral re-
novará a metade dos Estados membros do 
Comitê.

5. A Assembléia Geral elegerá também quantos 
Estados membros do Comitê sejam necessários 
para preencher vagas existentes.

6. Um Estado membro do Comitê não poderá 
ser eleito por dois mandatos consecutivos.

7. Os Estados membros do Comitê designarão, 
para seus representantes no Comitê, pessoas 
qualificadas nos diversos campos do patrimô-
nio cultural imaterial.

ARTIGO 7 – Funções do Comitê

Sem prejuízo das demais atribuições conferidas 
pela presente Convenção, as funções do Comitê 
serão as seguintes:

a) promover os objetivos da Convenção, fomen-
tar e acompanhar sua aplicação;

b) oferecer assessoria sobre as melhores práticas 
e formular recomendações sobre medidas que 
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visem a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial;

c) preparar e submeter à aprovação da As-
sembléia Geral um projeto de utilização dos 
recursos do Fundo, em conformidade com o 
Artigo 25;

d) buscar meios de incrementar seus recursos 
e adotar as medidas necessárias para tanto, em 
conformidade com o Artigo 25;

e) preparar e submeter à aprovação da As-
sembléia Geral diretrizes operacionais para a 
aplicação da Convenção;

f) em conformidade com o Artigo 29, examinar 
os relatórios dos Estados Partes e elaborar um 
resumo destes relatórios, destinado à Assem-
bléia Geral;

g) examinar as solicitações apresentadas pelos 
Estados Partes e decidir, de acordo com cri-
térios objetivos de seleção estabelecidos pelo 
próprio Comitê e aprovados pela Assembléia 
Geral, sobre:

i) inscrições nas listas e propostas mencionadas 
nos Artigos 16, 17 e 18;

ii) prestação de assistência internacional, em 
conformidade com o Artigo 22.

ARTIGO 8 – Métodos de Trabalho do Comitê

1. O Comitê será responsável perante a Assem-
bléia Geral, diante da qual prestará contas de 
todas as suas atividades e decisões.

2. O Comitê aprovará seu Regulamento In-
terno por uma maioria de dois terços de seus 
membros.

3. O Comitê poderá criar, em caráter temporá-
rio, os órgãos consultivos ad hoc que julgue ne-
cessários para o desempenho de suas funções.

4. O Comitê poderá convidar para suas reuni-
ões qualquer organismo público ou privado, 

ou qualquer pessoa física de comprovada 
competência nos diversos campos do patrimô-
nio cultural imaterial, para consultá-los sobre 
questões específicas.

ARTIGO 9 – Certificação das Organizações 
de Caráter Consultivo

1. O Comitê proporá à Assembléia Geral a cer-
tificação de organizações não-governamentais 
de comprovada competência no campo do 
patrimônio cultural imaterial. As referidas 
organizações exercerão funções consultivas 
perante o Comitê.

2. O Comitê também proporá à Assembléia 
Geral os critérios e modalidades pelos quais 
essa certificação será regida.

ARTIGO 10 – Secretariado

1. O Comitê será assessorado pelo Secretariado 
da UNESCO.

2. O Secretariado preparará a documentação 
da Assembléia Geral e do Comitê, bem como 
o projeto da ordem do dia de suas respectivas 
reuniões, e assegurará o cumprimento das 
decisões de ambos os órgãos.

III. SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL NO PLANO 
NACIONAL

ARTIGO 11 – Funções dos Estados Partes

Caberá a cada Estado Parte:

a) adotar as medidas necessárias para garantir 
a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 
presente em seu território;

b) entre as medidas de salvaguarda mencio-
nadas no parágrafo 3 do Artigo 2, identificar 
e definir os diversos elementos do patrimônio 
cultural imaterial presentes em seu território, 
com a participação das comunidades, grupos e 
organizações não-governamentais pertinentes.
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ARTIGO 12 – Inventários

1. Para assegurar a identificação, com fins de 
salvaguarda, cada Estado Parte estabelecerá 
um ou mais inventários do patrimônio cultural 
imaterial presente em seu território, em confor-
midade com seu próprio sistema de salvaguarda 
do patrimônio. Os referidos inventários serão 
atualizados regularmente.

2. Ao apresentar seu relatório periódico ao Co-
mitê, em conformidade com o Artigo 29, cada 
Estado Parte prestará informações pertinentes 
em relação a esses inventários.

ARTIGO 13 – Outras Medidas de 
Salvaguarda

Para assegurar a salvaguarda, o desenvolvimen-
to e a valorização do patrimônio cultural ima-
terial presente em seu território, cada Estado 
Parte empreenderá esforços para:

a) adotar uma política geral visando promover 
a função do patrimônio cultural imaterial na 
sociedade e integrar sua salvaguarda em pro-
gramas de planejamento;

b) designar ou criar um ou vários organismos 
competentes para a salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial presente em seu território;

c) fomentar estudos científicos, técnicos e ar-
tísticos, bem como metodologias de pesquisa, 
para a salvaguarda eficaz do patrimônio cul-
tural imaterial, e em particular do patrimônio 
cultural imaterial que se encontre em perigo;

d) adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, 
administrativa e financeira adequadas para:

i) favorecer a criação ou o fortalecimento de 
instituições de formação em gestão do patrimô-
nio cultural imaterial, bem como a transmissão 
desse patrimônio nos foros e lugares destinados 
à sua manifestação e expressão;

ii) garantir o acesso ao patrimônio cultural 
imaterial, respeitando ao mesmo tempo os 

costumes que regem o acesso a determinados 
aspectos do referido patrimônio;

iii) criar instituições de documentação sobre 
o patrimônio cultural imaterial e facilitar o 
acesso a elas.

ARTIGO 14 – Educação, Conscientização e 
Fortalecimento de Capacidades

Cada Estado Parte se empenhará, por todos os 
meios oportunos, no sentido de:

a) assegurar o reconhecimento, o respeito e a 
valorização do patrimônio cultural imaterial na 
sociedade, em particular mediante:

i) programas educativos, de conscientização e 
de disseminação de informações voltadas para 
o público, em especial para os jovens;

ii) programas educativos e de capacitação 
específicos no interior das comunidades e dos 
grupos envolvidos;

iii) atividades de fortalecimento de capacida-
des em matéria de salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial, e especialmente de gestão e 
de pesquisa científica; e

iv) meios não-formais de transmissão de co-
nhecimento;

b) manter o público informado das ameaças 
que pesam sobre esse patrimônio e das ativi-
dades realizadas em cumprimento da presente 
Convenção;

c) promover a educação para a proteção dos 
espaços naturais e lugares de memória, cuja 
existência é indispensável para que o patrimô-
nio cultural imaterial possa se expressar.

ARTIGO 15 – Participação das 
Comunidades, Grupos e Indivíduos

No quadro de suas atividades de salvaguarda 
do patrimônio cultural imaterial, cada Estado 
Parte deverá assegurar a participação mais 
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ampla possível das comunidades, dos grupos e, 
quando cabível, dos indivíduos que criam, man-
tém e transmitem esse patrimônio e associá-los 
ativamente à gestão do mesmo.

IV. SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL NO PLANO 
INTERNACIONAL

ARTIGO 16 – Lista Representativa 
do Patrimônio Cultural Imaterial da 
Humanidade

1. Para assegurar maior visibilidade do patri-
mônio cultural imaterial, aumentar o grau de 
conscientização de sua importância, e propiciar 
formas de diálogo que respeitem a diversidade 
cultural, o Comitê, por proposta dos Estados 
Partes interessados, criará, manterá atualizada 
e publicará uma Lista representativa do patri-
mônio cultural imaterial da humanidade.

2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação 
da Assembléia Geral os critérios que regerão o 
estabelecimento, a atualização e a publicação 
da referida Lista representativa.

ARTIGO 17 – Lista do Patrimônio Cultural 
Imaterial que Requer Medidas Urgentes de 
Salvaguarda

1. Com vistas a adotar as medidas adequadas de 
salvaguarda, o Comitê criará, manterá atualiza-
da e publicará uma Lista do patrimônio cultural 
imaterial que necessite medidas urgentes de sal-
vaguarda, e inscreverá esse patrimônio na Lista 
por solicitação do Estado Parte interessado.

2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação 
da Assembléia Geral os critérios que regerão o 
estabelecimento, a atualização e a publicação 
dessa Lista.

3. Em casos de extrema urgência, assim con-
siderados de acordo com critérios objetivos 
aprovados pela Assembléia Geral, por proposta 
do Comitê, este último, em consulta com o 
Estado Parte interessado, poderá inscrever um 

elemento do patrimônio em questão na lista 
mencionada no parágrafo 1.

ARTIGO 18 – Programas, Projetos e 
Atividades de Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial

1. Com base nas propostas apresentadas pelos 
Estados Partes, e em conformidade com os cri-
térios definidos pelo Comitê e aprovados pela 
Assembléia Geral, o Comitê selecionará perio-
dicamente e promoverá os programas, projetos 
e atividades de âmbito nacional, sub-regional 
ou regional para a salvaguarda do patrimônio 
que, no seu entender, reflitam de modo mais 
adequado os princípios e objetivos da presente 
Convenção, levando em conta as necessidades 
especiais dos países em desenvolvimento.

2. Para tanto, o Comitê receberá, examinará e 
aprovará as solicitações de assistência interna-
cional formuladas pelos Estados Partes para a 
elaboração das referidas propostas.

3. O Comitê acompanhará a execução dos 
referidos programas, projetos e atividades por 
meio da disseminação das melhores práticas, 
segundo modalidades por ele definidas.

V. COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
INTERNACIONAIS

ARTIGO 19 – Cooperação

1. Para os fins da presente Convenção, a coope-
ração internacional compreende em particular 
o intercâmbio de informações e de experiências, 
iniciativas comuns, e a criação de um meca-
nismo para apoiar os Estados Partes em seus 
esforços para a salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial.

2. Sem prejuízo para o disposto em sua legisla-
ção nacional nem para seus direitos e práticas 
consuetudinárias, os Estados Partes reconhe-
cem que a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial é uma questão de interesse geral para 
a humanidade e neste sentido se comprometem 
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a cooperar no plano bilateral, sub-regional, 
regional e internacional.

ARTIGO 20 – Objetivos da Assistência 
Internacional

A assistência internacional poderá ser conce-
dida com os seguintes objetivos:

a) salvaguardar o patrimônio que figure na lista 
de elementos do patrimônio cultural imaterial 
que necessite medidas urgentes de salvaguarda;

b) realizar inventários, em conformidade com 
os Artigos 11 e 12;

c) apoiar programas, projetos e atividades de 
âmbito nacional, sub-regional e regional des-
tinados à salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial;

d) qualquer outro objetivo que o Comitê julgue 
necessário.

ARTIGO 21 – Formas de Assistência 
Internacional

A assistência concedida pelo Comitê a um Es-
tado Parte será regulamentada pelas diretrizes 
operacionais previstas no Artigo 7 e pelo acordo 
mencionado no Artigo 24, e poderá assumir as 
seguintes formas:

a) estudos relativos aos diferentes aspectos da 
salvaguarda;

b) serviços de especialistas e outras pessoas 
com experiência prática em patrimônio cultural 
imaterial;

c) capacitação de todo o pessoal necessário;

d) elaboração de medidas normativas ou de 
outra natureza;

e) criação e utilização de infraestruturas;

f) aporte de material e de conhecimentos es-
pecializados;

g) outras formas de ajuda financeira e técnica, 
podendo incluir, quando cabível, a concessão 
de empréstimos com baixas taxas de juros e 
doações.

ARTIGO 22 – Requisitos para a Prestação de 
Assistência Internacional

1. O Comitê definirá o procedimento para 
examinar as solicitações de assistência interna-
cional e determinará os elementos que deverão 
constar das solicitações, tais como medidas 
previstas, intervenções necessárias e avaliação 
de custos.

2. Em situações de urgência, a solicitação de 
assistência será examinada em cárater de prio-
ridade pelo Comitê.

3. Para tomar uma decisão, o Comitê realizará 
os estudos e as consultas que julgar necessários.

ARTIGO 23 – Solicitações de Assistência 
Internacional

1. Cada Estado Parte poderá apresentar ao Co-
mitê uma solicitação de assistência internacio-
nal para a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial presente em seu território.

2. Uma solicitação no mesmo sentido poderá 
também ser apresentada conjuntamente por 
dois ou mais Estados Partes.

3. Na solicitação, deverão constar as informa-
ções mencionados no parágrafo 1 do Artigo 22, 
bem como a documentação necessária.

ARTIGO 24 – Papel dos Estados Partes 
Beneficiários

1. Em conformidade com as disposições da 
presente Convenção, a assistência internacional 
concedida será regida por um acordo entre o 
Estado Parte beneficiário e o Comitê.

2. Como regra geral, o Estado Parte beneficiá-
rio deverá, na medida de suas possibilidades, 
compartilhar os custos das medidas de salva-
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guarda para as quais a assistência internacional 
foi concedida.

3. O Estado Parte beneficiário apresentará 
ao Comitê um relatório sobre a utilização da 
assistência concedida com a finalidade de 
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.

VI. FUNDO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL

ARTIGO 25 – Natureza e Recursos do Fundo

1. Fica estabelecido um “Fundo para a Sal-
vaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial”, 
doravante denominado “o Fundo”.

2. O Fundo será constituído como fundo fidu-
ciário, em conformidade com as disposições do 
Regulamento Financeiro da UNESCO.

3. Os recursos do Fundo serão constituídos por:

a) contribuições dos Estados Partes;

b) recursos que a Conferência Geral da UNESCO 
alocar para esta finalidade;

c) aportes, doações ou legados realizados por:

i) outros Estados;

ii) organismos e programas do sistema das 
Nações Unidas, em especial o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou 
outras organizações internacionais;

iii) organismos públicos ou privados ou pessoas 
físicas;

d) quaisquer juros devidos aos recursos do 
Fundo;

e) produto de coletas e receitas aferidas em 
eventos organizados em benefício do Fundo;

f) todos os demais recursos autorizados pelo Re-
gulamento do Fundo, que o Comitê elaborará.

4. A utilização dos recursos por parte do Co-
mitê será decidida com base nas orientações 
formuladas pela Assembléia Geral.

5. O Comitê poderá aceitar contribuições ou 
assistência de outra natureza oferecidos com 
fins gerais ou específicos, vinculados a proje-
tos concretos, desde que os referidos projetos 
tenham sido por ele aprovados.

6. As contribuições ao Fundo não poderão ser 
condicionadas a nenhuma exigência política, 
econômica ou de qualquer outro tipo que seja 
incompatível com os objetivos da presente 
Convenção.

ARTIGO 26 – Contribuições dos Estados 
Partes ao Fundo

1. Sem prejuízo de outra contribuição comple-
mentar de caráter voluntário, os Estados Partes 
na presente Convenção se obrigam a depositar 
no Fundo, no mínimo a cada dois anos, uma 
contribuição cuja quantia, calculada a partir de 
uma porcentagem uniforme aplicável a todos 
os Estados, será determinada pela Assembléia 
Geral. Esta decisão da Assembléia Geral será to-
mada por maioria dos Estados Partes presentes e 
votantes, que não tenham feito a declaração men-
cionada no parágrafo 2 do presente Artigo. A 
contribuição de um Estado Parte não poderá, em 
nenhum caso, exceder 1% da contribuição desse 
Estado ao Orçamento Ordinário da UNESCO.

2. Contudo, qualquer dos Estados a que se re-
ferem o Artigo 32 ou o Artigo 33 da presente 
Convenção poderá declarar, no momento em 
que depositar seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão, que não se con-
sidera obrigado pelas disposições do parágrafo 
1 do presente Artigo.

3. Qualquer Estado Parte na presente Conven-
ção que tenha formulado a declaração men-
cionada no parágrafo 2 do presente Artigo se 
esforçará para retirar tal declaração mediante 
uma notificação ao Diretor Geral da UNESCO. 
Contudo, a retirada da declaração só terá efeito 
sobre a contribuição devida pelo Estado a partir 
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da data da abertura da sessão subseqüente da 
Assembléia Geral.

4. Para que o Comitê possa planejar com efi-
ciência suas atividades, as contribuições dos 
Estados Partes nesta Convenção que tenham 
feito a declaração mencionada no parágrafo 
2 do presente Artigo deverão ser efetuadas 
regularmente, no mínimo a cada dois anos, 
e deverão ser de um valor o mais próximo 
possível do valor das contribuições que esses 
Estados deveriam se estivessem obrigados pelas 
disposições do parágrafo 1 do presente Artigo.

5. Nenhum Estado Parte na presente Conven-
ção, que esteja com pagamento de sua contri-
buição obrigatória ou voluntária para o ano em 
curso e o ano civil imediatamente anterior em 
atraso, poderá ser eleito membro do Comitê. 
Essa disposição não se aplica à primeira eleição 
do Comitê. O mandato de um Estado Parte que 
se encontre em tal situação e que já seja mem-
bro do Comitê será encerrado quando forem 
realizadas quaisquer das eleições previstas no 
Artigo 6 da presente Convenção.

ARTIGO 27 – Contribuições Voluntárias 
Suplementares ao Fundo

Os Estados Partes que desejarem efetuar con-
tribuições voluntárias, além das contribuições 
previstas no Artigo 26, deverão informar o Co-
mitê tão logo seja possível, para que este possa 
planejar suas atividades de acordo.

ARTIGO 28 – Campanhas Internacionais 
para Arrecadação de Recursos

Na medida do possível, os Estados Partes apoia-
rão as campanhas internacionais para arreca-
dação de recursos organizadas em benefício do 
Fundo sob os auspícios da UNESCO.

VII. RELATÓRIOS

ARTIGO 29 – Relatórios dos Estados Partes

Os Estados Partes apresentarão ao Comitê, na 
forma e com periodicidade a serem definidas 

pelo Comitê, relatórios sobre as disposições 
legislativas, regulamentares ou de outra natu-
reza que tenham adotado para implementar a 
presente Convenção.

ARTIGO 30 – Relatórios do Comitê

1. Com base em suas atividades e nos relatórios 
dos Estados Partes mencionados no Artigo 29, 
o Comitê apresentará um relatório em cada 
sessão da Assembléia Geral.

2. O referido relatório será levado ao conhe-
cimento da Conferência Geral da UNESCO.

VIII. CLÁUSULA TRANSITÓRIA

ARTIGO 31 – Relação com a Proclamação 
das Obras Primas do Patrimônio Oral e 
Imaterial da Humanidade

1. O Comitê incorporará à Lista representativa 
do patrimônio cultural imaterial da humanida-
de os elementos que, anteriormente à entrada 
em vigor desta Convenção, tenham sido pro-
clamados “Obras Primas do Patrimônio Oral e 
Imaterial da Humanidade”.

2. A inclusão dos referidos elementos na Lista 
representativa do patrimônio cultural imaterial 
da humanidade será efetuada sem prejuízo 
dos critérios estabelecidos para as inscrições 
subseqüentes, segundo o disposto no parágrafo 
2 do Artigo 16.

3. Após a entrada em vigor da presente Con-
venção, não será feita mais nenhuma outra 
Proclamação.

IX. DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 32 – Ratificação, Aceitação ou 
Aprovação

1. A presente Convenção estará sujeita à rati-
ficação, aceitação ou aprovação dos Estados 
Membros da UNESCO, em conformidade com 
seus respectivos dispositivos constitucionais.
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2. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação serão depositados junto ao Diretor 
Geral da UNESCO.

ARTIGO 33 – Adesão

1. A presente Convenção estará aberta à adesão 
de todos os Estados que não sejam membros 
da UNESCO e que tenham sido convidados a 
aderir pela Conferência Geral da Organização.

2. A presente Convenção também estará aberta 
à adesão dos territórios que gozem de plena 
autonomia interna, reconhecida como tal pelas 
Nações Unidas, mas que não tenham alcançado 
a plena independência, em conformidade com 
a Resolução 1.514 (XV) da Assembléia Geral, 
e que tenham competência sobre as matérias 
regidas por esta Convenção, inclusive a com-
petência reconhecida para subscrever tratados 
relacionados a essas matérias.

3. O instrumento de adesão será depositado 
junto ao Diretor Geral da UNESCO.

ARTIGO 34 – Entrada em Vigor

A presente Convenção entrará em vigor três 
meses após a data do depósito do trigésimo 
instrumento de ratificação, aceitação, aprova-
ção ou adesão, mas unicamente para os Estados 
que tenham depositado seus respectivos ins-
trumentos de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão naquela data ou anteriormente. Para 
os demais Estados Partes, entrará em vigor três 
meses depois de efetuado o depósito de seu 
instrumento de ratificação, aceitação, aprova-
ção ou adesão.

ARTIGO 35 – Regimes Constitucionais 
Federais ou Não-Unitários

Aos Estados Partes que tenham um regime 
constitucional federal ou não-unitário aplicar-
-se-ão as seguintes disposições:

a) com relação às disposições desta Convenção 
cuja aplicação esteja sob a competência do po-
der legislativo federal ou central, as obrigações 
do governo federal ou central serão idênticas às 

dos Estados Partes que não constituem Estados 
federais;

b) com relação às disposições da presente Con-
venção cuja aplicação esteja sob a competência 
de cada um dos Estados, países, províncias ou 
cantões constituintes, que em virtude do regime 
constitucional da federação não estejam obri-
gados a tomar medidas legislativas, o governo 
federal as comunicará, com parecer favorável, 
às autoridades competentes dos Estados, países, 
províncias ou cantões, com sua recomendação 
para que estes as aprovem.

ARTIGO 36 – Denúncia

1. Todos os Estados Partes poderão denunciar 
a presente Convenção.

2. A denúncia será notificada por meio de um 
instrumento escrito, que será depositado junto 
ao Diretor Geral da UNESCO.

3. A denúncia surtirá efeito doze meses após a 
recepção do instrumento de denúncia. A de-
núncia não modificará em nada as obrigações 
financeiras assumidas pelo Estado denunciante 
até a data em que a retirada se efetive.

ARTIGO 37 – Funções do Depositário

O Diretor Geral da UNESCO, como depositário 
da presente Convenção, informará aos Estados 
Membros da Organização e aos Estados não-
-membros aos quais se refere o Artigo 33, bem 
como às Nações Unidas, acerca do depósito de 
todos os instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão mencionados nos Artigos 
32 e 33 e das denúncias previstas no Artigo 36.

ARTIGO 38 – Emendas

1. Qualquer Estado Parte poderá propor emen-
das a esta Convenção, mediante comunicação 
dirigida por escrito ao Diretor Geral. Este 
transmitirá a comunicação a todos os Estados 
Partes. Se, nos seis meses subseqüentes à data 
de envio da comunicação, pelo menos a metade 
dos Estados Partes responder favoravelmente a 
essa petição, o Diretor Geral submeterá a refe-
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rida proposta ao exame e eventual aprovação 
da sessão subseqüente da Assembléia Geral.

2. As emendas serão aprovadas por uma maio-
ria de dois terços dos Estados Partes presentes 
e votantes.

3. Uma vez aprovadas, as emendas a esta Con-
venção deverão ser objeto de ratificação, acei-
tação, aprovação ou adesão dos Estados Partes.

4. As emendas à presente Convenção, para 
os Estados Partes que as tenham ratificado, 
aceito, aprovado ou aderido a elas, entrarão 
em vigor três meses depois que dois terços 
dos Estados Partes tenham depositado os 
instrumentos mencionados no parágrafo 3 
do presente Artigo. A partir desse momento a 
emenda correspondente entrará em vigor para 
cada Estado Parte ou território que a ratifique, 
aceite, aprove ou adira a ela três meses após a 
data do depósito do instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão do Estado Parte.

5. O procedimento previsto nos parágrafos 3 e 
4 não se aplicará às emendas que modifiquem o 
Artigo 5, relativo ao número de Estados mem-
bros do Comitê. As referidas emendas entrarão 
em vigor no momento de sua aprovação.

6. Um Estado que passe a ser Parte nesta Con-
venção após a entrada em vigor de emendas 
conforme o parágrafo 4 do presente Artigo e 
que não manifeste uma intenção em sentido 
contrário será considerado:

a) parte na presente Convenção assim emen-
dada; e

b) parte na presente Convenção não emendada 
com relação a todo Estado Parte que não esteja 
obrigado pelas emendas em questão.

ARTIGO 39 – Textos Autênticos

A presente Convenção está redigida em árabe, 
chinês, espanhol, francês, inglês e russo, sendo 
os seis textos igualmente autênticos.

ARTIGO 40 – Registro

Em conformidade com o disposto no Artigo 
102 da Carta das Nações Unidas, a presente 
Convenção será registrada na Secretaria das 
Nações Unidas por solicitação do Diretor Geral 
da UNESCO.

Feito em Paris neste dia três de novembro de 
2003, em duas cópias autênticas que levam 
a assinatura do Presidente da 32a sessão da 
Conferência Geral e do Diretor Geral da 
UNESCO. Estas duas cópias serão depositadas 
nos arquivos da UNESCO. Cópias autentica-
das serão remetidas a todos os Estados a que 
se referem os Artigos 32 e 33, bem como às 
Nações Unidas.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 22, de 1o de 
fevereiro de 2006, publicado no DOU de 2/2/2006, 
e promulgada pelo Decreto no 5.753/2006, de 12 
de abril de 2006, publicado no DOU de 13/4/2006.
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Convenção Relativa à Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural

A Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura, reunida em Paris, de 17 de outubro 
a 21 de novembro de 1972, em sua décima-
-sétima sessão,

Verificando que o patrimônio cultural e o patri-
mônio natural são cada vez mais ameaçados de 
destruição, não somente pelas causas tradicio-
nais de degradação, mas também pela evolução 
da vida social e econômica, que as agrava com 
fenômenos de alteração ou de destruição ainda, 
mais temíveis;

Considerando que a degradação ou o desapa-
recimento de um bem do patrimônio cultural 
e natural constitui um empobrecimento nefasto 
do patrimônio de todos os povos do mundo;

Considerando que a proteção desse patri-
mônio em escala nacional é freqüentemente 
incompleta, devido à magnitude dos meios 
de que necessita e à insuficiência dos recursos 
econômicos, científicos e técnicos do país em 
cujo território se acha o bem a ser protegido;

Tendo em mente que a Constituição da Or-
ganização dispõe que esta última ajudará a 
conservação, o progresso e a difusão do saber, 
velando pela preservação e proteção do patri-
mônio universal e recomendando aos povos 
interessados convenções internacionais para 
esse fim;

Considerando que as convenções, recomen-
dações e resoluções internacionais existentes 
relativas aos bens culturais e naturais demons-
tram a importância que representa, para todos 
os povos do mundo, a salvaguarda desses bens 
incomparáveis e insubstituíveis, qualquer que 
seja o povo a que pertençam;

Considerando que bens do patrimônio cultural 
e natural apresentam um interesse excepcional 
e, portanto, devem ser preservados como ele-
mentos do patrimônio mundial da humanidade 
inteira;

Considerando que, ante a amplitude e a gravi-
dade dos perigos novos que os ameaçam, cabe 
a toda a coletividade internacional tomar parte 
na proteção do patrimônio cultural e natural 
de valor universal excepcional, mediante a 
prestação de uma assistência coletiva que, sem 
substituir a ação do estado interessado, a com-
plete eficazmente;

Considerando que é indispensável, para esse 
fim, adotar novas disposições convencionais 
que estabeleçam um sistema eficaz de proteção 
coletiva do patrimônio cultural e natural de va-
lor universal excepcional, organizado de modo 
permanente e segundo métodos científicos e 
modernos, e

Após haver decidido, quando de sua décima-
-sexta sessão, que esta questão seria objeto de 
uma convenção internacional,

Adota, neste dia 16 de novembro de 1972, a 
presente Convenção:

I. DEFINIÇÕES DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E NATURAL

ARTIGO 1o

Para os fins da presente Convenção serão con-
siderados como “patrimônio cultural”:

– os monumentos: obras arquitetônicas, de 
escultura ou de pintura monumentais, elemen-
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tos ou estruturas de natureza arqueológica, 
inscrições, cavernas e grupos de elementos, 
que tenham um valor universal excepcional do 
ponto de vista da história, da arte ou da ciência;

– os conjuntos: grupos de construções isoladas 
ou reunidas que, em virtude de sua arquitetura, 
unidade ou integração na paisagem, tenham 
um valor universal excepcional do ponto de 
vista da história, da arte ou da ciência;

– os lugares notáveis: obras do homem ou obras 
conjugadas do homem e da natureza, bem 
como as zonas, inclusive lugares arqueológicos, 
que tenham valor universal excepcional do 
ponto de vista histórico, estético, etnológico 
ou antropológico.

ARTIGO 2o

Para os fins da presente Convenção serão con-
siderados como “patrimônio natural”:

– os monumentos naturais constituídos por 
formações físicas e biológicas ou por grupos 
de tais formações, que tenham valor univer-
sal excepcional do ponto de vista estético ou 
científico;

– as formações geológicas e fisiográficas e as 
áreas nitidamente delimitadas que constitu-
am o habitat de espécies animais e vegetais 
ameaçadas, e que tenham valor universal 
excepcional do ponto de vista da ciência ou 
da conservação;

– os lugares notáveis naturais ou as zonas 
naturais nitidamente delimitadas, que tenham 
valor universal excepcional do ponto de vis-
ta da ciência, da conservação ou da beleza 
natural.

ARTIGO 3o

Caberá a cada Estado Parte na presente Con-
venção identificar e delimitar os diferentes bens 
mencionados nos arts. 1o e 2o situados em seu 
território.

II. PROTEÇÃO NACIONAL E 
PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL

ARTIGO 4o

Cada um dos Estados Partes na presente Con-
venção reconhece que a obrigação de identifi-
car, proteger, conservar, valorizar e transmitir às 
futuras gerações o patrimônio cultural e natural 
mencionado nos artigos 1o e 2o, situado em 
seu território, lhe incumbe primordialmente. 
Procurará tudo fazer para esse fim, utilizando 
ao máximo seus recursos disponíveis, e, quando 
for o caso, mediante a assistência e coopera-
ção internacional de que possa beneficiar-se, 
notadamente nos planos financeiros, artístico, 
científico e técnico.

ARTIGO 5o

A fim de garantir a adoção de medidas eficazes 
para a proteção, conservação e valorização do 
patrimônio cultural e natural situado em seu 
território, os Estados Partes na presente Con-
venção procurarão, na medida do possível, e 
nas condições apropriadas a cada país:

a) adotar uma política geral que vise a dar ao pa-
trimônio cultural e natural uma função na vida 
da coletividade e a integrar a proteção desse pa-
trimônio nos programas de planificação geral;

b) instituir em seu território, na medida em 
que não existam, um ou mais serviços de pro-
teção, conservação e valorização do patrimônio 
cultural e natural, dotados de pessoal e meios 
apropriados que lhes permitam realizar as 
tarefas a eles confiadas;

c) desenvolver os estudos e as pesquisas cien-
tíficas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de 
intervenção que permitam a um estado fazer 
face aos perigos que ameacem seu patrimônio 
cultural ou natural;

d) tomar as medidas jurídicas, científicas, 
técnicas, administrativas e financeiras ade-
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quadas para a identificação, proteção, con-
servação, revalorização e reabilitação desse 
patrimônio; e

e) facilitar a criação ou o desenvolvimento de 
centros nacionais ou regionais de formação no 
campo da proteção, conservação e revaloriza-
ção do patrimônio cultural e natural e estimular 
a pesquisa científica nesse campo.

ARTIGO 6o

1. Respeitando plenamente a soberania dos 
Estados em cujo território esteja situado o 
patrimônio cultural e natural mencionado 
nos artigos 1o e 2o, e sem prejuízo dos direitos 
reais previstos pela legislação nacional sobre 
tal patrimônio, os Estados Partes na presente 
Convenção reconhecem que esse constitui 
um patrimônio universal em cuja proteção a 
comunidade internacional inteira tem o dever 
de cooperar.

2. Os Estados Partes comprometem-se, con-
seqüentemente, e de conformidade com as 
disposições da presente Convenção, a prestar 
seu concurso para a identificação, proteção, 
conservação e revalorização do patrimônio 
cultural e natural mencionado nos parágrafos 
2 e 4 do artigo 11, caso o solicite o Estado em 
cujo território o mesmo esteja situado.

3. Cada um dos Estados Partes na presente Con-
venção obriga-se a não tomar deliberadamente 
qualquer medida suscetível de por em perigo, 
direta ou indiretamente, o patrimônio cultural 
e natural mencionado nos artigos 1o e 2o que 
esteja situado no território de outros Estados 
Partes nesta Convenção.

ARTIGO 7o

Para os fins da presente Convenção, entender-
-se-á por proteção internacional do patrimônio 
mundial cultural e natural o estabelecimento 
de um sistema de cooperação e assistência in-
ternacionais destinado a secundar os Estados 
Partes na Convenção nos esforços que desen-

volvam no sentido de preservar e identificar 
esse patrimônio.

III. COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL 
DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
MUNDIAL CULTURAL E NATURAL

ARTIGO 8o

1. Fica criado junto à Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
um comitê intergovernamental da proteção 
patrimônio cultural e natural de valor universal 
excepcional, denominado “o Comitê do Patri-
mônio Mundial”. Compor-se-á de 15 Estados 
Partes nesta Convenção, eleitos pelos Estados 
Partes na Convenção reunidos em assembléia 
geral durante as sessões ordinárias da Confe-
rência Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura. O 
número dos Estados membros do Comitê será 
aumentado para 21 a partir da sessão ordinária 
da Conferência Geral que se seguir à entrada 
em vigor para 40 ou mais Estados, da presente 
Convenção.

2. A eleição dos membros do Comitê deverá 
garantir uma representação eqüitativa das di-
ferentes regiões e culturas do mundo.

3. Assistirão às reuniões do Comitê, com voto 
consultivo, um representante do Centro Inter-
nacional de Estudos para a Conservação e Res-
tauração dos Bens Culturais (Centro de Roma), 
um representante Conselho Internacional de 
Monumentos e Lugares de Interesse Artístico 
e Histórico (ICOMOS) e um representante 
da União Internacional para a Conservação 
da Natureza e de seus Recursos (UICN), aos 
quais poderão juntar-se, a pedido dos Estados 
Partes reunidos em Assembléia Geral durante 
as sessões ordinárias da Conferência Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura, representantes 
outras organizações intergovernamentais ou 
não-governamentais que tenham objetivos 
semelhantes.
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ARTIGO 9o

1. Os estados membros do Comitê do Patrimô-
nio Mundial exercerão seu mandato a partir do 
término da sessão ordinária da Conferência 
Geral em que hajam sido eleitos até o término 
da terceira sessão ordinária seguinte.

2. No entanto, o mandato de um terço dos 
membros designados por ocasião da primeira 
eleição expirará ao término da primeira sessão 
ordinária da Conferência Geral que se seguir 
àquela em que tenham sido eleitos, e o manda-
to de outro terço dos membros designados ao 
mesmo tempo expirará ao término da segunda 
sessão ordinária da Conferência Geral que se se-
guir àquela em que hajam sido eleitos. Os nomes 
desses membros serão sorteados pelo Presidente 
da Conferência Geral após a primeira eleição.

3. Os Estados membros do Comitê escolherão 
para representá-los pessoas qualificadas no 
campo do patrimônio cultural ou do patrimô-
nio natural.

ARTIGO 10

1. O Comitê do Patrimônio Mundial aprovará 
seu regimento interno.

2. O Comitê poderá a qualquer tempo convi-
dar para suas reuniões organizações públicas 
ou privadas, bem como pessoas físicas, para 
consultá-las sobre determinadas questões.

3. O Comitê poderá criar os órgãos consultivos 
que julgar necessários para a realização de suas 
tarefas.

ARTIGO 11

1. Cada um dos Estados Partes na presente 
Convenção apresentará, na medida do pos-
sível, ao Comitê do Patrimônio Mundial um 
inventário dos bens do patrimônio cultural e 
natural situados em seu território que possam 
ser incluídos na lista mencionada no parágrafo 
2 do presente artigo. Esse inventário, que não 

será considerado como exaustivo, deverá conter 
documentação sobre o local onde estão situados 
esses bens e sobre o interesse que apresentem.

2. Com base no inventário apresentado pelos 
Estados, em conformidade com o parágrafo 1, o 
Comitê organizará, manterá em dia e publicará, 
sob o título de “Lista do Patrimônio Mundial”, 
uma lista dos bens do patrimônio cultural e 
natural, tais como definidos nos artigos 1o e 2o 
da presente Convenção, que considere como 
tendo valor universal excepcional segundo os 
critérios que haja estabelecido. Uma lista atua-
lizada será distribuída pelo menos uma vez em 
cada dois anos.

3. A inclusão de um bem na Lista do Patrimônio 
Mundial não poderá ser feita sem o consenti-
mento do Estado interessado. A inclusão de um 
bem situado num território que seja objeto de 
reivindicação de soberania ou jurisdição por 
parte de vários estados não prejudicará em 
absoluto os direitos das partes em litígio.

4. O Comitê organizará, manterá em dia e pu-
blicará, quando o exigirem as circunstâncias, 
sob o título de “Lista do Patrimônio Mundial 
em Perigo”, uma lista dos bens constantes da 
Lista do Patrimônio Mundial para cuja salva-
guarda sejam necessários grandes trabalhos e 
para os quais haja sido pedida assistência, nos 
termos da presente Convenção. Nessa lista será 
indicado o custo aproximado das operações. 
Em tal lista somente poderão ser incluídos os 
bens do patrimônio cultural e natural que es-
tejam ameaçados de perigos sérios e concretos, 
tais como ameaça de desaparecimento devido 
a degradação acelerada, projetos de grandes 
obras públicas ou privadas, rápido desenvol-
vimento urbano e turístico, destruição devida 
a mudança de utilização ou de propriedade da 
terra, alterações profundas devidas a uma causa 
desconhecida, abandono por quaisquer razões, 
conflito armado que haja irrompido ou ameace 
irromper, catástrofes e cataclismas, grandes in-
cêndios, terremotos, deslizamentos de terreno, 
erupções vulcânicas, alteração do nível das 
águas, inundações e maremotos. Em caso de 
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urgência, poderá o Comitê, a qualquer tempo, 
incluir novos na Lista do Patrimônio Mundial 
e dar a tal inclusão uma difusão imediata.

5. O Comitê definirá os critérios com base nos 
quais um bem patrimônio cultural ou natural 
poderá ser incluído em uma ou outra das listas 
mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do presente 
artigo.

6. Antes de recusar um pedido de inclusão de 
um bem numa duas listas mencionadas nos 
parágrafos 2 e 4 do presente artigo, o Comitê 
consultará o Estado Parte em cujo território 
se encontrar o bem do patrimônio cultural ou 
natural em causa.

7. O Comitê, com a concordância dos Estados 
interessados, coordenará e estimulará os estu-
dos e pesquisas necessários para a composição 
listas mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do 
presente artigo.

ARTIGO 12

O fato de que um bem do patrimônio cultural 
ou natural não sido incluído numa ou outra 
das duas listas mencionadas nos parágrafos 2 
e 4 do artigo 11 não significará, em absoluto, 
que ele não tenha valor universal excepcional 
para fins distintos dos que resultam da inclusão 
nessas listas.

ARTIGO 13

1. O Comitê do Patrimônio Mundial receberá e 
estudará os pedidos de assistência internacional 
formulados pelos Estados Partes na presente 
Convenção no que diz respeito aos bens do 
patrimônio cultural e natural situados em seus 
territórios, que figurem ou sejam suscetíveis de 
figurar nas listas mencionadas nos parágrafos 2 
e 4 do artigo 11. Esses pedidos poderão ter por 
objeto a proteção, a conservação, a revaloriza-
ção, o reabilitação desses bens.

2. Os pedidos de assistência internacional em 
conformidade com o parágrafo 1 do presente 

artigo poderão também ter por objeto a identifi-
cação dos bens do patrimônio cultural e natural 
definidos nos artigos 1 e 2 quando as pesquisas 
preliminares dentonstrarem que merecem ser 
prosseguidas.

3. O Comitê decidirá sobre tais pedidos, deter-
minará, quando for caso, a natureza e a ampli-
tude de sua assistência e autorizará a conclusão, 
em seu nome, dos acordos necessários com o 
governo interessado.

4. O Comitê estabelecerá uma ordem de prio-
ridade para suas invenções. Fa-lo-á tomando 
em consideração a importância respectiva dos 
bens a serem salvaguardados para o patrimônio 
cultural e natural, a necessidade de assegurar a 
assistência internacional aos bens mais repre-
sentativos da natureza ou do gênio e a história 
dos povos do mundo, a urgência dos trabalhos 
que devam ser empreendidos, a importância 
dos recursos dos Estados em cujo território 
se achem os bens ameaçado em particular, a 
medida em que esses poderiam assegurar a sal-
vaguarda desses bens por seus próprios meios.

5. O Comitê organizará, manterá em dia e di-
fundirá uma lista dos bens para os quais uma 
assistência internacional houver sido fornecida.

6. O Comitê decidirá sobre a utilização dos re-
cursos do fundo criado em virtude do disposto 
no artigo 15 da presente Convenção. Procurará 
os meios de aumentar-lhe os recursos e toma-
rá todas medidas que para tanto se fizerem 
necessárias.

7. O Comitê cooperará com as organizações 
internacionais e nacionais governamentais e 
não-governamentais, que tenham objetivos se-
melhantes aos da presente Convenção. Para ela-
borar seus programas e executar seus projetos, 
o Comitê poderá recorrer a essas organizações 
e, em particular, ao Centro Internacional de 
Estudos para a Conservação e Restauração dos 
Bens Culturais (Centro de Roma), ao Conselho 
Internacional dos Monumentos e Lugares His-
tóricos (ICOMOS) e à União Internacional para 
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a Conservação da Natureza e de seus Recursos 
(UICN), bem como a outras organizações pú-
blicas ou privadas e a pessoas físicas.

8. As decisões do Comitê serão tomadas por 
maioria de dois terços dos membros presentes 
e votantes. Constituirá quorum a maioria dos 
membros do Comitê.

ARTIGO 14

1. O Comitê do Patrimônio Mundial será 
assistido por um secretariado nomeado pelo 
Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

2. O Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
utilizando, o mais possível, os serviços do Cen-
tro Internacional de Estudos para a Conserva-
ção e a Restauração dos Bens Culturais (Centro 
de Roma), do Conselho Internacional do 
Monumentos e Lugares Históricos (ICOMOS) 
e da União Internacional para a Conservação 
da Natureza e seus Recursos (UICN), dentro 
de suas competências e possibilidades respec-
tivas, preparará a documentação do Comitê, a 
agenda de suas reuniões e assegurará a excução 
de suas decisões.

IV. FUNDO PARA A PROTEÇÃO DO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL CULTURAL  
E NATURAL

ARTIGO 15

1. Fica criado um fundo para a proteção do 
patrimônio mundial cultural e natural de valor 
universal excepcional, denominado “o Fundo 
do Patrimônio Mundial”.

2. O fundo será constituído como fundo fidu-
ciário com o Regulamento Financeiro da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura.

3. Os recursos do fundo serão constituídos:

a) pelas contribuições obrigatórias e pelas 
contribuições voluntárias dos Estados Partes 
na presente Convenção;

b) pelas contribuições, doações ou legados que 
possam fazer:

i) outros estados,

ii) a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, as outras 
organizações do sistema das Nações Unidas, 
e outras organizações intergovernamentais, e

iii) órgãos públicos ou privados ou pessoas 
físicas;

c) por quaisquer juros produzidos pelos recur-
sos do fundo;

d) pelo produto das coletas e pelas receitas 
oriundas de manifestações realizadas em pro-
veito do fundo, e

e) por quaisquer outros recursos autorizados 
regulamento do fundo, a ser elaborado pelo 
Comitê do Patrimônio Mundial.

4. As contribuições ao fundo e as demais formas 
de assistência fornecidas ao Comitê somente 
poderão ser destinadas aos fins por ele difini-
dos. O Comitê poderá aceitar contribuições 
destinadas a um determinado programa ou a 
um projeto concreto, contanto que o Comitê 
haja decidido por em prática esse programa ou 
executar esse projeto. As contribuições ao fun-
do não poderão ser acompanhadas de qualquer 
condições políticas.

ARTIGO 16

1. Sem prejuízo de qualquer contribuição vo-
luntária complementar, os Estados Partes na 
presente Convenção comprometem-se a pagar 
regularmente, de dois em dois anos, ao Fundo 
do Patrimônio Mundial, contribuições cujo 
montante, calculado segundo uma porcenta-
gem uniforme aplicável a todos os Estados, será 
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decidido pela Assembléia Geral dos Estados 
Partes na Convenção, reunidos durante as 
sessões da Conferência Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura. Essa decisão da Assembléia Geral 
exigirá a maioria dos Estados Partes presentes 
e votantes que não houverem feito a declara-
ção mencionada no parágrafo 2 do presente 
artigo. Em nenhum caso poderá a contribuição 
obrigatória dos Estados Partes na Convenção 
ultrapassar 1% de sua contribuição ao orçamen-
to ordinário da Organização da Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura.

2. Todavia, qualquer dos Estados a que se refere 
o artigo 31 ou o artigo 32 da presente Conven-
ção, poderá, no momento do depósito de seu 
instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, 
declarar que não se obriga pelas disposições do 
parágrafo 1 do presente artigo.

3. Um Estado Parte na Convenção que houver 
feito a declaração a que se refere o parágrafo 2 do 
presente artigo poderá, a qualquer tempo, retirar 
dita declaração mediante notificação ao Diretor-
-Geral da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura. No entanto, 
a retirada da declaração somente terá efeito 
sobre a contribuição obrigatória devida por esse 
Estado a partir da data da Assembléia Geral dos 
Estados Partes que se seguir a tal retirada.

4. Para que o Comitê esteja em condições de 
prever suas operações contribuições de maneira 
eficaz, as contribuições dos Estados Partes 
na presente Convenção que houverem feito 
a declaração mencionada no parágrafo 2 do 
presente artigo terão de ser entregues de modo 
regular, pelo menos de dois em dois anos, e 
não deverão ser inferiores às contribuições que 
teriam de pagar se tivessem se obrigado pelas 
disposições do parágrafo 1 do presente artigo.

5. Um Estado Parte na Convenção que estiver 
em atraso no pagamento de sua contribuição 
obrigatória ou voluntária, no que diz respeito 
ao ano em curso e ao ano civil imediatamente 
anterior, não é elegível para o Comitê do Pa-

trimônio Mundial, não se aplicando esta dis-
posição por ocasião da primeira eleição. Se tal 
Estado já for membro do Comitê, seu mandato 
se extinguirá no momento em que se realizem 
as eleições previstas no artigo 8o, parágrafo 1, 
da presente Convenção.

ARTIGO 17

Os Estados Partes na presente Convenção 
considerarão ou favorecerão a criação de fun-
dações ou de associações nacionais públicas 
ou privadas que tenham por fim estimular as 
liberalidades em favor da proteção do patrimô-
nio cultural e natural definido nos artigos 1o e 
2o da presente Convenção.

ARTIGO 18

Os Estados Partes na presente Convenção 
prestarão seu concurso às campanhas inter-
nacionais de coleta que forem organizadas em 
benefício do Fundo do Patrimônio Mundial 
sob os auspícios da Organização da Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
Facilitarão as coletas feitas para esses fins pelos 
órgãos mencionados no parágrafo 3, artigo 15.

V. CONDIÇÕES E MODALIDADES DA 
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL

ARTIGO 19

Qualquer Estado Parte na presente Convenção 
poderá pedir uma assistência internacional 
em favor de bens do patrimônio cultural ou 
natural de valor universal excepcional situados 
em seu território. Deverá juntar a seu pedido 
os elementos de informação e os documentos 
previstos no artigo 21 de que dispuser e de 
que o Comitê tenha necessidade para tomar 
sua decisão.

ARTIGO 20

Ressalvadas as disposições do parágrafo 2 do 
artigo 13, da alínea “c” do artigo 22 e do artigo 
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23, a assistência internacional prevista pela 
presente Convenção somente poderá ser con-
cedida a bens do patrimônio cultural e natural 
que o Comitê do Patrimônio Mundial haja de-
cidido ou decida fazer constar numa das listas 
mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11.

ARTIGO 21

1. O Comitê do Patrimônio Mundial deter-
minará a forma de exame dos pedidos de 
assistência internacional que é chamado a 
fornecer e indicará notadamente os elementos 
que deverão constar ao pedido, o qual deverá 
descrever a operação projetada, os trabalhos 
necessários, uma estimativa de seu custo, sua 
urgência e as razões pelas quais os recursos do 
Estado solicitante não lhe permitam fazer face 
à totalidade da despesa. Os pedidos deverão, 
sempre que possível, apoiar-se em parecer de 
especialistas.

2. Em razão dos trabalhos que se tenha de 
empreender em demora, os pedidos com base 
em calamidades naturais ou em catástrofes 
naturais deverão ser examinados com urgência 
e prioridade pelo Comitê, que deverá dispor de 
um fundo de reserva para tais eventualidades.

3. Antes de tomar uma decisão, o Comitê 
procederá aos estudos e consultas que julgar 
necessários.

ARTIGO 22

A assistência prestada pelo Comitê do Patrimô-
nio Mundial poderá tomar as seguintes formas:

a) estudos sobre os problemas artísticos, cien-
tíficos e técnicos levantados pela proteção, 
conservação, revalorização e reabilitação do 
patrimônio cultural e natural, tal como definido 
nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11 da presente 
Convenção;

b) serviços de peritos, de técnicos e de mão-de-
-obra qualificada para velar pela boa execução 
do projeto aprovado;

c) formação de especialistas de todos os ní-
veis em matéria de identificação, proteção, 
conservação, revalorização e reabilitação do 
patrimônio cultural e natural;

d) fornecimento do equipamento que o Estado 
interessado não possa ou não esteja em condi-
ções de adquirir;

e) empréstimo a juros reduzidos, sem juros, ou 
reembolsáveis a longo prazo;

f) concessão, em casos excepcionais e espe-
cialmente motivados, de subveções não reem-
bolsáveis.

ARTIGO 23

O Comitê de Patrimônio Mundial poderá igual-
mente fornecer uma assistência internacional 
a centros nacionais ou regionais de formação 
de especialistas de todos os níveis em matéria 
de identificação, proteção, conservação, reva-
lorização e reabilitação do patrimônio cultural 
e natural.

ARTIGO 24

Uma assistência internacional de grande vulto 
somente poderá ser concedida após um estudo 
científico, econômico e técnico pormenorizado. 
Esse estudo deverá recorrer às mais avançadas 
técnicas de proteção, conservação, revaloriza-
ção do patrimônio cultural e natural e corres-
ponder aos objetivos da presente Convenção. 
O estudo deverá também procurar os meios de 
utilizar racionalmente os recursos disponíveis 
no Estado interessado.

ARTIGO 25

O financiamento dos trabalhos necessários não 
deverá, em princípio, incumbir à comunidade 
internacional senão parcialmente. A participação 
do Estado que se beneficiar da assistência inter-
nacional deverá constituir uma parte substancial 
dos recursos destinados a cada programa ou 
projeto, salvo se seus recursos não o permitirem.
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ARTIGO 26

O Comitê do Patrimônio Mundial e o Estado 
beneficiário determinarão no acordo que con-
cluírem as condições em que será executado 
um programa ou projeto para o qual for for-
necida assistência internacional nos termos da 
presente Convenção. Incumbirá ao Estado que 
receber essa assistência internacional continuar 
a proteger, conservar e revalorizar os bens as-
sim salvaguardados, em conformidade com as 
condições estabelecidas no acordo.

VI. PROGRAMAS EDUCATIVOS

ARTIGO 27

1. Os Estados Partes na presente Convenção por 
todos os meios apropriados, especialmente por 
programas de educação e de informação, for-
talecer a apreciação e o respeito de seus povos 
pelo patrimônio cultural e natural definido nos 
artigos 1o e 2o da Convenção.

2. Obrigar-se-ão a informar amplamente o 
público sobre as ameaças que pesem sobre esse 
patrimônio e sobre as atividades empreendidas 
em aplicação da presente Convenção.

ARTIGO 28

Os Estados Partes na presente Convenção que 
receberem assistência internacional em aplica-
ção da Convenção tomarão as medidas necessá-
rias para tornar conhecidos a importância dos 
bens que tenham sido objeto dessa assistência 
e o papel que esta houver desempenhado.

VII. RELATÓRIOS

ARTIGO 29

1. Os Estados Partes na presente Convenção 
indicarão nos relatórios que apresentarem à 
Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

nas datas e na forma que esta determinar, as 
disposições legislativas e regulamentares e as 
outras medidas que tiverem adotado para a 
aplicação da Convenção, bem como a experi-
ência que tiverem adquirido neste campo.

2. Esses relatórios serão levados ao conheci-
mento do Comitê do Patrimônio Mundial.

3. O Comitê apresentará um relatório de suas ati-
vidades em cada uma das sessões ordinárias da 
Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

VIII. CLÁUSULAS FINAIS

ARTIGO 30

A presente Convenção foi redigida em inglês, 
árabe, espanhol, francês e russo, sendo os cinco 
textos igualmente autênticos.

ARTIGO 31

1. A presente Convenção será submetida à 
ratificação ou à aceitação dos Estados mem-
bros da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura, na forma 
prevista por suas constituições.

2. Os instrumentos de ratificação ou aceitação 
serão depositados junto ao Diretor-Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura.

ARTIGO 32

1. A presente Convenção ficará aberta à adesão 
de todos os Estados não-membros da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ci-
ência e a Cultura que forem convidados a aderir 
a ela pela Conferência Geral da Organização.

2. A adesão será feita pelo depósito de um 
instrumento de adesão ao Diretor-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência, e a Cultura.
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ARTIGO 33

A presente Convenção entrará em vigor três me-
ses após a data do depósito do vigésimo instru-
mento de ratificação, aceitação ou adesão, mas 
somente com relação aos Estados que houverem 
depositado seus respectivos instrumentos de 
ratificação, aceitação ou adesão nessa data ou an-
teriormente. Para os demais Estados, entrará em 
vigor três meses após o depósito do respectivo 
instrumento de ratificação, aceitação ou adesão.

ARTIGO 34

Aos Estados Partes na presente Convenção 
que tenham um sistema constitucional federa-
tivo ou não unitário aplicar-se-ão as seguintes 
disposições:

a) no que diz respeito às disposições da presente 
Convenção cuja execução seja objeto da ação 
legislativa do poder legislativo federal ou cen-
tral, as obrigações do governo federal ou central 
serão as mesmas que as dos Estados Partes que 
não sejam Estados federativos;

b) no que diz respeito às disposições desta 
Convenção cuja execução seja objeto da ação 
legislativa de cada um dos Estados, países, 
províncias ou cantões constituintes, que não 
sejam, em virtude do sistema constitucional da 
federação, obrigados a tomar medidas legislati-
vas, o governo federal levará, com seu parecer 
favorável, ditas disposições ao conhecimento 
das autoridades competentes dos Estados, 
países, províncias ou cantões.

ARTIGO 35

1. Cada Estado Parte na presente Convenção 
terá a faculdade de denunciá-la.

2. A denúncia será notificada por instrumento 
escrito depositado junto ao Diretor-Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura.

3. A denúncia terá efeito 12 meses após o re-
cebimento do instrumento de denúncia. Não 

modificará em nada as obrigações financeiras 
a serem assumidas pelo Estado denunciante, 
até a data em que a retirada se tornar efetiva.

ARTIGO 36

O Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 
informará os Estados membros da organização, 
os Estados não membros mencionados no ar-
tigo 32, bem como a Organização das Nações 
Unidas, do depósito de todos os instrumentos 
de ratificação, aceitação ou adesão a que se 
referem os artigos 31 e 32 e das denúncias 
previstas no artigo 35.

ARTIGO 37

1. A presente Convenção poderá ser revista pela 
Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
No entanto, a revisão somente obrigará os 
Estados que se tornarem partes na Convenção 
revista.

2. Caso a Conferência Geral venha a adotar uma 
nova Convenção que constitua uma revisão total 
ou parcial da presente Convenção, e a menos que 
a nova Convenção disponha de outra forma, a 
presente Convenção deixará de estar aberta a ra-
tificação, a aceitação ou a adesão, a partir da data 
de entrada em vigor na nova Convenção revista.

ARTIGO 38

Em conformidade com o artigo 102 da Carta 
das Nações Unidas, a presente Convenção será 
registrada no Secretariado das Nações Unidas 
a pedido do Diretor-Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura.

Feito em Paris, neste dia 23 de novembro de 
1972, em dois exemplares autênticos, assinados 
pelo Presidente da Conferência Geral, reunida 
em sua décima-sexta sessão, e pelo Diretor-
-Geral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, os quais 
serão depositados nos arquivos da Organização 
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das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura, e cujas cópias autenticadas serão 
entregues a todos os Estados mencionados nos 
artigos 31 e 32, bem como à Organização das 
Nações Unidas.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 74/1977, 
de 30 de junho de 1977, publicado no DOU de 
4/7/1977, e promulgada pelo Decreto no 80.978, 
de 12 de dezembro de 1977, publicado no DOU de 
14/12/1977, retificado no DOU de 20/12/1977.
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Convenção sobre as Medidas a Serem 
Adotadas para Proibir e Impedir a 
Importação, Exportação e Transferência 
de Propriedade Ilícitas dos Bens Culturais 

A Conferência Geral da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura, reunida em Paris, de 12 de outubro a 14 de 
novembro de 1970, em sua décima-sexta sessão,

Recordando a importância das disposições 
contidas na Declaração dos Principais da Co-
operação Cultural Internacional, adotada pela 
Conferência Geral em sua décima-quarta sessão, 

Considerando que o intercâmbio de bens 
culturais entre as nações para fins científicos, 
culturais e educativos aumenta o conhecimento 
da civilização humana, enriquece a vida cultural 
de todos os povos e inspira o respeito mútuo e 
a estima entre as nações,

Considerando que os bens culturais constituem 
um dos elementos básicos da civilização e da 
cultura dos povos, e que seu verdadeiro valor 
só pode se apreciado quando se conhecem, com 
a maior precisão, sua origem, sua história e seu 
meio ambiente, 

Considerando que todo Estado tem o dever de 
proteger o patrimônio constituído pelos bens 
culturais existentes em seu território contra 
os perigos de roubo, escavação clandestina e 
exportação ilícita,

Considerando que para evitar esses perigos é 
essencial que todo Estado tome cada vez mais 
consciência de sue dever moral de respeitar 
seu próprio patrimônio cultural e o de todas 
as outras nações,

Considerando que os museus, bibliotecas e 
arquivos, como instituições culturais que são, 

devem velar para que suas coleções sejam cons-
tituídas em conformidade com os princípios 
morais universalmente reconhecidos, 

Considerando que a importação, exportação e 
transferência de propriedade ilícitas dos bens 
culturais dificultam a compreensão entre as na-
ções a qual a Unesco tem o dever de promover, 
como parte de sua missão, recomendando aos 
Estados interessados que celebrem convenções 
internacionais para esse fim,

Considerando que a proteção ao patrimônio 
cultural só pode ser eficaz se organizada, tanto 
em bases nacionais quanto internacionais, entre 
Estados que trabalhem em estreita cooperação, 

Considerando que a Conferência Geral da 
Unesco já adotou em 1964 uma Recomendação 
em tal sentido,

Havendo examinado novas propostas relativas 
às medidas para proibir e evitar a importação, 
exportação e transferência de propriedade ilí-
citas dos bens culturais, questão que constitui 
o item 19 da agenda da sessão, 

Havendo decidido, em sua décima quainta 
sessão, que tal questão seria objeto de uma 
convenção internacional, 

Adota, aos quatorze dias do mês de novembro 
de 1970, a presente Convenção.

ARTIGO 1

Para os fins da presente Convenção, a expressão 
“bens culturais” significa quaisquer bens que, 
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por motivos religiosos ou profanos, tenham 
sido expressamente designados por cada Estado 
como de importância para a arqueologia, a pré-
-história, a história, a literatura, a arte ou a ci-
ência, e que pertençam às seguintes categorias:

a) as coleções e exemplares raros de zoologia, 
botânica, mineralogia e anatomia, e objeto de 
interesse paleontológico;

b) os bens relacionados com a história, in-
clusive a história da ciência e da tecnologia, 
com a história militar e social, com a vida dos 
grandes estadistas, pensadores, cientistas e 
artistas nacionais e com os acontecimentos de 
importância nacional;

c) o produto de escavação arqueológicas (tanto 
as autorizadas quanto as clandestinas) ou de 
descobertas arqueológicas;

d) elementos procedentes do desmembramento 
de monumentos artísticos ou históricos e de 
lugares de interesse arqueológico;

e) antiguidade de mais de cem anos, tais como 
inscrições, moedas e selos gravados; 

f) objetos de interesse etnológico;

g) os bens de interesse artístico, tais como:

i) quadros, pinturas e desenhos feitos intei-
ramente a mão sobre qualquer suporte e em 
qualquer material (com exclusão dos desenhos 
industriais e dos artigos manufaturados deco-
rados a mão);

ii) produções originais de arte estatuária e de 
escultura em qualquer material;

iii) gravuras, estampas e litografias originais;

iv) conjuntos e montagens artísticas em qual-
quer material;

h) manuscritos raros e incunábulos, livros, 
documentos e publicações antigos de interesse 
especial (histórico, artístico, científico, literário, 
etc.), isolados ou em coleções;

i) selos postais, fiscais ou análogos, isoladas ou 
em coleções;

j) arquivos, inclusive os fonográficos, fotográ-
ficos e cinematográficos;

k) peças de mobília de mais de cem anos e 
instrumentos musicais antigos.

ARTIGO 2

1. Os Estados Partes na presente Convenção 
reconhecem que a importação, a exportação 
e a transferência de propriedade ilícitas dos 
bens culturais constituem uma das principais 
causas do empobrecimento do patrimônio 
cultural dos países de origem de tais bens, e 
que a cooperação internacional constitui um 
dos meios mais eficientes para proteger os 
bens culturais de cada país contra os perigos 
resultantes daqueles atos.

2. Para tal fim, os Estados Partes comprome-
tem-se a combater essas práticas com meios de 
que disponham, sobretudo suprimendo suas 
causas, fazendo cessar seu curso, e ajudando a 
efetuar as devidas reparações.

ARTIGO 3

São ilicítas a importação, exportação ou trans-
ferência de propriedade de bens culturais rea-
lizadas em infração das disposições adotadas 
pelos Estados Partes nos termos da presente 
Convenção.

ARTIGO 4

Os Estados Partes na presente Convenção 
reconhecem que, para os efeitos desta, fazem 
parte do patrimônio cultural de cada Estado 
os bens pertencentes a cada uma das seguintes 
categorias:

a) os bens culturais criados pelo gênio indi-
vidual ou coletivo de nacionais do Estado em 
questão, e bens culturais de importância para o 
referido Estado criados, em seu território, por 
nacionais de outros Estados ou por apátridas 
residentes em seu território;
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b) bens culturais achados no território nacional;

c) bens culturais adquiridos por missões arque-
ológicas, etnológicas ou de ciências naturais 
com o consentimento das autoridades com-
petentes do país de origem dos referidos bens;

d) bens culturais que hajam sido objeto de um 
intercâmbio livremente acordado;

e) bens culturais recebidos a título gratuito ou 
comprados legalmente com o consentimento 
das autoridades competentes do país de origem 
dos referidos bens.

ARTIGO 5

A fim de assegurar a proteção de seus bens cultu-
rais contra a importação, a exportação e a tranfe-
rência de propriedade ilícitas, os Estados Partes 
na presente Convenção se compromentem, nas 
condições adequadas a cada país, a estabelecer 
em seu território, se ainda não existerem, um ou 
mais serviços de proteção ao patrimônio cultural 
dotados de pessoal qualificado em número sufi-
ciente para desempenhar as seguintes funções:

a) contribuir para a preparação de projetos de 
leis e regulamentos destinados a assegurar a 
proteção ao patrimônio cultural e particula-
mente a prevenção da importação, exporta e 
transferência de propriedade ilícitas de bens 
culturais importantes;

b) estabelecer e manter em dia, com base em 
um inventário nacional de bens sob proteção, 
uma lista de bens culturais públicos e privados 
importantes, cuja exportação constituiria um 
considerável empobrecimento do patrimônio 
cultural nacional;

c) promover o desenvolvimento ou a criação 
das instituições científicas e técnicas (museus, 
bibliotecas, arquivos, laboratórios, oficinas, 
etc.) necessárias para assegurar a preservação 
e a boa apresentação dos bens culturais.

d) organizar a supervisão das escavações ar-
queológicas, assegurar a preservação in situ de 

certos bens culturais, e proteger certas áreas re-
servadas para futuras pesquisas arqueológicas;

e) estabelecer, com destino aos interessados 
(administradores de museus, colecionadores, 
antiquários etc.), normas em conformidade 
com os principios éticos enunciados na presen-
te Convenção, e tomar medidas para assegurar 
o respeito a essas normas;

f) tomar medidas de caráter educacional para 
estimular e desenvolver o respeito ao patrimônio 
cultural de todos os Estados e difundir o conhe-
cimento das disposições da presente Convenção;

g) cuidar para que seja dada a publicidade 
apropriada aos casos de desaparecimento de 
um bem cultural.

ARTIGO 6

Os Estados Partes na presente Convenção se 
comprometem a:

a) estabelecer um certificado apropriado no 
qual o Estado exportador especifique que 
a exportação do bem ou bens culturais em 
questão foi autorizada. Tal certificado deverá 
acompanhar todos os bens culturais exportados 
em conformidade com o regulamento;

b) proibir a exportação de bens culturais de seu 
território, salvo se acompanhados de certifica-
dos de exportação acima mencionado;

c) dar publicidade a essa proibição pelos meios 
apropriados, especialmente entre as pessoas 
que possam exportar e importar bens culturais.

ARTIGO 7

Os Estados Partes na presente Convenção se 
compromentem a:

a) tomar as medidas necessárias, em conformi-
dade com a legislação nacional, para impedir 
que museus e outras instituições similares situ-
adas em seu território adquiram bens culturais, 
procedentes de outro Estado Parte que tenham 
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sido ilegalmente exportados após a entrada em 
vigor da presente Convenção para os Estados 
em questão; informar, sempre que possível, 
um Estado Parte na presente Convenção, sobre 
alguma oferta de bens culturais ilegalmente re-
movidos daquele Estado após a entrada em vigor 
da presente Convenção para ambos os Estados;

b) (i) proibir a importação de bens culturais 
roubados de um museu, de um monumento 
público civil ou religioso, ou de uma instituição 
similar situados no território de outro Estado 
Parte na presente Convenção, após a entrada 
em vigor para os Estados em questão, desde 
que fique provado que tais bens fazem parte 
do inventário daquela instituição;

ii) tomar as medidas apropriadas, mediante 
solicitação do Estado Parte de origem, para 
recuperar e restituir quaisquer bens culturais 
roubados e importados após a entrada em vigor 
da presente Convenção para ambos os Estados 
interessados, desde que o Estado solicitante 
pague justa compensação a qualquer comprador 
de boa fé ou a qualquer pessoa que detenha a 
propriedade legal daqueles bens. As solicitações 
de recuperação e restituição serão feitas por via 
diplomática. A Parte solicitante deverá forne-
cer, a suas expensas, a documentação e outros 
meios de prova necessários para fundamentar 
sua solicitação de recuperação e restituição. 
As Partes não cobrarão direitos aduaneiros ou 
outros encargos sobre os bens culturais restituí-
dos em conformidade com este artigo. Todas as 
despesas relativas à restituição e à entrega dos 
bens culturais serão pagas pela Parte solicitante.

ARTIGO 8

Os Estados Partes na presente Convenção 
se comprometem a impor sanções penais ou 
administrativas a qualquer pessoa responsável 
pela infração das proibições contidas nos arti-
gos 6 (b) e 7 (b) acima.

ARTIGO 9

Qualquer Estado Parte na presente Convenção, 
cujo patrimônio cultural esteja ameaçado em 

conseqüência da pilhagem de materiais arque-
ológicos ou etnológicos, poderá apelar para os 
outros Estados Partes que estejam envolvidos. 
Os Estados Partes na presente Convenção 
se compromentem, em tais circunstâncias, 
a participar de uma ação internacional con-
certada para determinar e aplicar as medidas 
concretas necessárias, inclusive o controle 
das exportações e importações do comércio 
internacional dos bens culturais em questão. 
Enquanto aguarda a celebração de um acordo. 
Cada Estado interessado deverá tomar medi-
das provisórias, dentro do possível, para evitar 
danos irremediáveis ao patrimônio cultural do 
Estado solicitante.

ARTIGO 10

Os Estados Partes na presente Convenção se 
comprometem a:

a) restringir, através da educação, informação 
e vigilância, a circulação de qualquer bem 
cultural removido ilegalmente de qualquer 
Estado Parte na presente Convenção, e, na 
forma apropriada para cada país, obrigar os an-
tiquários, sob pena se sofrerem sanções penais 
ou administrativas, a manter um registro que 
mencione a procedência de cada bem cultural, 
o nome e o endereço do fornecedor, a descrição 
e o preço de cada bem vendido, assim como a 
informarem ao comprador de um bem cultural 
da proibição de exportação à qual possa estar 
sujeito tal bem;

b) esforçar-se, por meios educacionais, para 
incutir e desenvolver na mentalidade pública 
a consciência do valor dos bens culturais e da 
ameaça que representam para o patrimônio 
cultural o roubo, as escavações clandestinas e 
a exportação ilícita.

ARTIGO 11

A exportação e a transferência de propriedade 
compulsória de bens culturais, que resultem 
direta ou indiretamente da ocupação de uma 
país, por uma potência estrangeira, serão con-
sideradas ilícitas.
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ARTIGO 12

Os Estados Partes na presente Convenção 
respeitarão o patrimônio cultural dos ter-
ritórios por cujas relações internacionais 
sejam responsáveis,e deverão tomar todas as 
medidas apropriadas para proibir e impedir 
a importação, exportação e transferência de 
propriedades ilícitas de bens culturais naqueles 
territórios.

ARTIGO 13

Os Estados Partes na presente Convenção 
comprometem-se, também – obedecida a le-
gislação interna de cada Estado, a:

a) impedir, por todos os meios apropriados, as 
transferências de propriedade de bens cultu-
rais que tendam a favorecer a importação ou 
exportação ilícitas de tais bens;

b) assegurar que seus serviços competentes 
cooperem para facilitar a restituição o mais 
breve possível, a seu proprietário de direito, de 
bens culturais ilicitamente exportados;

c) admitir ações reivindicatórias de bens cul-
turais roubados ou perdidos movidas por seus 
proprietários de direito ou em seu nome;

d) reconhecer o direito imprescritível de cada 
Estado Parte na presente Convenção de classifi-
car e declarar inalienáveis certos bens culturais, 
os quais, ipso facto, não poderão ser exporta-
dos, e facilitar a recuperação de tais bens pelo 
Estado interessado, no caso de haverem sido 
exportados.

ARTIGO 14

A fim de impedir as exportações ilícitas, e 
cumprir as obrigações decorrentes da imple-
mentação da presente Convenção, cada Estado 
Parte na mesma deverá, na medida de suas 
possibilidades, dotar os serviços nacionais 
responsáveis pela proteção a seu patrimônio 
cultural de uma verba adequada, e, se necessá-
rio, criar um fundo para tal fim.

ARTIGO 15

Nada na presente Convenção impedirá os Es-
tados Partes na mesma de concluírem acordos 
especiais entre si, ou de continuarem a imple-
mentação de acordos já concluídos, sobre a 
restituição de bens culturais removidos, por 
qualquer razão, de seu território de origem, an-
tes da entrada em vigor da presente Convenção 
para os Estados em questão.

ARTIGO 16

Os Estados Partes na presente Convenção 
deverão, em seus relatórios periódicos à Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, nas datas e na forma por 
ela determinadas, prestar informações sobre 
as disposições legislativas e administrativas 
e outras medidas que hajam adotado para a 
aplicação da presente Convenção, juntamente 
com pormenores da experiência adquirida no 
setor em questão.

ARTIGO 17

1. Os Estados Partes na presente Convenção 
poderão solicitar a assistência técnica da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura, especialmente com 
relação a:

a) informação e educação;

b) consultas e pareceres de peritos;

c) coordenação e bons oficios.

2. A Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura poderá, por sua 
própria iniciativa, realizar pesquisas e publicar 
estudos sobre assuntos pertinentes a circulação 
ilícita de bens culturais.

3. Para tal fim, a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura poderá também solicitar a cooperação 
de qualquer organização não-governamental 
competente.
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4. A Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura poderá, por sua 
própria iniciativa, fazer propostas aos Estados 
Partes com vistas a implementação da presente 
Convenção.

5. Mediante soclicitação de, pelo menos, dois 
Estados Partes na presente Convenção que se 
achem envolvidos em uma controvérsia a res-
peito de sua implementação, a Unesco poderá 
oferecer seus bons ofícios a fim de que seja 
alcançada uma composição entre eles.

ARTIGO 18

A presente Convenção é redigida em espanhol, 
francês, inglês, e russo os quatro textos fazendo 
igualmente fé.

ARTIGO 19

1. A presente Convenção é sujeita a ratificação 
ou aceitação dos Estados Membros da Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, em conformidade com seus 
respectivos processos constitucionais.

2. Os instrumentos de ratificação ou de aceita-
ção serão depositados junto ao Diretor-Geral 
da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura.

ARTIGO 20

1. A presente Convenção ficará aberta à adesão 
de qualquer Estado não-membro da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura que sejam convidados a ela aderir 
pelo Conselho Executivo da Organização.

2. A adesão será efetuada pelo depósito de um 
instrumento de adesão junto ao Diretor-Geral 
da Organização das Nações Unidas para a 
Educação a Ciência e a Cultura.

ARTIGO 21

A presente Convenção entrará em vigor três 
meses após do depósito do terceiro instrumento 

de ratificação, de aceitação ou de adesão, mas 
apenas em relação aos Estados que tenham 
depositado seus respectivos instrumentos 
nessa data ou anteriormente. Ela entrará em 
vigor para qualquer outro Estado três meses 
após a data do depósito de seu instrumento de 
ratificação, aceitação ou adesão.

ARTIGO 22

Os Estados Partes na presente Convenção 
reconhecem que a mesma é aplicável não 
apenas a seus territórios metropolitanos, mas 
também, a todos os territórios por cujas rela-
ções internacionais sejam responsáveis; eles se 
comprometem a consultar, se necessário, os 
Governos ou outras autoridades competentes 
desses territórios no momento da ratificação, 
aceitação ou adesão, ou, anteriomente, com 
vista a assegurar a aplicação da Convenção 
àqueles territórios, e a notificar o Diretor-
-Geral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura sobre 
os territórios aos quais ela se aplica, devendo a 
referida notificação produzir efeito três meses 
após a data do seu recebimento.

ARTIGO 23

1. Cada um dos Estados Partes na presente 
Convenção poderá denunciá-la em seu próprio 
nome ou em nome de qualquer território por 
cujas relações internacionais seja responsável.

2. A denúncia será notificada por meio de um 
instrumento escrito, que será depositado junto 
ao Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

3. A denúncia produzirá efeitos doze meses 
após o recebimento do instrumento de de-
núncia.

ARTIGO 24

O Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
informará os Estados membros da Organiza-
ção, os Estados não-membros da Organização 
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mencionados no artigo 20, bem como as 
Nações Unidas, do depósito de todos os ins-
trumentos de ratificação, aceitação e adesão 
previstos nos artigos 19 e 20, e das notificações 
e denúncias previstas nos artigos 22 e 23, res-
pectivamente.

ARTIGO 25

1. A presente Convenção poderá ser revista 
pela Conferência Geral da Organização das 
Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
A revisão, entretanto, só vinculará os Estados 
que se tornarem partes na convenção revisora.

2. Se a Conferência Geral adotar uma nova con-
venção que constitua uma revisão da presente 
no todo ou em parte, e a menos que a nova 
convenção disponha de outra forma, a presente 
Convenção deixará de estar aberta à ratificação, 
aceitação ou adesão a partir da data da entrada 
em vigor da nova convenção revisora.

ARTIGO 26

Em conformidade com o artigo 102 da Carta 
das Nações Unidas, a presente Convenção será 
registrada no Secretariado das Nações Unidas 
a pedido do Diretor-Geral da Organização das 
nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura.

Feito em Paris, aos dezessete dias dos mês de 
novembro de 1970, em dois exemplares autênti-
cos, que trazem as assinaturas do Presidente da 
décima-sexta sessão da Conferência Geral e do 
Diretor-Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura, que 
serão depoistados nos arquivos da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura, e dos quais serão enviadas cópias 
autênticas a todos os Estados mencionados nos 
artigos 19 e 20, bem como às Nações Unidas.

O texto que precede é o texto autêntico da 
Convenção aprovada em boa e devida forma 
pela Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura em sua décima-sexta sessão, realizada 
em Paris e encerrada aos quatorze dias do mês 
de novembro de 1970.

Em fé do que apõem suas assinaturas, neste 
décimo-sétimo dia do mês de novembro de 1970.

Atilio Dell’Oro Maini – Presidente da Confe-
rência Geral. – Rene Maheu, Diretor-Geral.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 71/1972, de 
28 de novembro de 1972, publicado no DOU de 
29/11/1972, e promulgada pelo Decreto no 72.312, de 
31 de maio de 1972, publicado no DOU de 1o/6/1973, 
retificado no DOU de 8/6/1973.
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Convenção para a Proteção da Flora, da 
Fauna e das Belezas Cênicas Naturais 
dos Países da América

Os Governos Americanos, desejosos de prote-
ger e conservar no seu ambiente natural exem-
plares de tôdas as espécies e gêneros da flora e 
fauna indígenas, incluindo aves migratórias, 
em número suficiente e em locais que sejam 
bastante extensos para que se evite, por todos 
os meios humanos, a sua extinção; e

Desejosos de proteger e conservar as paisagens 
de grande beleza, as formações geológicas 
extraordinárias, as regiões e os objetos natu-
rais de interêsse estético ou valor histórico 
ou científico, e os lugares caracterizados por 
condições primitivas dentro dos casos aos quais 
esta Convenção se refere; e

Desejosos de formular uma convenção de 
para a proteção da flora, da fauna e das belezas 
cênicas naturais dentro dos propósitos acima 
enunciados, convieram nos seguintes Artigos:

ARTIGO I

Definição dos têrmos e das expressões empre-
gados nesta Convenção:

1. Entender-se-á por Parques Nacionais:

As regiões estabelecidas para a proteção e 
conservação das belezas cênicas naturais e da 
flora e fauna de importância nacional das quais 
o público pode aproveitar-se melhor ao serem 
postas sob a superintedência oficial.

2. Entender-se-á por Reservas Nacionais:

As regiões estabelecidas para a conservação e 
utilização, sob a vigilância oficial, das riquezas 
naturais, nas quais se protegerá a flora e a fauna 

tanto quanto compatível com os fins para os 
quais estas reservas são criadas.

3. Entender-se-á por Monumentos Naturais:

As regiões, os objetos, ou as espécies vivas de 
animais ou plantas, de interêsse estético ou 
valor histórico ou científico, aos quais é dada 
proteção absoluta, como fim de conservar um 
objeto específico ou uma espécie determinada 
de flora ou fauna, declarando uma região, um 
objeto, ou uma espécie isolada, monumento 
natural inviolável, exceto para a realização de 
investigações científicas devidamente autoriza-
das, ou inspeções oficiais.

4. Entender-se-á por Reservas de Regiões 
Virgens:

Uma região administrada pelos podêres públi-
cos, onde existem condições primitivas naturais 
de flora, fauna, habitação e transporte, com a 
ausência de caminhos para o tráfico de veículos 
e onde é proibida tôda exploração comercial.

5. Entender-se-á por Aves Migratórias:

As aves pertencentes a determinada espécie, 
cujos indivíduos, ou alguns dêles, atravessam, 
em qualquer estação do ano, as fronteiras 
dos países da América. Algumas espécies das 
seguintes famílias podem ser citadas como 
exemplos de aves migratórias: Charadriidae, 
Scolopacidae, Caprimulgidae, Hirundinidae.

ARTIGO II

1. Os Governos Contratantes estudarão ime-
diatemente a possibilidade de criar, dentro do 
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território de seus respectivos países, os parques 
nacionais, as reservas nacionais, os monumen-
tos naturais, e as reservas de regiões virgens 
definidos no artigo precedente. Em todos os 
casos em que esta criação seja exeqüível, será 
promovida logo que conveniente depois de 
entrar em vigor a presente Convenção.

2. Se em algum país a criação de parques ou 
reservas nacionais, monumentos naturais, ou 
reservas de regiões virgens não fôr exeqüível 
na atualidade, escolher-se-ão tão depressa 
quanto possível os sítios, objetos ou espécies 
vivas de animais ou plantas, segundo o caso, 
que serão transformados em parques ou re-
servas nacionais, monumentos naturais ou 
reservas de regiões virgens logo que, na opi-
nião das autoridades do país, as circunstâncias 
o permitam.

3. Os Governos Contratantes notificarão à 
União Panamericana a criação de parques e 
reservas nacionais, monumentos naturais, e 
reservas de regiões virgens, e a legislação e sis-
temas administrativos adotados a êste respeito.

ARTIGO III

Os Governos Contratantes acordam em que os 
limites dos parques nacionais não serão altera-
dos nem alienada parte alguma dêles a não ser 
pela ação de autoridade legislativa competente, 
e que as riquezas nêles existentes não serão 
exploradas para fins comerciais.

Os Governos Contratantes resolvem proibir 
a caça, a matança e a captura de espécimes da 
fauna e a destruição e coleção de exemplares 
da flora nos parques nacionais, a não ser pelas 
autoridades do parque, ou por ordem ou sob 
vigilância das mesmas, ou para investigações 
científicas devidamente autorizadas.

Os Governos Contratantes concordam ainda 
mais em prover os parques nacionais das fa-
cilidades necessárias para o divertimento e a 
educação do público, de acôrdo com os fins 
visados por esta Convenção.

ARTIGO IV

Os Governos Contratantes resolvem manter 
invioláveis as reservas de regiões virgens, até o 
ponto em que seja exeqüível, exceto para inves-
tigações científicas devidamente autorizadas, e 
para inspeção oficial, ou para outros fins que 
estejam de acôrdo com os propósitos para os 
quais a reserva foi criada.

ARTIGO V

1. Os Governos Contratantes resolvem adotar 
ou recomendar aos seus respectivos corpos 
legislativos competentes, a adoção de leis e 
regulamentos que assegurem a proteção e 
conservação da flora e fauna dentro de seus 
respectivos territórios, e fora dos parques e 
reservas nacionais, monumentos naturais, e 
reservas de regiões virgens mencionados no 
Art. II. Tais regulamentos conterão disposições 
que permitam a caça ou coleção de exemplares 
de fauna e flora para estudos e investigações 
científicos por indivíduo e organismos devi-
damente autorizados.

2. Os Governos Contratantes acordam em ado-
tar ou recomendar aos seus respectivos corpos 
legislativos a adoção de leis que assegurem a 
proteção e conservação das paisagens, das for-
mações geológicas extraordinárias, das regiões 
e dos objetos naturais de interêsse estético ou 
valor histórico ou científico.

ARTIGO VI

Os Governos Contratantes resolvem cooperar 
uns com os outros para promover os propósitos 
desta Convenção. Visando êste fim, prestarão o 
auxílio necessário, que seja compatível com a 
sua legislação nacionais, aos homens de ciência 
das repúblicas americanas que se dedicam às 
investigações e explorações; poderão, quando as 
circunstâncias o justifiquem, celebrar convênio 
uns com os outros ou com instituições cientí-
ficas das Américas que tendam a aumentar a 
eficácia de sua colaboração; e porão ao dispor 
de tôdas as Repúblicas, igualmente, seja por 
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meio de sua publicação ou de qualquer outra 
maneira, os conhecimentos científicos obtidos 
por meio dêste trabalho de cooperação.

ARTIGO VII

Os Governos Contratantes adotarão medidas 
apropriadas para a proteção das aves migrató-
rias de valor econômico ou de interêsse estético 
ou para evitar a extinção que ameace a uma 
espécie determinada. Adotar-se-ão medidas 
que permitam, até o ponto em que os respec-
tivos governos achem conveniente,a utilização 
racional das aves migratórias, tanto no desporto 
como na alimentação, no comércio, na indús-
tria e para estudos e investigações cientifícas.

ARTIGO VIII

A proteção das espécies mencionadas no Anexo 
a esta Convenção é de urgência e importân-
cia especial. As espécies aí incluídas serão 
protegidas tanto quanto possível e somente 
as autoridades competentes do país poderão 
autorizar a caça, matança, captura ou coleção de 
exemplares de tais espécies. A permissão para 
isso será concedida somente em circuntâncias 
especiais quando necessária para a realização 
de estudos científicos ou quando indispensável 
na administração da região em que se encontra 
tal planta ou animal.

ARTIGO IX

Cada um dos Governos Contratantes tomará as 
medidas necessárias para a superintendência e 
regulamentação das importações, exportações e 
trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, 
e de seus produtos pelos seguintes meios:

1. Concessão de certificados que autorizem a 
exportação ou o trânsito de espécies protegidas 
de flora ou fauna ou de seus produtos.

2. Proibição da importação de quaisquer exem-
plares de fauna ou flora protegidos pelo país de 
origem, e de seus produtos, se êstes não estão 
acompanhados de um certificado expedido de 

acôrdo com as disposições do § 1o dêste Artigo, 
autorizando sua exportação.

ARTIGO X

1. As disposições da presente Convenção não 
substituem de maneira nenhuma os acôrdos 
internacionais previamente celebrados por um 
ou mais dos Governos Contratantes.

2. A União Panamericana subministrará aos 
Governos Contratantes tôda informação per-
tinente aos fins da presente Convenção que lhe 
seja comunicada por qualquer museu nacional 
ou organismo nacional ou internacional, criado 
dentro de suas jurisdições e interessado nos fins 
visados pela Convenção.

ARTIGO XI

1. O original da presente Convenção em portu-
guês, espanhol, inglês e francês será depositado 
na União Panamericana e aberto à assinatura 
dos Governos Americanos em 12 de outubro 
de 1940.

2. A presente Convenção permanecerá aberta 
para a assinatura dos Governos Americanos. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados 
na União Panamericana, a qual notificará o 
depósito e a data dos mesmos assim com o 
texto de qualquer declaração ou reserva que os 
acompanhe, a todos os Governos Americanos.

3. A presente Convenção entrará em vigor três 
meses depois que se hajam depositado na União 
Panamericana não menos que cinco ratificações.

4. Qualquer ratificação que se receba depois 
que a presente Convenção entre em vigor terá 
efeito três meses depois da data de depósito de 
tal ratificação na União Panamericana.

ARTIGO XII

1. Qualquer dos Governos Contratantes poderá 
denunciar a presente Convenção quando queira, 
por meio de um aviso por escrito à União Pana-
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mericana. A denúncia entrará em vigor um ano 
depois do recebimento da respectiva notificação 
pela União Panamericana. Nenhuma denún-
cia, no entanto, terá efeito antes de cinco anos 
contados da vigência da presente Convenção.

2. Se, como resultado de denúncias simultâneas 
ou sucessivas, o número de Governos Contra-
tantes se reduzir a menos de três, a Convenção 
deixará de funcionar na data em que, de acôrdo 
com as disposições do parágrafo precedente, a 
última destas denúncias entrar em vigor.

3. A União Panamericana notificará a todos os 
Governos Americanos as denúncias e as datas 
em que começarão a ter efeito.

4. Se a Convenção deixar de ter vigência de 
acôrdo com as estipulações contidas no segundo 
parágrafo do presente Artigo, a União Paname-
ricana notificará a todos os Governos America-
nos a data em que a mesma cessar de ter efeito.

Em fé do que, os infra-escritos Plenipotenci-
ários, depois de ter depositado os seus plenos 

podêres, que foram encontrados em boa e 
devida forma, assinam e selam esta Convenção 
na União Panamericana, Washington, D.C., em 
nome dos seus respectivos Governos, nas datas 
indicadas junto às suas assinaturas.

Pela Bolívia: (a.) Luís F. Guachalla – Outubro 
12, 1940 (SELO). – Por Cuba: (a.) Pedro Mar-
tinez Fraga – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pelo 
Salvador: (a.) – Héctor David Castro – Outubro 
12, 1940 (SELO). – Pela Nicarágua: (a.) Léon 
de Bayle – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pelo 
Peru: (a.) M. de Freyre S. – Outubro 12, 1940 
(SELO). – Pela República Dominicana: (a.) Julio 
Vega Batlle – Outubro 12, 1940 (SELO). – Pelos 
Estados Unidos da América: (a.) Cordell Hull – 
Outubro 12, 1940 (SELO). – Pela Venezuela: (a.) 
Diógenes Escalante – Outubro 12, 1940 (SELO). 
– Pelo Equador: (a.) C. E. Alfaro – Outubro 12, 
1940 (SELO).

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 3, de 13 de 
fevereiro de 1948, publicado no DCN de 14/2/1948, e 
promulgada pelo Decreto no 58.054, de 23 de março 
de 1966, publicado no DOU de 30/3/1966.



Legislação pertinente
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Lei no 12.343/2010
Institui o Plano Nacional de Cultura – PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais – SNIIC e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – Disposições Preliminares

Art. 1o Fica aprovado o Plano Nacional de 
Cultura, em conformidade com o §  3o do 
art. 215 da Constituição Federal, constante do 
Anexo, com duração de 10 (dez) anos e regido 
pelos seguintes princípios:

I – liberdade de expressão, criação e fruição;
II – diversidade cultural;
III – respeito aos direitos humanos;
IV – direito de todos à arte e à cultura;
V – direito à informação, à comunicação e 

à crítica cultural;
VI – direito à memória e às tradições;
VII – responsabilidade socioambiental;
VIII – valorização da cultura como vetor do 

desenvolvimento sustentável;
IX – democratização das instâncias de for-

mulação das políticas culturais;
X – responsabilidade dos agentes públicos 

pela implementação das políticas culturais;
XI – colaboração entre agentes públicos e 

privados para o desenvolvimento da economia 
da cultura;

XII – participação e controle social na 
formulação e acompanhamento das políticas 
culturais.

Art. 2o São objetivos do Plano Nacional de 
Cultura:

I – reconhecer e valorizar a diversidade 
cultural, étnica e regional brasileira;

II – proteger e promover o patrimônio his-
tórico e artístico, material e imaterial;

III – valorizar e difundir as criações artísticas 
e os bens culturais;

IV – promover o direito à memória por meio 
dos museus, arquivos e coleções;

V – universalizar o acesso à arte e à cultura;
VI – estimular a presença da arte e da cultura 

no ambiente educacional;
VII – estimular o pensamento crítico e refle-

xivo em torno dos valores simbólicos;
VIII – estimular a sustentabilidade socio-

ambiental;
IX – desenvolver a economia da cultura, o 

mercado interno, o consumo cultural e a expor-
tação de bens, serviços e conteúdos culturais;

X – reconhecer os saberes, conhecimentos 
e expressões tradicionais e os direitos de seus 
detentores;

XI – qualificar a gestão na área cultural nos 
setores público e privado;

XII – profissionalizar e especializar os agen-
tes e gestores culturais;

XIII – descentralizar a implementação das 
políticas públicas de cultura;

XIV – consolidar processos de consulta e 
participação da sociedade na formulação das 
políticas culturais;

XV – ampliar a presença e o intercâmbio da 
cultura brasileira no mundo contemporâneo;

XVI – articular e integrar sistemas de gestão 
cultural.

CAPÍTULO II – Das Atribuições do Poder 
Público

Art. 3o Compete ao poder público, nos termos 
desta Lei:

I – formular políticas públicas e programas 
que conduzam à efetivação dos objetivos, dire-
trizes e metas do Plano;
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II – garantir a avaliação e a mensuração do 
desempenho do Plano Nacional de Cultura e 
assegurar sua efetivação pelos órgãos respon-
sáveis;

III – fomentar a cultura de forma ampla, por 
meio da promoção e difusão, da realização de 
editais e seleções públicas para o estímulo a 
projetos e processos culturais, da concessão de 
apoio financeiro e fiscal aos agentes culturais, 
da adoção de subsídios econômicos, da implan-
tação regulada de fundos públicos e privados, 
entre outros incentivos, nos termos da lei;

IV – proteger e promover a diversidade cul-
tural, a criação artística e suas manifestações e 
as expressões culturais, individuais ou coletivas, 
de todos os grupos étnicos e suas derivações 
sociais, reconhecendo a abrangência da noção 
de cultura em todo o território nacional e 
garantindo a multiplicidade de seus valores e 
formações;

V – promover e estimular o acesso à produ-
ção e ao empreendimento cultural; a circulação 
e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos 
culturais; e o contato e a fruição do público com 
a arte e a cultura de forma universal;

VI – garantir a preservação do patrimônio 
cultural brasileiro, resguardando os bens de 
natureza material e imaterial, os documentos 
históricos, acervos e coleções, as formações 
urbanas e rurais, as línguas e cosmologias in-
dígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos 
e as obras de arte, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência aos 
valores, identidades, ações e memórias dos 
diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira;

VII – articular as políticas públicas de 
cultura e promover a organização de redes e 
consórcios para a sua implantação, de forma 
integrada com as políticas públicas de educação, 
comunicação, ciência e tecnologia, direitos hu-
manos, meio ambiente, turismo, planejamento 
urbano e cidades, desenvolvimento econômico 
e social, indústria e comércio, relações exterio-
res, dentre outras;

VIII – dinamizar as políticas de intercâmbio 
e a difusão da cultura brasileira no exterior, 
promovendo bens culturais e criações artísticas 

brasileiras no ambiente internacional; dar su-
porte à presença desses produtos nos mercados 
de interesse econômico e geopolítico do País;

IX – organizar instâncias consultivas e de 
participação da sociedade para contribuir na 
formulação e debater estratégias de execução 
das políticas públicas de cultura;

X – regular o mercado interno, estimulando 
os produtos culturais brasileiros com o objetivo 
de reduzir desigualdades sociais e regionais, 
profissionalizando os agentes culturais, forma-
lizando o mercado e qualificando as relações de 
trabalho na cultura, consolidando e ampliando 
os níveis de emprego e renda, fortalecendo 
redes de colaboração, valorizando empreendi-
mentos de economia solidária e controlando 
abusos de poder econômico;

XI – coordenar o processo de elaboração de 
planos setoriais para as diferentes áreas artís-
ticas, respeitando seus desdobramentos e seg-
mentações, e também para os demais campos 
de manifestação simbólica identificados entre 
as diversas expressões culturais e que reivindi-
quem a sua estruturação nacional;

XII – incentivar a adesão de organizações 
e instituições do setor privado e entidades da 
sociedade civil às diretrizes e metas do Plano 
Nacional de Cultura por meio de ações pró-
prias, parcerias, participação em programas e 
integração ao Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais – SNIIC.

§ 1o O Sistema Nacional de Cultura – SNC, 
criado por lei específica, será o principal ar-
ticulador federativo do PNC, estabelecendo 
mecanismos de gestão compartilhada entre os 
entes federados e a sociedade civil.

§ 2o A vinculação dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios às diretrizes e metas do 
Plano Nacional de Cultura far-se-á por meio 
de termo de adesão voluntária, na forma do 
regulamento.

§ 3o Os entes da Federação que aderirem 
ao Plano Nacional de Cultura deverão elaborar 
os seus planos decenais até 1 (um) ano após a 
assinatura do termo de adesão voluntária.

§ 4o O Poder Executivo federal, observados 
os limites orçamentários e operacionais, poderá 
oferecer assistência técnica e financeira aos 
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entes da federação que aderirem ao Plano, nos 
termos de regulamento.

§ 5o Poderão colaborar com o Plano Nacio-
nal de Cultura, em caráter voluntário, outros 
entes, públicos e privados, tais como empresas, 
organizações corporativas e sindicais, organi-
zações da sociedade civil, fundações, pessoas 
físicas e jurídicas que se mobilizem para a 
garantia dos princípios, objetivos, diretrizes e 
metas do PNC, estabelecendo termos de adesão 
específicos.

§ 6o O Ministério da Cultura exercerá a 
função de coordenação executiva do Plano 
Nacional de Cultura – PNC, conforme esta Lei, 
ficando responsável pela organização de suas 
instâncias, pelos termos de adesão, pela im-
plantação do Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais – SNIIC, pelo estabele-
cimento de metas, pelos regimentos e demais 
especificações necessárias à sua implantação.

CAPÍTULO III – Do Financiamento

Art. 4o Os planos plurianuais, as leis de dire-
trizes orçamentárias e as leis orçamentárias da 
União e dos entes da federação que aderirem 
às diretrizes e metas do Plano Nacional de 
Cultura disporão sobre os recursos a serem 
destinados à execução das ações constantes do 
Anexo desta Lei.

Art. 5o O Fundo Nacional de Cultura, por 
meio de seus fundos setoriais, será o principal 
mecanismo de fomento às políticas culturais.

Art. 6o A alocação de recursos públicos federais 
destinados às ações culturais nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Municípios deverá obser-
var as diretrizes e metas estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Os recursos federais trans-
feridos aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios deverão ser aplicados prioritaria-
mente por meio de Fundo de Cultura, que será 
acompanhado e fiscalizado por Conselho de 
Cultura, na forma do regulamento.

Art. 7o O Ministério da Cultura, na condição 
de coordenador executivo do Plano Nacional de 

Cultura, deverá estimular a diversificação dos 
mecanismos de financiamento para a cultura de 
forma a atender os objetivos desta Lei e elevar 
o total de recursos destinados ao setor para 
garantir o seu cumprimento.

CAPÍTULO IV – Do Sistema de 
Monitoramento e Avaliação

Art. 8o Compete ao Ministério da Cultura 
monitorar e avaliar periodicamente o alcance 
das diretrizes e eficácia das metas do Plano 
Nacional de Cultura com base em indicadores 
nacionais, regionais e locais que quantifiquem 
a oferta e a demanda por bens, serviços e con-
teúdos, os níveis de trabalho, renda e acesso da 
cultura, de institucionalização e gestão cultural, 
de desenvolvimento econômico-cultural e 
de implantação sustentável de equipamentos 
culturais.

Parágrafo único. O processo de monito-
ramento e avaliação do PNC contará com a 
participação do Conselho Nacional de Política 
Cultural, tendo o apoio de especialistas, técni-
cos e agentes culturais, de institutos de pesquisa, 
de universidades, de instituições culturais, de 
organizações e redes socioculturais, além do 
apoio de outros órgãos colegiados de caráter 
consultivo, na forma do regulamento.

Art. 9o Fica criado o Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais – SNIIC, 
com os seguintes objetivos:

I – coletar, sistematizar e interpretar dados, 
fornecer metodologias e estabelecer parâmetros 
à mensuração da atividade do campo cultural e 
das necessidades sociais por cultura, que per-
mitam a formulação, monitoramento, gestão 
e avaliação das políticas públicas de cultura e 
das políticas culturais em geral, verificando e 
racionalizando a implementação do PNC e sua 
revisão nos prazos previstos;

II – disponibilizar estatísticas, indicadores e 
outras informações relevantes para a caracte-
rização da demanda e oferta de bens culturais, 
para a construção de modelos de economia e 
sustentabilidade da cultura, para a adoção de 
mecanismos de indução e regulação da ativida-
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de econômica no campo cultural, dando apoio 
aos gestores culturais públicos e privados;

III – exercer e facilitar o monitoramento e 
avaliação das políticas públicas de cultura e 
das políticas culturais em geral, assegurando 
ao poder público e à sociedade civil o acompa-
nhamento do desempenho do PNC.

Art. 10. O Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais – SNIIC terá as seguintes 
características:

I – obrigatoriedade da inserção e atualização 
permanente de dados pela União e pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios que vierem 
a aderir ao Plano;

II – caráter declaratório;
III – processos informatizados de declara-

ção, armazenamento e extração de dados;
IV – ampla publicidade e transparência para 

as informações declaradas e sistematizadas, 
preferencialmente em meios digitais, atuali-
zados tecnologicamente e disponíveis na rede 
mundial de computadores.

§ 1o O declarante será responsável pela 
inserção de dados no programa de declaração 
e pela veracidade das informações inseridas na 
base de dados.

§ 2o As informações coletadas serão proces-
sadas de forma sistêmica e objetiva e deverão 
integrar o processo de monitoramento e ava-
liação do PNC.

§ 3o O Ministério da Cultura poderá pro-
mover parcerias e convênios com instituições 
especializadas na área de economia da cultura, 
de pesquisas socioeconômicas e demográficas 
para a constituição do Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais – SNIIC.

CAPÍTULO V – Disposições Finais

Art. 11. O Plano Nacional de Cultura será 
revisto periodicamente, tendo como objetivo 
a atualização e o aperfeiçoamento de suas di-
retrizes e metas.

Parágrafo único. A primeira revisão do 
Plano será realizada após 4 (quatro) anos da 
promulgação desta Lei, assegurada a parti-
cipação do Conselho Nacional de Política 

Cultural – CNPC e de ampla representação do 
poder público e da sociedade civil, na forma 
do regulamento.

Art. 12. O processo de revisão das diretrizes e 
estabelecimento de metas para o Plano Nacional 
de Cultura – PNC será desenvolvido pelo Co-
mitê Executivo do Plano Nacional de Cultura.

§ 1o O Comitê Executivo será composto por 
membros indicados pelo Congresso Nacional 
e pelo Ministério da Cultura, tendo a partici-
pação de representantes do Conselho Nacional 
de Política Cultural – CNPC, dos entes que 
aderirem ao Plano Nacional de Cultura – PNC 
e do setor cultural.

§ 2o As metas de desenvolvimento institu-
cional e cultural para os 10 (dez) anos de vi-
gência do Plano serão fixadas pela coordenação 
executiva do Plano Nacional de Cultura – PNC 
a partir de subsídios do Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais – SNIIC 
e serão publicadas em 180 (cento e oitenta) dias 
a partir da entrada em vigor desta Lei.

Art. 13. A União e os entes da federação que 
aderirem ao Plano deverão dar ampla publi-
cidade e transparência ao seu conteúdo, bem 
como à realização de suas diretrizes e metas, 
estimulando a transparência e o controle social 
em sua implementação.

Art. 14. A Conferência Nacional de Cultura e 
as conferências setoriais serão realizadas pelo 
Poder Executivo federal, enquanto os entes 
que aderirem ao PNC ficarão responsáveis pela 
realização de conferências no âmbito de suas 
competências para o debate de estratégias e o 
estabelecimento da cooperação entre os agentes 
públicos e a sociedade civil para a implemen-
tação do Plano Nacional de Cultura – PNC.

Parágrafo único. Fica sob responsabilidade 
do Ministério da Cultura a realização da Con-
ferência Nacional de Cultura e de conferências 
setoriais, cabendo aos demais entes federados 
a realização de conferências estaduais e mu-
nicipais para debater estratégias e estabelecer 
a cooperação entre os agentes públicos e da 
sociedade civil para a implantação do PNC e 
dos demais planos.
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Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 2010; 189o da Inde-
pendência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido 
Mantega – João Luiz Silva Ferreira

Promulgada em 2/12/2010 e publicada no DOU de 
3/12/2010.

ANEXO

Plano Nacional de Cultura: Diretrizes, 
Estratégias e Ações

CAPÍTULO I – Do Estado

Fortalecer a Função do Estado na 
Institucionalização das Políticas Culturais

Intensificar o Planejamento de Programas e 
Ações Voltadas ao Campo Cultural

Consolidar a Execução de Políticas Públicas 
para Cultura

O Plano Nacional de Cultura está voltado ao 
estabelecimento de princípios, objetivos, po-
líticas, diretrizes e metas para gerar condições 
de atualização, desenvolvimento e preservação 
das artes e das expressões culturais, inclusive 
aquelas até então desconsideradas pela ação 
do Estado no País.

O Plano reafirma uma concepção ampliada 
de cultura, entendida como fenômeno social e 
humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser con-
siderada em toda a sua extensão antropológica, 
social, produtiva, econômica, simbólica e estética.

O Plano ressalta o papel regulador, indutor e 
fomentador do Estado, afirmando sua missão 

de valorizar, reconhecer, promover e preservar 
a diversidade cultural existente no Brasil.

Aos governos e suas instituições cabem a 
formulação de políticas públicas, diretrizes e 
critérios, o planejamento, a implementação, 
o acompanhamento, a avaliação, o monito-
ramento e a fiscalização das ações, projetos e 
programas na área cultural, em diálogo com a 
sociedade civil.

O Sistema Nacional de Cultura – SNC, criado 
por lei específica, e o Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais – SNIIC 
orientarão a instituição de marcos legais e 
instâncias de participação social, o desenvol-
vimento de processos de avaliação pública, a 
adoção de mecanismos de regulação e indução 
do mercado e da economia da cultura, assim 
como a territorialização e a nacionalização das 
políticas culturais.

Compete ao Estado:

Formular políticas públicas, identificando as 
áreas estratégicas de nosso desenvolvimento 
sustentável e de nossa inserção geopolítica no 
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mundo contemporâneo, fazendo confluir vozes 
e respeitando os diferentes agentes culturais, ato-
res sociais, formações humanas e grupos étnicos.

Qualificar a gestão cultural, otimizando a 
alocação dos recursos públicos e buscando a 
complementaridade com o investimento pri-
vado, garantindo a eficácia e a eficiência, bem 
como o atendimento dos direitos e a cobrança 
dos deveres, aumentando a racionalização dos 
processos e dos sistemas de governabilidade, 
permitindo maior profissionalização e melho-
rando o atendimento das demandas sociais.

Fomentar a cultura de forma ampla, estimulan-
do a criação, produção, circulação, promoção, 
difusão, acesso, consumo, documentação e 
memória, também por meio de subsídios à 
economia da cultura, mecanismos de crédito e 
financiamento, investimento por fundos públi-
cos e privados, patrocínios e disponibilização 
de meios e recursos.

Proteger e promover a diversidade cultural, 
reconhecendo a complexidade e abrangência 
das atividades e valores culturais em todos os 
territórios, ambientes e contextos populacio-
nais, buscando dissolver a hierarquização entre 
alta e baixa cultura, cultura erudita, popular 
ou de massa, primitiva e civilizada, e demais 
discriminações ou preconceitos.

Ampliar e permitir o acesso compreendendo a 
cultura a partir da ótica dos direitos e liberdades 
do cidadão, sendo o Estado um instrumento 
para efetivação desses direitos e garantia de 
igualdade de condições, promovendo a uni-
versalização do acesso aos meios de produção 
e fruição cultural, fazendo equilibrar a oferta 
e a demanda cultural, apoiando a implantação 
dos equipamentos culturais e financiando a 
programação regular destes.

Preservar o patrimônio material e imaterial, 
resguardando bens, documentos, acervos, 
artefatos, vestígios e sítios, assim como as ativi-
dades, técnicas, saberes, linguagens e tradições 
que não encontram amparo na sociedade e no 

mercado, permitindo a todos o cultivo da me-
mória comum, da história e dos testemunhos 
do passado.

Ampliar a comunicação e possibilitar a troca 
entre os diversos agentes culturais, criando es-
paços, dispositivos e condições para iniciativas 
compartilhadas, o intercâmbio e a cooperação, 
aprofundando o processo de integração na-
cional, absorvendo os recursos tecnológicos, 
garantindo as conexões locais com os fluxos 
culturais contemporâneos e centros culturais 
internacionais, estabelecendo parâmetros para 
a globalização da cultura.

Difundir os bens, conteúdos e valores oriundos 
das criações artísticas e das expressões cul-
turais locais e nacionais em todo o território 
brasileiro e no mundo, assim como promover 
o intercâmbio e a interação desses com seus 
equivalentes estrangeiros, observando os mar-
cos da diversidade cultural para a exportação de 
bens, conteúdos, produtos e serviços culturais.

Estruturar e regular a economia da cultura, 
construindo modelos sustentáveis, estimulando 
a economia solidária e formalizando as cadeias 
produtivas, ampliando o mercado de trabalho, 
o emprego e a geração de renda, promovendo o 
equilíbrio regional, a isonomia de competição 
entre os agentes, principalmente em campos 
onde a cultura interage com o mercado, a 
produção e a distribuição de bens e conteúdos 
culturais internacionalizados.

São fundamentais para o exercício da função 
do Estado:

• o compartilhamento de responsabilidades e 
a cooperação entre os entes federativos;

• a instituição e atualização de marcos legais;

• a criação de instâncias de participação da 
sociedade civil;

• a cooperação com os agentes privados e as 
instituições culturais;
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• a relação com instituições universitárias e 
de pesquisa;

• a disponibilização de informações e dados 
qualificados;

• a territorialização e a regionalização das 
políticas culturais;

• a atualização dos mecanismos de fomento, 
incentivo e financiamento à atividade cultural;

• a construção de estratégias culturais de in-
ternacionalização e de integração em blocos 
geopolíticos e mercados globais.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

1.1 Fortalecer a gestão das políticas públicas 
para a cultura, por meio da ampliação das 
capacidades de planejamento e execução de 
metas, a articulação das esferas dos poderes 
públicos, o estabelecimento de redes institucio-
nais das três esferas de governo e a articulação 
com instituições e empresas do setor privado 
e organizações da sociedade civil.

1.1.1 Consolidar a implantação do Sistema 
Nacional de Cultura – SNC como instrumento 
de articulação, gestão, informação, formação, 
fomento e promoção de políticas públicas 
de cultura com participação e controle da 
sociedade civil e envolvendo as três esferas 
de governo (federal, estadual e municipal). 
A implementação do Sistema Nacional de 
Cultura – SNC deve promover, nessas esferas, 
a constituição ou fortalecimento de órgãos 
gestores da cultura, conselhos de política 
cultural, conferências de cultura, fóruns, cole-
giados, sistemas setoriais de cultura, comissões 
intergestoras, sistemas de financiamento à 
cultura, planos e orçamentos participativos 
para a cultura, sistemas de informação e in-
dicadores culturais e programas de formação 
na área da cultura. As diretrizes da gestão cul-
tural serão definidas por meio das respectivas 
Conferências e Conselhos de Política Cultural, 
compostos por, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) de membros da sociedade civil, 

eleitos democraticamente. Os Órgãos Gestores 
devem apresentar periodicamente relatórios 
de gestão para avaliação nas instâncias de 
controle social do Sistema Nacional de Cul-
tura – SNC.

1.1.2 Apoiar iniciativas em torno da constitui-
ção de agendas, frentes e comissões parlamen-
tares dedicadas a temas culturais, tais como a 
elevação de dotação orçamentária, o aprimo-
ramento dos marcos legais, o fortalecimento 
institucional e o controle social.

1.1.3 Descentralizar o atendimento do Mi-
nistério da Cultura no território nacional, 
sistematizar as ações de suas instituições 
vinculadas e fortalecer seus quadros insti-
tucionais e carreiras, otimizando o emprego 
de recursos e garantindo o exercício de suas 
competências.

1.1.4 Consolidar a implantação do Sistema 
Nacional de Cultura – SNC, como instrumento 
de articulação para a gestão e profissionalização 
de agentes executores de políticas públicas de 
cultura, envolvendo a União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e sociedade civil.

1.1.5 Atribuir a divisão de competências 
entre órgãos federais, estaduais e municipais, 
no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – 
SNC, bem como das instâncias de formulação, 
acompanhamento e avaliação da execução de 
políticas públicas de cultura.

1.1.6 Estimular a criação e instalação de secre-
tarias municipais e estaduais de cultura em todo 
o território nacional, garantindo o atendimento 
das demandas dos cidadãos e a proteção dos 
bens e valores culturais.

1.1.7 Estimular a constituição ou fortalecimen-
to de órgãos gestores, conselhos consultivos, 
conferências, fóruns, colegiados e espaços de 
interlocução setorial, democráticos e transpa-
rentes, apoiando a ação dos fundos de fomento, 
acompanhando a implementação dos planos e, 
quando possível, criando gestão participativa 
dos orçamentos para a cultura.
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1.1.8 Estabelecer programas de cooperação 
técnica entre os entes da Federação para a 
elaboração de planos e do planejamento das 
políticas públicas, organizando consórcios e 
redes.

1.1.9 Estabelecer sistemas de integração de 
equipamentos culturais e fomentar suas ativi-
dades e planos anuais, desenvolvendo metas 
qualitativas de aprimoramento e atualização de 
seus modelos institucionais, de financiamento, 
de gestão e de atendimento ao público e elabo-
rando programas para cada um dos seus focos 
setoriais de política pública.

1.1.10 Aprimorar e ampliar os mecanismos de 
comunicação e de colaboração entre os órgãos 
e instituições públicos e organizações sociais 
e institutos privados, de modo a sistematizar 
informações, referências e experiências acu-
muladas em diferentes setores do governo, 
iniciativa privada e associações civis.

1.1.11 Fortalecer as políticas culturais setoriais 
visando à universalização do acesso e garantia 
ao exercício do direito à cultura.

1.2 Consolidar a implantação do Sistema Na-
cional de Informações e Indicadores Culturais 
– SNIIC como instrumento de acompanhamen-
to, avaliação e aprimoramento da gestão e das 
políticas públicas de cultura.

1.2.1 Estabelecer padrões de cadastramento, 
mapeamento e síntese das informações cul-
turais, a fim de orientar a coleta pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios de dados 
relacionados à gestão, à formação, à produção 
e à fruição de obras, atividades e expressões 
artísticas e culturais.

1.2.2 Estabelecer, no âmbito do Sistema Na-
cional de Informações e Indicadores Culturais 
– SNIIC, os indicadores de acompanhamento 
e avaliação deste Plano Nacional.

1.2.3 Disseminar subsídios para formulação, 
implementação, gestão e avaliação das políticas 
culturais.

1.2.4 Implantar uma instituição pública nacio-
nal de estudos e pesquisas culturais.

1.3 Estimular a diversificação dos mecanismos 
de financiamento para a cultura e a coorde-
nação entre os diversos agentes econômicos 
(governos, instituições e empresas públicas e 
privadas, instituições bancárias e de crédito) 
de forma a elevar o total de recursos destinados 
aos setores culturais e atender às necessidades 
e peculiaridades de suas áreas.

1.3.1 Incentivar a formação de consórcios in-
termunicipais, de modo a elevar a eficiência e a 
eficácia das ações de planejamento e execução 
de políticas regionais de cultura.

1.3.2 Elaborar, em parceria com bancos e 
agências de crédito, modelos de financiamento 
para as artes e manifestações culturais, que 
contemplem as particularidades e dinâmicas 
de suas atividades.

1.3.3 Promover o investimento para a pesquisa 
de inovação e a produção cultural independente 
e regional.

1.3.4 Realizar acordos com bancos e fundos 
públicos e privados de financiamento para 
oferecimento de linhas de crédito especiais para 
a produção artística e cultural, viabilizando a 
sua produção e circulação comercial.

1.3.5 Estimular o investimento privado de 
risco em cultura e a criação de fundos de in-
vestimento.

1.3.6 Estimular nos bancos estatais e de fo-
mento linhas de crédito subsidiado para co-
munidades detentoras de bens culturais, para 
que possam realizar ações de preservação, de 
restauração, de promoção e de salvaguarda do 
patrimônio cultural.

1.3.7 Criar, em parceria com bancos públicos 
e bancos de fomento, linhas de crédito subsi-
diado para o financiamento da requalificação 
de imóveis públicos e privados situados em 
sítios históricos.
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1.4 Ampliar e desconcentrar os investimen-
tos em produção, difusão e fruição cultural, 
visando ao equilíbrio entre as diversas fontes 
e à redução das disparidades regionais e desi-
gualdades sociais, com prioridade para os perfis 
populacionais e identitários historicamente 
desconsiderados em termos de apoio, investi-
mento e interesse comercial.

1.4.1 Estabelecer critérios transparentes para 
o financiamento público de atividades que 
fortaleçam a diversidade nacional, o bem-estar 
social e a integração de esforços pelo desenvol-
vimento sustentável e socialmente justo.

1.4.2 Articular os marcos regulatórios dos 
mecanismos de fomento e incentivo das esferas 
federal, estadual e municipal.

1.4.3 Aprimorar os instrumentos legais de forma 
a dar transparência e garantir o controle social 
dos processos de seleção e de prestação de contas 
de projetos incentivados com recursos públicos.

1.4.4 Ampliar e regulamentar as contrapartidas 
socioculturais, de desconcentração regional, de 
acesso, de apoio à produção independente e de 
pesquisa para o incentivo a projetos com recur-
sos oriundos da renúncia fiscal.

1.4.5 Ampliar e aprimorar a divulgação dos 
programas, ações e editais públicos de apoio à 
cultura.

1.4.6 Ampliar o uso de editais e comissões de 
seleção pública com a participação de represen-
tantes da sociedade na escolha de projetos para 
destinação de recursos públicos provenientes 
do orçamento e da renúncia fiscal, garantindo 
regras transparentes e ampla divulgação.

1.4.7 Incentivar o uso de editais pelas entidades 
financiadoras privadas, bem como por organi-
zações não governamentais e outras instituições 
que ofereçam recursos para cultura.

1.4.8 Ampliar as linhas de financiamento e fo-
mento à produção independente de conteúdos 
para rádio, televisão, internet e outras mídias, 

com vistas na democratização dos meios de 
comunicação e na valorização da diversidade 
cultural.

1.4.9 Incentivar a criação de linhas de finan-
ciamento e fomento para modelos de negócios 
culturais inovadores.

1.5 Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura 
como mecanismo central de fomento.

1.5.1 Estabelecer programas de financiamento 
conjunto entre as três esferas da federação, por 
meio da reformulação do Fundo Nacional de 
Cultura.

1.5.2 Induzir à criação e à padronização dos 
fundos estaduais e municipais de cultura, por 
meio da regulamentação dos mecanismos de 
repasse do Fundo Nacional de Cultura, esti-
mulando contrapartidas orçamentárias locais 
para o recurso federal alocado.

1.5.3 Estimular a criação, o aprimoramento 
do gerenciamento técnico dos empenhos e o 
controle social dos fundos de cultura, priori-
zando a distribuição de recursos por meio de 
mecanismos de seleção pública e de editais de 
chamamento de projetos.

1.5.4 Estabelecer programas específicos para 
setores culturais, principalmente para artes 
visuais, música, artes cênicas, literatura, au-
diovisual, patrimônio, museus e diversidade 
cultural, garantindo percentuais equilibrados 
de alocação de recursos em cada uma das po-
líticas setoriais.

1.5.5 Estabelecer mecanismos complementares 
de fomento e financiamento tornando o FNC 
sócio de empreendimentos culturais e permi-
tindo a incorporação de receitas advindas do 
sucesso comercial dos projetos.

1.5.6 Ampliar as fontes de recursos do Fundo 
Nacional de Cultura, buscando fontes em ex-
trações das loterias federais, doações e outros 
montantes para além dos oriundos do caixa 
geral da União.
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1.6 Aprimorar o mecanismo de incentivo 
fiscal, de forma a aproveitar seus recursos no 
sentido da desconcentração regional, susten-
tabilidade e alinhamento às políticas públicas.

1.6.1 Estimular a construção de diretrizes para 
o incentivo fiscal, de modo a permitir uma 
melhor distribuição dos recursos oriundos da 
renúncia, gerando maior distribuição no terri-
tório nacional e entre as diferentes atividades 
culturais.

1.6.2 Estabelecer percentuais diferenciados de 
renúncia fiscal baseados em critérios objetivos 
que permitam aferir o nível de comprometi-
mento do projeto com as políticas públicas de 
cultura.

1.6.3 Estimular a contrapartida do setor priva-
do e das empresas usuárias dos mecanismos de 
compensação tributária, de modo a aumentar 
os montantes de recursos de copatrocínio e 
efetivar a parceria do setor público e do setor 
privado no campo da cultura.

1.6.4 Estimular pessoas físicas a investir em 
projetos culturais por meio dos mecanismos de 
renúncia fiscal, principalmente em fundos fidu-
ciários que gerem a sustentabilidade de longo 
prazo em instituições e equipamentos culturais.

1.6.5 Promover a autonomia das instituições 
culturais na definição de suas políticas, regu-
lando e incentivando sua independência em 
relação às empresas patrocinadoras.

1.7 Sistematizar instrumentos jurídicos e 
normativos para o aprimoramento dos mar-
cos regulatórios da cultura, com o objetivo de 
fortalecer as leis e regimentos que ordenam o 
setor cultural.

1.7.1 Fortalecer as comissões de cultura no 
Poder Legislativo federal, estadual e munici-
pal, estimulando a participação de mandatos 
e bancadas parlamentares no constante apri-
moramento e na revisão ocasional das leis, 
garantindo os interesses públicos e os direitos 
dos cidadãos.

1.7.2 Promover programas de cooperação 
técnica para atualização e alinhamento das 
legislações federais, estaduais e municipais, 
aprimorando os marcos jurídicos locais de ins-
titucionalização da política pública de cultura.

1.7.3 Estabelecer instrumentos normativos 
relacionados ao patrimônio cultural para o 
desenvolvimento dos marcos regulatórios de 
políticas territoriais urbanas e rurais, de arque-
ologia pré-histórica e de história da arte.

1.7.4 Garantir a participação efetiva dos órgãos 
executivos e comissões legislativas de cultura 
nos processos de elaboração, revisão e execu-
ção da lei orgânica e dos planos diretores dos 
Municípios.

1.7.5 Contribuir para a definição dos marcos 
legais e organizacionais que ordenarão o de-
senvolvimento tecnológico, a sustentabilidade 
e a democratização da mídia audiovisual e 
digital.

1.7.6 Estimular a participação dos órgãos ges-
tores da política pública de cultura no debate 
sobre a atualização das leis de comunicação 
social, abrangendo os meios impressos, ele-
trônicos e de internet, bem como os serviços 
de infraestrutura de telecomunicações e redes 
digitais.

1.7.7 Fortalecer e aprimorar os mecanismos 
regulatórios e legislativos de proteção e gestão 
do patrimônio cultural, histórico e artístico e 
dos museus brasileiros.

1.8 Instituir e aprimorar os marcos regulatórios 
em articulação com o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência e organizações inter-
nacionais dedicadas ao tema.

1.8.1 Revisar a legislação tributária aplicada 
às indústrias da cultura, especialmente os seg-
mentos do audiovisual, da música e do livro, 
levando em conta os índices de acesso em todo 
o território nacional e o advento da convergên-
cia digital da mídia, sem prejuízo aos direitos 
dos criadores.
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1.8.2 Instituir instrumentos tributários dife-
renciados para beneficiar a produção, difusão, 
circulação e comercialização de bens, produtos 
e serviços culturais.

1.8.3 Criar políticas fiscais capazes de carrear 
recursos oriundos do turismo em benefício 
dos bens e manifestações de arte e cultura 
locais.

1.8.4 Criar regras nacionais de tributação ade-
quadas à especificidade das atividades artísticas 
e culturais itinerantes.

1.8.5 Promover o tratamento igualitário no 
que tange ao controle da saída e entrada de 
bens culturais no País, desburocratizando os 
seus trâmites e simplificando a legislação para 
o trânsito e recepção de obras para exposições. 
Contribuir para o combate ao tráfico ilícito de 
bens culturais.

1.8.6 Estabelecer o direito de preferência do 
Estado brasileiro sobre as instituições estran-
geiras em ocasiões de venda de obras de arte 
nacionais de interesse público.

1.9 Fortalecer a gestão pública dos direitos 
autorais, por meio da expansão e moderniza-
ção dos órgãos competentes e da promoção do 
equilíbrio entre o respeito a esses direitos e a 
ampliação do acesso à cultura.

1.9.1 Criar instituição especificamente voltada 
à promoção e regulação de direitos autorais e 
suas atividades de arrecadação e distribuição.

1.9.2 Revisar a legislação brasileira sobre 
direitos autorais, com vistas em equilibrar os 
interesses dos criadores, investidores e usuários, 
estabelecendo relações contratuais mais justas 
e critérios mais transparentes de arrecadação 
e distribuição.

1.9.3 Aprimorar e acompanhar a legislação 
autoral com representantes dos diversos 
agentes envolvidos com o tema, garantindo a 
participação da produção artística e cultural 
independente, por meio de consultas e debates 
abertos ao público.

1.9.4 Adequar a regulação dos direitos autorais, 
suas limitações e exceções, ao uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação.

1.9.5 Criar marcos legais de proteção e difusão 
dos conhecimentos e expressões culturais tradi-
cionais e dos direitos coletivos das populações 
detentoras desses conhecimentos e autoras 
dessas manifestações, garantindo a participação 
efetiva dessas comunidades nessa ação.

1.9.6 Descentralizar o registro de obras prote-
gidas por direitos autorais, por meio da abertu-
ra de representações estaduais dos escritórios 
de registro, e facilitar o registro de obras nos 
órgãos competentes.

1.9.7 Regular o funcionamento de uma instân-
cia administrativa especializada na mediação de 
conflitos e arbitragem no campo dos direitos 
autorais, com destaque para os problemas re-
lacionados à gestão coletiva de direitos.

1.9.8 Estimular a criação e o aperfeiçoamento 
técnico das associações gestoras de direitos au-
torais e adotar medidas que tornem suas gestões 
mais democráticas e transparentes.

1.9.9 Promover a defesa de direitos associados 
ao patrimônio cultural, em especial os direitos 
de imagem e de propriedade intelectual coletiva 
de populações detentoras de saberes tradicio-
nais, envolvendo-as nessa ação.

1.9.10 Garantir aos povos e comunidades 
tradicionais direitos sobre o uso comercial 
sustentável de seus conhecimentos e expressões 
culturais. Estimular sua participação na elabo-
ração de instrumentos legais que assegurem a 
repartição equitativa dos benefícios resultantes 
desse mercado.

1.9.11 Estabelecer mecanismos de proteção 
aos conhecimentos tradicionais e expressões 
culturais, reconhecendo a importância desses 
saberes no valor agregado aos produtos, servi-
ços e expressões da cultura brasileira.

1.9.12 Incentivar o desenvolvimento de mo-
delos solidários de licenciamento de conteúdos 
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culturais, com o objetivo de ampliar o reco-
nhecimento dos autores de obras intelectuais, 
assegurar sua propriedade intelectual e expandir 
o acesso às manifestações culturais.

1.9.13 Incentivar e fomentar o desenvolvimento 
de produtos e conteúdos culturais intensivos 
em conhecimento e tecnologia, em especial sob 
regimes flexíveis de propriedade intelectual.

1.9.14 Promover os interesses nacionais rela-
tivos à cultura nos organismos internacionais 
de governança sobre o Sistema de Propriedade 
Intelectual e outros foros internacionais de ne-
gociação sobre o comércio de bens e serviços.

1.9.15 Qualificar os debates sobre revisão e 
atualização das regras internacionais de pro-
priedade intelectual, com vistas em compensar 
as condições de desigualdade dos países em 
desenvolvimento em relação aos países desen-
volvidos.

1.10 Promover uma maior articulação das polí-
ticas públicas de cultura com as de outras áreas, 
como educação, meio ambiente, desenvolvimen-
to social, planejamento urbano e econômico, 
turismo, indústria e comércio.

1.10.1 Construir um sistema de gestão com-
partilhada e em rede para as políticas de cultura 
intersetoriais de modo a ampliar a participação 
social no monitoramento, avaliação e revisão de 
programas, projetos e ações.

1.10.2 (Vetado)

1.10.3 Estabelecer um sistema articulado de 
ações entre as diversas instâncias de governo 
e os meios de comunicação públicos, de modo 
a garantir a transversalidade de efeitos dos re-
cursos aplicados no fomento à difusão cultural.

1.10.4 Estabelecer a participação contínua dos 
órgãos culturais nas instâncias intersetoriais 
e nas ações das instituições responsáveis pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico que 
definem e implementam as políticas de inclusão 
e de distribuição da infraestrutura de serviços de 
conexão às redes digitais.

1.10.5 Articular os órgãos federais, estaduais e 
municipais e representantes da sociedade civil e 
do empresariado na elaboração e implementação 
da política intersetorial de cultura e turismo, es-
tabelecendo modelos de financiamento e gestão 
compartilhada e em rede.

1.10.6 Construir instrumentos integrados de 
preservação, salvaguarda e gestão do patrimô-
nio em todas as suas vertentes e dimensões, 
incluindo desenvolvimento urbano, turismo, 
meio ambiente, desenvolvimento econômico e 
planejamento estratégico, entre outras.

1.10.7 Estabelecer uma agenda compartilhada 
de programas, projetos e ações entre os órgãos 
de cultura e educação municipais, estaduais e 
federais, com o objetivo de desenvolver diag-
nósticos e planos conjuntos de trabalho. Instituir 
marcos legais e articular as redes de ensino e 
acesso à cultura.

1.10.8 Atuar em conjunto com os órgãos de 
educação no desenvolvimento de atividades 
que insiram as artes no ensino regular como 
instrumento e tema de aprendizado, com a fina-
lidade de estimular o olhar crítico e a expressão 
artístico-cultural do estudante.

1.10.9 Realizar programas em parceria com os 
órgãos de educação para que as escolas atuem 
também como centros de produção e difusão 
cultural da comunidade.

1.10.10 Incentivar pesquisas e elaboração de ma-
teriais didáticos e de difusão referentes a conteúdos 
multiculturais, étnicos e de educação patrimonial.

1.10.11 Estabelecer uma política voltada ao de-
senvolvimento de ações culturais para a infância 
e adolescência, com financiamento e modelo de 
gestão compartilhado e intersetorial.

1.10.12 Promover políticas, programas e ações 
voltados às mulheres, relações de gênero e 
LGBT, com fomento e gestão transversais e 
compartilhados.

1.11 Dinamizar as políticas de intercâmbio e 
difusão da cultura brasileira no exterior, em 
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parceria com as embaixadas brasileiras e as 
representações diplomáticas do País no exte-
rior, a fim de afirmar a presença da arte e da 
cultura brasileiras e seus valores distintivos no 
cenário global, potencializar os intercâmbios 
econômicos e técnicos na área e a exportação 
de produtos e consolidar as redes de circulação 
e dos mercados consumidores de bens, conte-
údos e serviços culturais.

1.11.1 Instituir uma agência de cooperação 
cultural internacional vinculada ao Ministério 
da Cultura e desenvolver estratégias constan-
tes de internacionalização da arte e da cultura 
brasileiras no mundo contemporâneo.

1.11.2 Fomentar projetos e ações de promoção 
da arte e da diversidade cultural brasileiras em 
todo o mundo, por meio da valorização de 
suas diferentes contribuições, seus potenciais 
de inovação e de experimentação diante da 
cultura global.

1.11.3 Fortalecer a participação brasileira nas 
redes, fóruns, reuniões de especialistas, en-
contros bilaterais, acordos multilaterais e em 
representações nos organismos internacionais, 
ligados à cultura, dando amplitude e divulga-
ção às suas discussões, afirmando princípios, 
conceitos, objetivos e diretrizes estratégicas de 
nossa política cultural.

1.11.4 Desenvolver políticas públicas para es-
timular o trânsito da arte e das manifestações 
culturais nas regiões fronteiriças brasileiras, 
ampliando o relacionamento com outros países 
do continente.

1.11.5 Estimular a circulação de bens cultu-
rais e valores, incentivando a construção de 
equipamentos culturais nas áreas de fronteira, 
com o objetivo de promover a integração dos 
países limítrofes.

1.11.6 Articular órgãos e políticas de cultura e 
relações exteriores para constituir e aprofundar 
programas sobre temas e experiências culturais 
com outras nações, sobretudo no âmbito do 
Mercosul, da América Latina, da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, dando desta-

que também ao intercâmbio com China, Rússia, 
Índia e África do Sul.

1.11.7 Articular políticas de cultura e inter-
câmbio para aprofundar temas e experiências 
culturais com os países do continente africano, 
os países árabes, o continente europeu e os 
demais países que participaram dos fluxos 
migratórios que contribuíram para a formação 
da população brasileira.

1.11.8 Promover planos bilaterais e multilaterais 
de cooperação técnica e financeira, visando à tro-
ca de experiências, conhecimentos e metodolo-
gias para a viabilização de programas nacionais.

1.11.9 Estabelecer acordos e protocolos inter-
nacionais de cooperação, fomento e difusão, em 
especial com países em desenvolvimento, de 
modo a ampliar a inserção da produção cultural 
brasileira no mercado internacional e o inter-
câmbio de produções e experiências culturais.

1.11.10 Estimular a tradução e a publicação de 
obras literárias brasileiras em diversas mídias 
no exterior, assim como de obras estrangeiras 
no País, ampliando o repertório cultural e 
semântico traduzível e as interações entre as 
línguas e valores, principalmente as neolatinas 
e as indígenas do continente americano.

CAPÍTULO II – Da Diversidade

Reconhecer e Valorizar a Diversidade

Proteger e Promover as Artes e Expressões 
Culturais

A formação sociocultural do Brasil é marcada 
por encontros étnicos, sincretismos e mestiça-
gens. É dominante, na experiência histórica, 
a negociação entre suas diversas formações 
humanas e matrizes culturais no jogo entre 
identidade e alteridade, resultando no reco-
nhecimento progressivo dos valores simbólicos 
presentes em nosso território. Não se pode 
ignorar, no entanto, as tensões, dominações e 
discriminações que permearam e permeiam a 
trajetória do País, registradas inclusive nas di-
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ferentes interpretações desses fenômenos e nos 
termos adotados para expressar as identidades.

A diversidade cultural no Brasil se atualiza – de 
maneira criativa e ininterrupta – por meio da 
expressão de seus artistas e de suas múltiplas 
identidades, a partir da preservação de sua 
memória, da reflexão e da crítica. As políticas 
públicas de cultura devem adotar medidas, 
programas e ações para reconhecer, valorizar, 
proteger e promover essa diversidade.

Esse planejamento oferece uma oportunidade 
histórica para a adequação da legislação e da 
institucionalidade da cultura brasileira de 
modo a atender à Convenção da Diversidade 
Cultural da Unesco, firmando a diversidade no 
centro das políticas de Estado e como elo de 
articulação entre segmentos populacionais e 
comunidades nacionais e internacionais.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

2.1 Realizar programas de reconhecimento, 
preservação, fomento e difusão do patrimônio 
e da expressão cultural dos e para os grupos 
que compõem a sociedade brasileira, especial-
mente aqueles sujeitos à discriminação e mar-
ginalização: os indígenas, os afro-brasileiros, 
os quilombolas, outros povos e comunidades 
tradicionais e moradores de zonas rurais e áreas 
urbanas periféricas ou degradadas; aqueles que 
se encontram ameaçados devido a processos 
migratórios, modificações do ecossistema, 
transformações na dinâmica social, territorial, 
econômica, comunicacional e tecnológica; e 
aqueles discriminados por questões étnicas, 
etárias, religiosas, de gênero, orientação sexual, 
deficiência física ou intelectual e pessoas em 
sofrimento mental.

2.1.1 Estabelecer abordagens intersetoriais e 
transdisciplinares para a execução de políticas 
dedicadas às culturas populares, incluindo 
seus detentores na formulação de programas, 
projetos e ações.

2.1.2 Criar políticas de transmissão dos saberes 
e fazeres das culturas populares e tradicionais, 
por meio de mecanismos como o reconhe-

cimento formal dos mestres populares, leis 
específicas, bolsas de auxílio, integração com 
o sistema de ensino formal, criação de institui-
ções públicas de educação e cultura que valori-
zem esses saberes e fazeres, criação de oficinas 
e escolas itinerantes, estudos e sistematização 
de pedagogias e dinamização e circulação dos 
seus saberes no contexto em que atuam.

2.1.3 Reconhecer a atividade profissional dos 
mestres de ofícios por meio do título de “no-
tório saber”.

2.1.4 Realizar campanhas nacionais, regionais 
e locais de valorização das culturas dos povos 
e comunidades tradicionais, por meio de con-
teúdos para rádio, internet, televisão, revistas, 
exposições museológicas, materiais didáticos e 
livros, entre outros.

2.1.5 Desenvolver e ampliar programas de-
dicados à capacitação de profissionais para o 
ensino de história, arte e cultura africana, afro-
-brasileira, indígena e de outras comunidades 
não hegemônicas, bem como das diversas 
expressões culturais e linguagens artísticas.

2.1.6 Apoiar o mapeamento, documentação 
e preservação das terras das comunidades 
quilombolas, indígenas e outras comunidades 
tradicionais, com especial atenção para sítios 
de valor simbólico e histórico.

2.1.7 Mapear, preservar, restaurar e difundir os 
acervos históricos das culturas afro-brasileira, 
indígenas e de outros povos e comunidades 
tradicionais, valorizando tanto sua tradição oral 
quanto sua expressão escrita nos seus idiomas 
e dialetos e na língua portuguesa.

2.1.8 Promover o intercâmbio de experiências 
e ações coletivas entre diferentes segmentos da 
população, grupos de identidade e expressões 
culturais.

2.1.9 Fomentar a difusão nacional e internacio-
nal das variações regionais da culinária brasilei-
ra, valorizando o modo de fazer tradicional, os 
hábitos de alimentação saudável e a produção 
sustentável de alimentos.
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2.1.10 Fomentar projetos que visem a preservar 
e a difundir as brincadeiras e brinquedos popu-
lares, cantigas de roda, contações de histórias, 
adivinhações e expressões culturais similares.

2.1.11 Promover a elaboração de inventários 
sobre a diversidade das práticas religiosas, 
incluindo seus ritos e festas.

2.1.12 Integrar as políticas públicas de cultura 
destinadas ao segmento LGBT, sobretudo no 
que diz respeito à valorização da temática do 
combate à homofobia, promoção da cidadania 
e afirmação de direitos.

2.1.13 Incentivar projetos de moda e vestuário 
que promovam conceitos estéticos baseados na 
diversidade e na aceitação social dos diferentes 
tipos físicos e de suas formas de expressão.

2.1.14 Fomentar políticas públicas de cul-
tura voltadas aos direitos das mulheres e sua 
valorização, contribuindo para a redução das 
desigualdades de gênero.

2.2 Ampliar o reconhecimento e apropriação 
social da diversidade da produção artística 
brasileira, por meio de políticas de capacitação 
e profissionalização, pesquisa e difusão, apoio à 
inovação de linguagem, estímulo à produção e 
circulação, formação de acervos e repertórios 
e promoção do desenvolvimento das atividades 
econômicas correspondentes.

2.2.1 Formular e implementar planos setoriais 
nacionais de linguagens artísticas e expressões 
culturais, que incluam objetivos, metas e siste-
mas de acompanhamento, avaliação e controle 
social.

2.3 Disseminar o conhecimento e ampliar 
a apropriação social do patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de editais de seleção de 
pesquisa, premiações, fomento a estudos sobre 
o tema e incentivo a publicações voltados a ins-
tituições de ensino e pesquisa e a pesquisadores 
autônomos.

2.3.1 Promover ações de educação para o 
patrimônio, voltadas para a compreensão e 

o significado do patrimônio e da memória 
coletiva, em suas diversas manifestações como 
fundamento da cidadania, da identidade e da 
diversidade cultural.

2.3.2 Inserir o patrimônio cultural na pauta do 
ensino formal, apropriando-se dos bens culturais 
nos processos de formação formal cidadã, esti-
mulando novas vivências e práticas educativas.

2.3.3 Fomentar a apropriação dos instrumen-
tos de pesquisa, documentação e difusão das 
manifestações culturais populares por parte 
das comunidades que as abrigam, estimulando 
a autogestão de sua memória.

2.3.4 Desenvolver uma rede de cooperação 
entre instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, instituições privadas, meios de 
comunicação e demais organizações civis para 
promover o conhecimento sobre o patrimônio 
cultural, por meio da realização de mapeamen-
tos, inventários e ações de difusão.

2.3.5 Mapear o patrimônio cultural brasileiro 
guardado por instituições privadas e organi-
zações sociais, com o objetivo de formação de 
um banco de registros da memória operária 
nacional.

2.4 Desenvolver e implementar, em conjunto 
com as instâncias locais, planos de preservação 
para as cidades e núcleos urbanos históricos 
ou de referência cultural, abordando a cultura 
e o patrimônio como eixos de planejamento e 
desenvolvimento urbano.

2.4.1 Incentivar e promover a qualificação da 
produção do design, da arquitetura e do urba-
nismo contemporâneos, melhorando o ambien-
te material, os aspectos estéticos e as condições 
de habitabilidade das cidades, respeitando o 
patrimônio preexistente e proporcionando a 
criação do patrimônio material do futuro.

2.4.2 Priorizar ações integradas de reabilitação 
de áreas urbanas centrais, aliando preservação 
do patrimônio cultural e desenvolvimento 
urbano com inclusão social, fortalecendo ins-
tâncias locais de planejamento e gestão.



61

Le
gi

sl
aç

ão
 p

er
tin

en
te

2.4.3 Fortalecer a política de pesquisa, docu-
mentação e preservação de sítios arqueológicos, 
promovendo ações de compartilhamento de 
responsabilidades com a sociedade na gestão 
de sítios arqueológicos e o fomento à sua so-
cialização.

2.4.4 Promover política para o reconhecimen-
to, pesquisa, preservação e difusão do patrimô-
nio paleontológico, em conjunto com demais 
órgãos, instituições e entidades correlacionadas.

2.4.5 Estimular a compreensão dos museus, 
centros culturais e espaços de memória como 
articuladores do ambiente urbano, da história 
da cidade e de seus estabelecimentos humanos 
como fenômeno cultural.

2.5 Estabelecer um sistema nacional dedicado 
à documentação, preservação, restauração, 
pesquisa, formação, aquisição e difusão de 
acervos de interesse público e promover redes 
de instituições dedicadas à memória e iden-
tidade dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira.

2.5.1 Adotar protocolos que promovam o uso 
dinâmico de arquivos públicos, conectados em 
rede, assegurando amplo acesso da população e 
disponibilizando conteúdos multimídia.

2.5.2 Fomentar a instalação de acervos mí-
nimos em instituições de ensino, pesquisa, 
equipamentos culturais e comunitários, que 
contemple a diversidade e as características da 
cultura brasileira.

2.5.3 Garantir controle e segurança de acervos 
e coleções de bens móveis públicos de valor 
cultural, envolvendo a rede de agentes respon-
sáveis, de modo a resguardá-los e garantir-lhes 
acesso.

2.5.4 Estimular, por meio de programas de 
fomento, a implantação e modernização de 
sistemas de segurança, de forma a resguardar 
acervos de reconhecido valor cultural.

2.5.5 Estimular e consolidar a apropriação, 
pelas redes públicas de ensino, do potencial 

pedagógico dos acervos dos museus brasilei-
ros, contribuindo para fortalecer o processo 
de ensino-aprendizagem em escolas públicas.

2.5.6 Promover redes de instituições dedica-
das à documentação, pesquisa, preservação, 
restauro e difusão da memória e identidade 
dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira.

2.5.7 Fomentar e articular, em rede, os museus 
comunitários, ecomuseus, museus de território, 
museus locais, casas do patrimônio cultural 
e outros centros de preservação e difusão do 
patrimônio cultural, garantindo o direito de 
memória aos diferentes grupos e movimentos 
sociais.

2.5.8 Estimular a criação de centros integrados 
da memória (museus, arquivos e bibliotecas) 
nos Estados e Municípios brasileiros, com a 
função de registro, pesquisa, preservação e 
difusão do conhecimento.

2.5.9 Fomentar a instalação e a ampliação 
de acervos públicos direcionados às diversas 
linguagens artísticas e expressões culturais em 
instituições de ensino, bibliotecas e equipamen-
tos culturais.

2.5.10 Atualizar e aprimorar a preservação, 
a conservação, a restauração, a pesquisa e a 
difusão dos acervos de fotografia. Promover o 
intercâmbio de conservadores e técnicos bra-
sileiros e estrangeiros dedicados a esse suporte.

2.5.11 Mapear e preservar o patrimônio fono-
gráfico brasileiro com o objetivo de formar um 
banco nacional de registros sonoros e dispô-los 
em portal eletrônico para difusão gratuita, 
respeitando a legislação autoral e levando em 
consideração as novas modalidades de licen-
ciamento.

2.5.12 Realizar um programa contínuo de 
digitalização de acervos sonoros e de microfil-
magem de partituras.

2.5.13 Promover e fomentar iniciativas de 
preservação da memória da moda, do vestuá-
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rio e do design no Brasil, contribuindo para a 
valorização das práticas artesanais e industriais, 
rurais e urbanas.

2.5.14 Fortalecer instituições públicas e apoiar 
instituições privadas que realizem programas de 
preservação e difusão de acervos audiovisuais.

2.6 Mapear, registrar, salvaguardar e difundir 
as diversas expressões da diversidade brasileira, 
sobretudo aquelas correspondentes ao patrimô-
nio imaterial, às paisagens tradicionais e aos 
lugares de importância histórica e simbólica 
para a nação brasileira.

2.6.1 Instituir a paisagem cultural como fer-
ramenta de reconhecimento da diversidade 
cultural brasileira, ampliando a noção de patri-
mônio para o contexto territorial e abarcando as 
manifestações materiais e imateriais das áreas.

2.6.2 Realizar ação integrada para a instituição 
de instrumentos de preservação, registro, sal-
vaguarda e difusão de todas as línguas e falares 
usados no País, incluindo a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS.

2.6.3 Realizar programas de promoção e pro-
teção das línguas indígenas e de outros povos e 
comunidades tradicionais e estimular a produ-
ção e a tradução de documentos nesses idiomas.

2.6.4 Promover as culinárias, as gastronomias, 
os utensílios, as cozinhas e as festas correspon-
dentes como patrimônio brasileiro material e 
imaterial, bem como o registro, a preservação 
e a difusão de suas práticas.

2.7 Fortalecer e preservar a autonomia do 
campo de reflexão sobre a cultura, assegurando 
sua articulação indispensável com as dinâmicas 
de produção e fruição simbólica das expressões 
culturais e linguagens artísticas.

2.7.1 Ampliar os programas voltados à rea-
lização de seminários, à publicação de livros, 
revistas, jornais e outros impressos culturais, 
ao uso da mídia eletrônica e da internet, para 
a produção e a difusão da crítica artística e 
cultural, privilegiando as iniciativas que con-

tribuam para a regionalização e a promoção 
da diversidade.

2.7.2 Estabelecer programas contínuos de 
premiação para pesquisas e publicações edito-
riais na área de crítica, teoria e história da arte, 
patrimônio cultural e projetos experimentais.

2.7.3 Fomentar, por intermédio de seleção e 
editais públicos, iniciativas de pesquisa e forma-
ção de acervos documentais e históricos sobre 
a crítica e reflexão cultural realizada no País.

2.7.4 Fomentar o emprego das tecnologias de 
informação e comunicação, como as redes so-
ciais, para a expansão dos espaços de discussão 
na área de crítica e reflexão cultural.

2.7.5 Estabelecer programas na rede de equi-
pamentos culturais voltados a atividades de 
formação de profissionais para a crítica e a 
reflexão cultural.

2.7.6 Elaborar, em parceria com os órgãos de 
educação e ciência e tecnologia e pesquisa, 
uma política de formação de pesquisadores 
e núcleos de pesquisa sobre as manifestações 
afro-brasileiras, indígenas e de outros povos e 
comunidades tradicionais nas instituições de 
ensino superior.

2.7.7 Articular com as agências científicas e as 
instituições de memória e patrimônio cultural 
o desenvolvimento de linhas de pesquisa sobre 
as expressões culturais populares.

2.7.8 Fomentar, por meio de editais públicos 
e parcerias com órgãos de educação, ciência e 
tecnologia e pesquisa, as atividades de grupos 
de estudos acadêmicos, experimentais e da 
sociedade civil que abordem questões relativas 
à cultura, às artes e à diversidade cultural.

2.7.9 Incentivar programas de extensão que 
facilitem o diálogo entre os centros de estudos, 
comunidades artísticas e movimentos culturais.

2.7.10 Estimular e fomentar a realização de 
projetos e estudos sobre a diversidade e me-
mória cultural brasileira.
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2.7.11 Promover o mapeamento dos circuitos 
de arte digital, assim como de suas fronteiras 
e das influências mútuas com os circuitos 
tradicionais.

2.7.12 Incentivar projetos de pesquisa sobre 
o impacto sociocultural da programação dos 
meios de comunicação concedidos publica-
mente.

2.7.13 Incentivar a formação de linhas de 
pesquisa, experimentações estéticas e reflexão 
sobre o impacto socioeconômico e cultural das 
inovações tecnológicas e da economia global 
sobre as atividades produtivas da cultura e seu 
valor simbólico.

2.7.14 Realizar iniciativas conjuntas das 
instituições de cultura, pesquisa e relações 
exteriores para a implantação de programas de 
intercâmbio e residência para profissionais da 
crítica de arte, além de uma política de difusão 
de crítica brasileira no exterior e de crítica 
estrangeira no País.

2.7.15 Desenvolver linhas de pesquisa no 
campo dos museus, coleções, memória e pa-
trimônio e na área de arquitetura dos museus.

2.7.16 Capacitar educadores e agentes multi-
plicadores para a utilização de instrumentos 
voltados à formação de uma consciência his-
tórica crítica que incentive a valorização e a 
preservação do patrimônio material e imaterial.

CAPÍTULO III – Do Acesso

Universalizar o Acesso dos Brasileiros à 
Arte e à Cultura

Qualificar Ambientes e Equipamentos 
Culturais para a Formação e Fruição do 
Público

Permitir aos Criadores o Acesso às 
Condições e Meios de Produção Cultural

O acesso à arte e à cultura, à memória e ao 
conhecimento é um direito constitucional e 

condição fundamental para o exercício pleno da 
cidadania e para a formação da subjetividade e 
dos valores sociais. É necessário, para tanto, ul-
trapassar o estado de carência e falta de contato 
com os bens simbólicos e conteúdos culturais 
que as acentuadas desigualdades socioeconô-
micas produziram nas cidades brasileiras, nos 
meios rurais e nos demais territórios em que 
vivem as populações.

É necessário ampliar o horizonte de contato 
de nossa população com os bens simbólicos e 
os valores culturais do passado e do presente, 
diversificando as fontes de informação. Isso 
requer a qualificação dos ambientes e equi-
pamentos culturais em patamares contempo-
râneos, aumento e diversificação da oferta de 
programações e exposições, atualização das 
fontes e canais de conexão com os produtos 
culturais e a ampliação das opções de consumo 
cultural doméstico.

Faz-se premente diversificar a ação do Estado, 
gerando suporte aos produtores das diversas 
manifestações criativas e expressões simbólicas, 
alargando as possibilidades de experimentação 
e criação estética, inovação e resultado. Isso 
pressupõe novas conexões, formas de coopera-
ção e relação institucional entre artistas, cria-
dores, mestres, produtores, gestores culturais, 
organizações sociais e instituições locais.

Estado e sociedade devem pactuar esforços para 
garantir as condições necessárias à realização 
dos ciclos que constituem os fenômenos cultu-
rais, fazendo com que sejam disponibilizados 
para quem os demanda e necessita.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

3.1 Ampliar e diversificar as ações de formação 
e fidelização de público, a fim de qualificar o 
contato com e a fruição das artes e das cultu-
ras, brasileiras e internacionais e aproximar as 
esferas de recepção pública e social das criações 
artísticas e expressões culturais.

3.1.1 Promover o financiamento de políticas de 
formação de público, para permitir a disponi-
bilização de repertórios, de acervos, de docu-
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mentos e de obras de referência, incentivando 
projetos e ações.

3.1.2 Criar programas e subsídios para a 
ampliação de oferta e redução de preços esti-
mulando acesso aos produtos, bens e serviços 
culturais, incorporando novas tecnologias da in-
formação e da comunicação nessas estratégias.

3.1.3 Estimular as associações de amigos, clu-
bes, associações, sociedades e outras formas 
comunitárias que potencializem o acesso a bens 
e serviços em equipamentos culturais.

3.1.4 Identificar e divulgar, por meio de se-
leções, prêmios e outras formas de incentivo, 
iniciativas de formação, desenvolvimento de 
arte educação e qualificação da fruição cultural.

3.1.5 Ampliar o acesso à fruição cultural, por 
meio de programas voltados a crianças, jovens, 
idosos e pessoas com deficiência, articulando 
iniciativas como a oferta de transporte, des-
contos e ingressos gratuitos, ações educativas e 
visitas a equipamentos culturais.

3.1.6 Implantar, em parceria com as empresas 
empregadoras, programas de acesso à cultura para 
o trabalhador brasileiro, que permitam a expan-
são do consumo e o estímulo à formalização do 
mercado de bens, serviços e conteúdos culturais.

3.1.7 Promover a integração entre espaços 
educacionais, esportivos, praças e parques de 
lazer e culturais, com o objetivo de aprimorar as 
políticas de formação de público, especialmente 
na infância e juventude.

3.1.8 Estimular e fomentar a instalação, a 
manutenção e a atualização de equipamentos 
culturais em espaços de livre acesso, dotando-os 
de ambientes atrativos e de dispositivos técnicos 
e tecnológicos adequados à produção, difusão, 
preservação e intercâmbio artístico e cultural, 
especialmente em áreas ainda desatendidas 
e com problemas de sustentação econômica.

3.1.9 Garantir que os equipamentos culturais 
ofereçam infraestrutura, arquitetura, design, 

equipamentos, programação, acervos e ativi-
dades culturais qualificados e adequados às 
expectativas de acesso, de contato e de fruição 
do público, garantindo a especificidade de 
pessoas com necessidades especiais.

3.1.10 Estabelecer e fomentar programas de 
amparo e apoio à manutenção e gestão em 
rede de equipamentos culturais, potenciali-
zando investimento e garantindo padrões de 
qualidade.

3.1.11 Instalar espaços de exibição audiovisual 
nos centros culturais, educativos e comuni-
tários de todo o País, especialmente aqueles 
localizados em áreas de vulnerabilidade social 
ou de baixos índices de acesso à cultura, dis-
ponibilizando aparelhos multimídia e digitais 
e promovendo a expansão dos circuitos de 
exibição.

3.1.12 Reabilitar os teatros, praças, centros 
comunitários, bibliotecas, cineclubes e cine-
mas de bairro, criando programas estaduais e 
municipais de circulação de produtos, circuitos 
de exibição cinematográfica, eventos culturais 
e demais programações.

3.1.13 Mapear espaços ociosos, patrimônio 
público e imóveis da União, criando progra-
mas para apoiar e estimular o seu uso para a 
realização de manifestações artísticas e cultu-
rais, espaços de ateliês, plataformas criativas e 
núcleos de produção independente.

3.1.14 Fomentar unidades móveis com infra-
estrutura adequada à criação e à apresentação 
artística, oferta de bens e produtos culturais, 
atendendo às comunidades de todas as regiões 
brasileiras, especialmente de regiões rurais ou 
remotas dos centros urbanos.

3.1.15 Estabelecer critérios técnicos para a 
construção e reforma de equipamentos cultu-
rais, bibliotecas, praças, assim como outros es-
paços públicos culturais, dando ênfase à criação 
arquitetônica e ao design, estimulando a criação 
de profissionais brasileiros e estrangeiros de 
valor internacional.



65

Le
gi

sl
aç

ão
 p

er
tin

en
te

3.1.16 Implantar, ampliar e atualizar espaços 
multimídia em instituições e equipamentos 
culturais, conectando-os em rede para ampliar 
a experimentação, criação, fruição e difusão da 
cultura por meio da tecnologia digital, demo-
cratizando as capacidades técnicas de produ-
ção, os dispositivos de consumo e a recepção 
das obras e trabalhos, principalmente aqueles 
desenvolvidos em suportes digitais.

3.1.17 Implementar uma política nacional de 
digitalização e atualização tecnológica de la-
boratórios de produção, conservação, restauro 
e reprodução de obras artísticas, documentos 
e acervos culturais mantidos em museus, bi-
bliotecas e arquivos, integrando seus bancos de 
conteúdos e recursos tecnológicos.

3.1.18 Garantir a implantação e manutenção de 
bibliotecas em todos os Municípios brasileiros 
como espaço fundamental de informação, 
de memória literária, da língua e do design 
gráfico, de formação e educação, de lazer e 
fruição cultural, expandindo, atualizando e 
diversificando a rede de bibliotecas públicas e 
comunitárias e abastecendo-as com os acervos 
mínimos recomendados pela Unesco, acresci-
dos de integração digital e disponibilização de 
sites de referência.

3.1.19 Estimular a criação de centros de re-
ferência e comunitários voltados às culturas 
populares, ao artesanato, às técnicas e aos sa-
beres tradicionais com a finalidade de registro 
e transmissão da memória, desenvolvimento 
de pesquisas e valorização das tradições locais.

3.1.20 Estabelecer parcerias entre o poder pú-
blico, escritórios de arquitetura e design, técni-
cos e especialistas, artistas, críticos e curadores, 
produtores e empresários para a manutenção 
de equipamentos culturais que abriguem a 
produção contemporânea e reflitam sobre ela, 
motivando a pesquisa contínua de linguagens 
e interações destas com outros campos das 
expressões culturais brasileiras.

3.1.21 Fomentar a implantação, manutenção e 
qualificação dos museus nos Municípios brasi-

leiros, com o intuito de preservar e difundir o 
patrimônio cultural, promover a fruição artís-
tica e democratizar o acesso, dando destaque à 
memória das comunidades e localidades.

3.2 Estabelecer redes de equipamentos cultu-
rais geridos pelo poder público, pela iniciativa 
privada, pelas comunidades ou por artistas e 
grupos culturais, de forma a propiciar maior 
acesso e o compartilhamento de programações, 
experiências, informações e acervos.

3.2.1 Estimular a formação de redes de 
equipamentos públicos e privados conforme 
os perfis culturais e vocações institucionais, 
promovendo programações diferenciadas para 
gerações distintas, principalmente as dedicadas 
às crianças e aos jovens.

3.2.2 Atualizar e ampliar a rede de centros 
técnicos de produção e finalização de produtos 
culturais, aumentando suas capacidades de ope-
ração e atendimento, promovendo a articulação 
com redes de distribuição de obras, sejam as 
desenvolvidas em suportes tradicionais, sejam 
as multimídias, audiovisuais, digitais e desen-
volvidas por meio de novas tecnologias.

3.3 Organizar em rede a infraestrutura de 
arquivos, bibliotecas, museus e outros centros 
de documentação, atualizando os conceitos e os 
modelos de promoção cultural, gestão técnica 
profissional e atendimento ao público, reci-
clando a formação e a estrutura institucional, 
ampliando o emprego de recursos humanos 
inovadores, de tecnologias e de modelos de 
sustentabilidade econômica, efetivando a cons-
tituição de uma rede nacional que dinamize 
esses equipamentos públicos e privados.

3.3.1 Instituir programas em parceria com 
a iniciativa privada e organizações civis para 
a ampliação da circulação de bens culturais 
brasileiros e abertura de canais de prospecção 
e visibilidade para a produção jovem e inde-
pendente, disponibilizando-a publicamente por 
meio da captação e transmissão de conteúdos 
em rede, dando acesso público digital aos usu-
ários e consumidores.



66

P
at

rim
ôn

io
 c

ul
tu

ra
l

3.3.2 Garantir a criação, manutenção e expan-
são da rede de universidades públicas, desen-
volvendo políticas públicas e a articulação com 
as pró-reitorias de cultura e extensão, para os 
equipamentos culturais universitários, os labo-
ratórios de criação artística e experimentação 
tecnológica, os cursos e carreiras que formam 
criadores e interagem com o campo cultural 
e artístico, principalmente nas universidades 
públicas e centros de formação técnica e pro-
fissionalizante.

3.3.3 Desenvolver redes e financiar programas 
de incorporação de design, tecnologias constru-
tivas e de materiais, inovação e sustentabilidade 
para a qualificação dos equipamentos culturais 
brasileiros, permitindo construir espaços de re-
ferência que disponibilizem objetos projetados 
por criadores brasileiros históricos. Qualificar 
em rede as livrarias e os cafés presentes nesses 
equipamentos, ampliando a relação do público 
com as soluções ergonômicas e técnicas desen-
volvidas no País pelo design.

3.4 Fomentar a produção artística e cultural 
brasileira, por meio do apoio à criação, registro, 
difusão e distribuição de obras, ampliando o 
reconhecimento da diversidade de expressões 
provenientes de todas as regiões do País.

3.4.1 Criar bolsas, programas e editais especí-
ficos que diversifiquem as ações de fomento às 
artes, estimulando sua presença nos espaços 
cotidianos de experiência cultural dos dife-
rentes grupos da população e a promoção de 
novos artistas.

3.4.2 Fomentar e incentivar modelos de gestão 
eficientes que promovam o acesso às artes, ao 
aprimoramento e à pesquisa estética e que 
permitam o estabelecimento de grupos susten-
táveis e autônomos de produção.

3.4.3 Fomentar o desenvolvimento das artes 
e expressões experimentais ou de caráter 
amador.

3.4.4 Fomentar, por meio de editais adapta-
dos à realidade cultural de cada comunidade, 

a produção de conteúdos para a difusão nas 
emissoras públicas de rádio e televisão.

3.4.5 Promover o uso de tecnologias que faci-
litem a produção e a fruição artística e cultural 
das pessoas com deficiência.

3.4.6 Estimular a participação de artistas, pro-
dutores e professores em programas educativos 
de acesso à produção cultural.

3.4.7 Desenvolver uma política de apoio à 
produção cultural universitária, estimulando o 
intercâmbio de tecnologias e de conhecimentos 
e a aproximação entre as instituições de ensino 
superior e as comunidades.

3.4.8 Fomentar a formação e a manutenção de 
grupos e organizações coletivas de pesquisa, 
produção e difusão das artes e expressões cul-
turais, especialmente em locais habitados por 
comunidades com maior dificuldade de acesso 
à produção e fruição da cultura.

3.4.9 Atualizar e ampliar a rede de centros 
técnicos dedicados à pesquisa, produção e 
distribuição de obras audiovisuais, digitais e 
desenvolvidas por meio de novas tecnologias.

3.4.10 Instituir programas de aquisição go-
vernamental de bens culturais em diversas 
mídias que contemplem o desenvolvimento das 
pequenas editoras, produtoras, autores e artistas 
independentes ou consorciados.

3.4.11 Fomentar os processos criativos dos 
segmentos de audiovisual, arte digital, jogos 
eletrônicos, videoarte, documentários, ani-
mações, internet e outros conteúdos para as 
novas mídias.

3.4.12 Promover ações de incremento da 
sustentabilidade sociocultural nos programas 
e ações que tiverem impacto nas comunidades 
locais.

3.5 Ampliar a circulação da produção artística 
e cultural, valorizando as expressões locais 
e intensificando o intercâmbio no território 
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nacional, inclusive com as de outros países, 
com constante troca de referências e conceitos, 
promovendo calendários de eventos regulares e 
de apreciação crítica e debate público.

3.5.1 Incentivar, divulgar e fomentar a realiza-
ção de calendários e mapas culturais que apre-
sentem sistematicamente os locais de realização 
de eventos culturais, encontros, feiras, festivais 
e programas de produção artística e cultural.

3.5.2 Estimular o equilíbrio entre a produção 
artística e as expressões culturais locais em 
eventos e equipamentos públicos, valorizando 
as manifestações e a economia da cultura regio-
nal, estimulando sua interação com referências 
nacionais e internacionais.

3.5.3 Apoiar a criação de espaços de circulação 
de produtos culturais para o consumo domés-
tico, criando oferta de qualidade e distribuição 
nacional que permitam a diversificação do mer-
cado interno e a absorção das produções locais.

3.5.4 Estimular a existência de livrarias e lojas 
de produtos culturais junto aos equipamentos 
culturais, dando destaque à produção das 
comunidades e permitindo aos consumidores 
locais obter produtos nacionais e internacionais 
de qualidade.

3.5.5 Fomentar e estimular a construção de 
sítios eletrônicos e dispositivos alternativos 
de distribuição e circulação comercial de pro-
dutos, permitindo a integração dos diversos 
contextos e setores a uma circulação nacional 
e internacional.

3.5.6 Incentivar e fomentar a difusão cultural 
nas diversas mídias e ampliar a recepção pública 
e o reconhecimento das produções artísticas e 
culturais não inseridas na indústria cultural.

3.5.7 Apoiar a implementação e qualificação de 
portais de internet para a difusão nacional e in-
ternacional das artes e manifestações culturais 
brasileiras, inclusive com a disponibilização de 
dados para compartilhamento livre de informa-
ções em redes sociais virtuais.

3.5.8 Apoiar iniciativas de sistematização de 
agenda de atividades artísticas e culturais em 
todas as regiões brasileiras de forma a otimi-
zar oportunidades e evitar a proliferação de 
eventos coincidentes e redundantes.

3.5.9 Estimular a criação de programas 
nacionais, estaduais e municipais de dis-
tribuição de conteúdo audiovisual para os 
meios de comunicação e circuitos comerciais 
e alternativos de exibição, cineclubes em 
escolas, centros culturais, bibliotecas públi-
cas e museus, criando também uma rede de 
videolocadoras que absorvam a produção 
audiovisual brasileira.

3.5.10 Apoiar e fomentar os circuitos culturais 
universitários e oferecer condições para que 
os campi e faculdades promovam a formação 
de público, a recepção qualificada e a abertura 
de espaços para a produção independente 
e inovadora, abrindo espaço para produção 
independente e circuitos inovadores.

3.5.11 Integrar as políticas nacionais, estadu-
ais e municipais dedicadas a elevar a inserção 
de conteúdos regionais, populares e indepen-
dentes nas redes de televisão, rádio, internet, 
cinema e outras mídias.

3.6 Ampliar o acesso dos agentes da cultura 
aos meios de comunicação, diversificando a 
programação dos veículos, potencializando o 
uso dos canais alternativos e estimulando as 
redes públicas.

3.6.1 Apoiar os produtores locais do segmento 
audiovisual e a radiodifusão comunitária no 
processo de migração da tecnologia analógica 
para a digital, criando inclusive linhas de cré-
dito para atualização profissional e compra de 
equipamentos.

3.6.2 Estimular a criação de programas e conte-
údos para rádio, televisão e internet que visem 
a formação do público e a familiarização com 
a arte e as referências culturais, principalmente 
as brasileiras e as demais presentes no território 
nacional.
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3.6.3 Apoiar as políticas públicas de universa-
lização do acesso gratuito de alta velocidade à 
internet em todos os Municípios, juntamente 
com políticas de estímulo e crédito para aqui-
sição de equipamentos pessoais.

3.6.4 Fomentar provedores de acesso público 
que armazenem dados de texto, som, vídeo e 
imagem, para preservar e divulgar a memória 
da cultura digital brasileira.

3.6.5 Estimular o compartilhamento pelas 
redes digitais de conteúdos que possam ser 
utilizados livremente por escolas, bibliotecas 
de acesso público, rádios e televisões públicas 
e comunitárias, de modo articulado com o 
processo de implementação da televisão digital.

3.6.6 Estimular e apoiar revistas culturais, 
periódicos e publicações independentes, vol-
tadas à crítica e à reflexão em torno da arte e 
da cultura, promovendo circuitos alternativos 
de distribuição, aproveitando os equipamentos 
culturais como pontos de acesso, estimulando a 
gratuidade ou o preço acessível desses produtos.

3.6.7 Criar enciclopédias culturais, bancos de 
informação e sistemas de compartilhamento de 
arquivos culturais e artísticos para a internet 
com a disponibilização de conteúdos e refe-
rências brasileiras, permitindo a distribuição 
de imagens, áudios, conteúdos e informações 
qualificados.

CAPÍTULO IV – Do Desenvolvimento 
Sustentável

Ampliar a Participação da Cultura no 
Desenvolvimento Socioeconômico

Promover as Condições Necessárias para a 
Consolidação da Economia da Cultura

Induzir Estratégias de Sustentabilidade nos 
Processos Culturais

A cultura faz parte da dinâmica de inovação 
social, econômica e tecnológica.

Da complexidade do campo cultural derivam 
distintos modelos de produção e circulação de 
bens, serviços e conteúdos, que devem ser iden-
tificados e estimulados, com vistas na geração 
de riqueza, trabalho, renda e oportunidades 
de empreendimento, desenvolvimento local e 
responsabilidade social.

Nessa perspectiva, a cultura é vetor essencial 
para a construção e qualificação de um modelo 
de desenvolvimento sustentável.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

4.1 Incentivar modelos de desenvolvimento 
sustentável que reduzam a desigualdade re-
gional sem prejuízo da diversidade, por meio 
da exploração comercial de bens, serviços e 
conteúdos culturais.

4.1.1 Realizar programas de desenvolvimento 
sustentável que respeitem as características, 
necessidades e interesses das populações locais, 
garantindo a preservação da diversidade e do 
patrimônio cultural e natural, a difusão da 
memória sociocultural e o fortalecimento da 
economia solidária.

4.1.2 Identificar e reconhecer contextos de 
vida de povos e comunidades tradicionais, 
valorizando a diversidade das formas de sobre-
vivência e sustentabilidade socioambiental, es-
pecialmente aquelas traduzidas pelas paisagens 
culturais brasileiras.

4.1.3 Oferecer apoio técnico às iniciativas de 
associativismo e cooperativismo e fomentar 
incubadoras de empreendimentos culturais 
em parceria com poderes públicos, organiza-
ções sociais, instituições de ensino, agências 
internacionais e iniciativa privada, entre outros.

4.1.4 Estimular pequenos e médios empreen-
dedores culturais e a implantação de Arranjos 
Produtivos Locais para a produção cultural.

4.1.5 Estimular estudos para a adoção de me-
canismos de compensação ambiental para as 
atividades culturais.
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4.1.6 Fomentar a capacitação e o apoio técnico 
para a produção, distribuição, comercialização 
e utilização sustentáveis de matérias-primas e 
produtos relacionados às atividades artísticas 
e culturais.

4.1.7 Identificar e catalogar matérias-primas 
que servem de base para os produtos culturais 
e criar selo de reconhecimento dos produtos 
culturais que associem valores sociais, econô-
micos e ecológicos.

4.1.8 Estimular o reaproveitamento e recicla-
gem de resíduos de origem natural e industrial, 
dinamizando e promovendo o empreendedo-
rismo e a cultura do ecodesign.

4.1.9 Inserir as atividades culturais itinerantes 
nos programas públicos de desenvolvimento 
regional sustentável.

4.1.10 Promover o turismo cultural sustentável, 
aliando estratégias de preservação patrimonial e 
ambiental com ações de dinamização econômi-
ca e fomento às cadeias produtivas da cultura.

4.1.11 Promover ações de incremento e 
qualificação cultural dos produtos turísticos, 
valorizando a diversidade, o comércio justo e o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável.

4.2 Contribuir com as ações de formalização 
do mercado de trabalho, de modo a valorizar o 
trabalhador e fortalecer o ciclo econômico dos 
setores culturais.

4.2.1 Realizar, em parceria com os órgãos e 
poderes competentes, propostas de adequação 
da legislação trabalhista, visando à redução da 
informalidade do trabalho artístico, dos téc-
nicos, produtores e demais agentes culturais, 
estimulando o reconhecimento das profissões 
e o registro formal desses trabalhadores e 
ampliando o acesso aos benefícios sociais e 
previdenciários.

4.2.2 Difundir, entre os empregadores e con-
tratantes dos setores público e privado, infor-
mações sobre os direitos e obrigações legais 

existentes nas relações formais de trabalho na 
cultura.

4.2.3 Estimular a organização formal dos 
setores culturais em sindicatos, associações, 
federações e outras entidades representativas, 
apoiando a estruturação de planos de previ-
dência e de seguro patrimonial para os agentes 
envolvidos em atividades artísticas e culturais.

4.2.4 Estimular a adesão de artistas, autores, 
técnicos, produtores e demais trabalhadores 
da cultura a programas que ofereçam planos de 
previdência pública e complementar específicos 
para esse segmento.

4.3 Ampliar o alcance das indústrias e ati-
vidades culturais, por meio da expansão e 
diversificação de sua capacidade produtiva e 
ampla ocupação, estimulando a geração de 
trabalho, emprego, renda e o fortalecimento 
da economia.

4.3.1 Mapear, fortalecer e articular as cadeias 
produtivas que formam a economia da cultura.

4.3.2 Realizar zoneamento cultural-econômico 
com o objetivo de identificar as vocações cul-
turais locais.

4.3.3 Desenvolver programas de estímulo à 
promoção de negócios nos diversos setores 
culturais.

4.3.4 Promover programas de exportação de 
bens, serviços e conteúdos culturais de forma 
a aumentar a participação cultural na balança 
comercial brasileira.

4.3.5 Instituir selos e outros dispositivos que 
facilitem a circulação de produtos e serviços re-
lativos à cultura na América Latina, Mercosul e 
Comunidades dos Países de Língua Portuguesa.

4.3.6 Estimular o uso da diversidade como 
fator de diferenciação e incremento do valor 
agregado dos bens, produtos e serviços cultu-
rais, promovendo e facilitando a sua circulação 
nos mercados nacional e internacional.
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4.3.7 Incentivar a associação entre produtoras 
de bens culturais visando à constituição de 
carteiras diversificadas de produtos, à moder-
nização de empresas e à inserção no mercado 
internacional.

4.3.8 Fomentar a associação entre produtores 
independentes e emissoras e a implantação de 
polos regionais de produção e de difusão de 
documentários e de obras de ficção para rádio, 
televisão, cinema, internet e outras mídias.

4.4 Avançar na qualificação do trabalhador da 
cultura, assegurando condições de trabalho, 
emprego e renda, promovendo a profissio-
nalização do setor, dando atenção a áreas de 
vulnerabilidade social e de precarização urbana 
e a segmentos populacionais marginalizados.

4.4.1 Desenvolver e gerir programas integrados 
de formação e capacitação para artistas, autores, 
técnicos, gestores, produtores e demais agentes 
culturais, estimulando a profissionalização, o 
empreendedorismo, o uso das tecnologias de 
informação e comunicação e o fortalecimento 
da economia da cultura.

4.4.2 Estabelecer parcerias com bancos estatais 
e outros agentes financeiros, como cooperati-
vas, fundos e organizações não governamentais, 
para o desenvolvimento de linhas de microcré-
dito e outras formas de financiamento desti-
nadas à promoção de cursos livres, técnicos e 
superiores de formação, pesquisa e atualização 
profissional.

4.4.3 Estabelecer parcerias com instituições 
de ensino técnico e superior, bem como parce-
rias com associações e órgãos representativos 
setoriais, para a criação e o aprimoramento 
contínuo de cursos voltados à formação e 
capacitação de trabalhadores da cultura, ges-
tores técnicos de instituições e equipamentos 
culturais.

4.4.4 Realizar nas diversas regiões do País 
seleções públicas para especialização e profis-
sionalização das pessoas empregadas no campo 
artístico e cultural, atendendo especialmente 

os núcleos populacionais marginalizados e 
organizações sociais.

4.4.5 Promover a informação e capacitação 
de gestores e trabalhadores da cultura sobre 
instrumentos de propriedade intelectual do 
setor cultural, a exemplo de marcas coletivas 
e de certificação, indicações geográficas, pro-
priedade coletiva, patentes, domínio público 
e direito autoral.

4.4.6 Instituir programas e parcerias para 
atender necessidades técnicas e econômicas dos 
povos indígenas, quilombolas e outros povos e 
comunidades tradicionais para a compreensão 
e organização de suas relações com a economia 
contemporânea global, estimulando a reflexão e 
a decisão autônoma sobre as opções de manejo 
e exploração sustentável do seu patrimônio, 
produtos e atividades culturais.

4.4.7 Instituir programas para a formação 
de agentes culturais aptos ao atendimento de 
crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiên-
cia e pessoas em sofrimento psíquico.

4.4.8 Promover atividades de capacitação aos 
agentes e organizações culturais proponentes 
ao financiamento estatal para a elaboração, pro-
posição e execução de projetos culturais, bem 
como capacitação e suporte jurídico e contábil, 
a fim de facilitar a elaboração de prestação de 
contas e relatórios de atividades.

4.4.9 Fomentar programas de aperfeiçoamento 
técnico de agentes locais para a formulação 
e implementação de planos de preservação 
e difusão do patrimônio cultural, utilizando 
esses bens de forma a geração sustentável de 
economias locais.

4.4.10 Estimular, com suporte técnico-meto-
dológico, a oferta de oficinas de especialização 
artísticas e culturais, utilizando inclusive a vei-
culação de programas de formação nos sistemas 
de rádio e televisão públicos.

4.4.11 Capacitar educadores, bibliotecários e 
agentes do setor público e da sociedade civil 



71

Le
gi

sl
aç

ão
 p

er
tin

en
te

para a atuação como agentes de difusão da 
leitura, contadores de histórias e mediadores 
de leitura em escolas, bibliotecas e museus, 
entre outros equipamentos culturais e espaços 
comunitários.

4.4.12 Fomentar atividades de intercâmbio 
inter-regional, internacional e residências artís-
ticas de estudantes e profissionais da cultura em 
instituições nacionais e estrangeiras do campo 
da cultura.

4.4.13 Estimular e promover o desenvolvimen-
to técnico e profissional de arquitetos, designers, 
gestores e programadores de equipamentos cul-
turais, para sua constante atualização, de modo 
a gerar maior atratividade para esses espaços.

4.4.14 Estimular e formar agentes para a fina-
lização de produtos culturais, design de emba-
lagens e de apresentação dos bens, conteúdos e 
serviços culturais, ampliando sua capacidade de 
circulação e qualificando as informações para 
o consumo ampliado.

4.5 Promover a apropriação social das tec-
nologias da informação e da comunicação 
para ampliar o acesso à cultura digital e suas 
possibilidades de produção, difusão e fruição.

4.5.1 Realizar programa de prospecção e disse-
minação de modelos de negócios para o cenário 
de convergência digital, com destaque para os 
segmentos da música, livro, jogos eletrônicos, 
festas eletrônicas, webdesign, animação, audio-
visual, fotografia, videoarte e arte digital.

4.5.2 Implementar iniciativas de capacitação 
e fomento ao uso de meios digitais de registro, 
produção, pós-produção, design e difusão 
cultural.

4.5.3 Apoiar políticas de inclusão digital e 
de criação, desenvolvimento, capacitação e 
utilização de softwares livres pelos agentes e 
instituições ligados à cultura.

4.5.4 Identificar e fomentar as cadeias de 
formação e produção das artes digitais, para 

desenvolver profissões e iniciativas compreen-
didas nesse campo, bem como as novas relações 
existentes entre núcleos acadêmicos, indústrias 
criativas e instituições culturais.

4.6 Incentivar e apoiar a inovação e pesquisa 
científica e tecnológica no campo artístico e 
cultural, promovendo parcerias entre institui-
ções de ensino superior, institutos, organismos 
culturais e empresas para o desenvolvimento 
e o aprimoramento de materiais, técnicas e 
processos.

4.6.1 Integrar os órgãos de cultura aos pro-
cessos de incentivo à inovação tecnológica, 
promovendo o desenvolvimento de técnicas 
associadas à produção cultural.

4.6.2 Fomentar parcerias para o desenvolvi-
mento, absorção e apropriação de materiais e 
tecnologias de inovação cultural.

4.6.3 Incentivar as inovações tecnológicas da 
área cultural que compreendam e dialoguem 
com os contextos e problemas socioeconômi-
cos locais.

4.7 Aprofundar a inter-relação entre cultura e 
turismo gerando benefícios e sustentabilidade 
para ambos os setores.

4.7.1 Instituir programas integrados de ma-
peamento do potencial turístico cultural, bem 
como de promoção, divulgação e marketing de 
produtos, contextos urbanos, destinos e roteiros 
turísticos culturais.

4.7.2 Envolver os órgãos, gestores e empresá-
rios de turismo no planejamento e comunica-
ção com equipamentos culturais, promovendo 
espaços de difusão de atividades culturais para 
fins turísticos.

4.7.3 Qualificar os ambientes turísticos com 
mobiliário urbano e design de espaços públicos 
que projetem os elementos simbólicos locais de 
forma competitiva com os padrões internacio-
nais, dando destaque aos potenciais criativos 
dos contextos visitados.
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4.7.4 Fomentar e fortalecer as modalidades 
de negócios praticadas pelas comunidades 
locais e pelos residentes em áreas de turismo, 
fortalecendo os empreendedores tradicionais 
em sua inserção nas dinâmicas comerciais 
estabelecidas pelo turismo.

4.7.5 Realizar campanhas e desenvolver pro-
gramas com foco na formação, informação e 
educação do turista para difundir adequada-
mente a importância do patrimônio cultural 
existente, estimulando a comunicação dos 
valores, o respeito e o zelo pelos locais visitados.

4.7.6 Fomentar programas integrados de for-
mação e capacitação sobre arte, arquitetura, 
patrimônio histórico, patrimônio imaterial, 
antropologia e diversidade cultural para os 
profissionais que atuam no turismo.

4.7.7 Inserir os produtores culturais, os cria-
dores e artistas nas estratégias de qualificação 
e promoção do turismo, assegurando a valori-
zação cultural dos locais e ambientes turísticos.

4.7.8 Desenvolver metodologias de mensura-
ção dos impactos do turismo na cultura, no con-
texto dos Municípios brasileiros e das capitais.

CAPÍTULO V – Da Participação Social

Estimular a Organização de  
Instâncias Consultivas

Construir Mecanismos de Participação  
da Sociedade Civil

Ampliar o Diálogo com os Agentes 
Culturais e Criadores

O desenho e a implementação de políticas 
públicas de cultura pressupõem a constante 
relação entre Estado e sociedade de forma 
abrangente, levando em conta a complexidade 
do campo social e suas vinculações com a cul-
tura. Além de apresentar aos poderes públicos 
suas necessidades e demandas, os cidadãos, 
criadores, produtores e empreendedores cul-

turais devem assumir corresponsabilidades na 
implementação e na avaliação das diretrizes 
e metas, participando de programas, projetos 
e ações que visem ao cumprimento do PNC.

Retoma-se, assim, a ideia da cultura como um 
direito dos cidadãos e um processo social de 
conquista de autonomia, ao mesmo tempo em 
que se ampliam as possibilidades de participa-
ção dos setores culturais na gestão das políticas 
culturais. Nessa perspectiva, diferentes moda-
lidades de consulta, participação e diálogo são 
necessárias e fundamentais para a construção e 
aperfeiçoamento das políticas públicas.

Reafirma-se, com isso, a importância de siste-
mas de compartilhamento social de responsa-
bilidades, de transparência nas deliberações e 
de aprimoramento das representações sociais 
buscando o envolvimento direto da sociedade 
civil e do meio artístico e cultural. Este processo 
vai se completando na estruturação de redes, 
na organização social dos agentes culturais, 
na ampliação de mecanismos de acesso, no 
acompanhamento público dos processos de 
realização das políticas culturais. Esta forma 
colaborativa de gestão e avaliação também deve 
ser subsidiada pela publicação de indicadores e 
informações do Sistema Nacional de Informa-
ções e Indicadores Culturais – SNIIC.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

5.1 Aprimorar mecanismos de participação 
social no processo de elaboração, implementa-
ção, acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas de cultura.

5.1.1 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão 
participativa e democrática, governo eletrônico 
e a transparência pública, a construção regiona-
lizada das políticas públicas, integrando todo o 
território nacional com o objetivo de reforçar 
seu alcance e eficácia.

5.1.2 Articular os sistemas de comunicação, 
principalmente, internet, rádio e televisão, 
ampliando o espaço dos veículos públicos e 
comunitários, com os processos e as instân-
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cias de consulta, participação e diálogo para a 
formulação e o acompanhamento das políticas 
culturais.

5.1.3 Potencializar os equipamentos e espaços 
culturais, bibliotecas, museus, cinemas, centros 
culturais e sítios do patrimônio cultural como 
canais de comunicação e diálogo com os ci-
dadãos e consumidores culturais, ampliando 
sua participação direta na gestão destes equi-
pamentos.

5.1.4 Instituir instâncias de diálogo, consulta às 
instituições culturais, discussão pública e cola-
boração técnica para adoção de marcos legais 
para a gestão e o financiamento das políticas 
culturais e o apoio aos segmentos culturais e 
aos grupos, respeitando a diversidade da cul-
tura brasileira.

5.1.5 Criar mecanismos de participação e 
representação das comunidades tradicionais, 
indígenas e quilombolas na elaboração, im-
plementação, acompanhamento, avaliação e 
revisão de políticas de proteção e promoção 
das próprias culturas.

5.2 Ampliar a transparência e fortalecer o 
controle social sobre os modelos de gestão 
das políticas culturais e setoriais, ampliando o 
diálogo com os segmentos artísticos e culturais.

5.2.1 Disponibilizar informações sobre as leis 
e regulamentos que regem a atividade cultural 
no País e a gestão pública das políticas culturais, 
dando transparência a dados e indicadores 
sobre gestão e investimentos públicos.

5.2.2 Promover o monitoramento da eficácia 
dos modelos de gestão das políticas culturais 
e setoriais por meio do Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais – SNIIC, 
com base em indicadores nacionais, regionais 
e locais de acesso e consumo, mensurando 
resultados das políticas públicas de cultura no 
desenvolvimento econômico, na geração de 
sustentabilidade, assim como na garantia da 
preservação e promoção do patrimônio e da 
diversidade cultural.

5.2.3 Criar ouvidorias e outros canais de inter-
locução dos cidadãos com os órgãos públicos 
e instituições culturais, adotando processos de 
consulta pública e de atendimento individual 
dos cidadãos que buscam apoio.

5.3 Consolidar as conferências, fóruns e semi-
nários que envolvam a formulação e o debate 
sobre as políticas culturais, consolidando es-
paços de consulta, reflexão crítica, avaliação e 
proposição de conceitos e estratégias.

5.3.1 Realizar a Conferência Nacional de 
Cultura pelo menos a cada 4 (quatro) anos, 
envolvendo a sociedade civil, os gestores pú-
blicos e privados, as organizações e instituições 
culturais e os agentes artísticos e culturais.

5.3.2 Estimular a realização de conferências es-
taduais e municipais como instrumentos de par-
ticipação e controle social nas diversas esferas, 
com articulação com os encontros nacionais.

5.3.3 Estimular a realização de conferências 
setoriais abrindo espaço para a participação e 
controle social dos meios artísticos e culturais.

5.3.4 Apoiar a realização de fóruns e seminá-
rios que debatam e avaliem questões específi-
cas relativas aos setores artísticos e culturais, 
estimulando a inserção de elementos críticos 
nas questões e o desenho de estratégias para a 
política cultural do País.

5.4 Estimular a criação de conselhos paritários, 
democraticamente constituídos, de modo a for-
talecer o diálogo entre poder público, iniciativa 
privada e a sociedade civil.

5.4.1 Fortalecer a atuação do Conselho Nacio-
nal de Política Cultural, bem como dos conse-
lhos estaduais e municipais, como instâncias 
de consulta, monitoramento e debate sobre as 
políticas públicas de cultura.

5.4.2 Estimular que os conselhos municipais, 
estaduais e federais de cultura promovam a 
participação de jovens e idosos e representan-
tes dos direitos da criança, das mulheres, das 
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comunidades indígenas e de outros grupos 
populacionais sujeitos à discriminação e vul-
nerabilidade social.

5.4.3 Promover a articulação dos conselhos cul-
turais com outros da mesma natureza voltados 
às políticas públicas das áreas afins à cultural.

5.4.4 Aumentar a presença de representantes 
dos diversos setores artísticos e culturais nos 
conselhos e demais fóruns dedicados à dis-
cussão e avaliação das políticas públicas de 

cultura, setoriais e intersetoriais, assim como 
de especialistas, pesquisadores e técnicos que 
qualifiquem a discussão dessas instâncias 
consultivas.

5.5 Promover espaços permanentes de diálo-
go e fóruns de debate sobre a cultura, abertos 
à população e aos segmentos culturais, nas 
Casas Legislativas do Congresso Nacional, nas 
Assembleias Legislativas Estaduais, na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras 
Municipais.
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Lei no 11.483/2007
Dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, altera dispositivos da Lei no 10.233, de 5 de junho 
de 2001, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 2o A partir de 22 de janeiro de 2007:1

I – a União sucederá a extinta RFFSA nos di-
reitos, obrigações e ações judiciais em que esta 
seja autora, ré, assistente, opoente ou terceira 
interessada, ressalvadas as ações de que trata o 
inciso II do caput do art� 17 desta Lei; e

II – os bens imóveis da extinta RFFSA ficam 
transferidos para a União, ressalvado o disposto 
nos incisos I e IV do caput do art� 8o desta Lei�

Parágrafo único� Os advogados ou escri-
tórios de advocacia que representavam judi-
cialmente a extinta RFFSA deverão, imediata-
mente, sob pena de responsabilização pessoal 
pelos eventuais prejuízos que a União sofrer, 
em relação às ações a que se refere o inciso I 
do caput deste artigo:

I – peticionar em juízo, comunicando a 
extinção da RFFSA e requerendo que todas as 
citações e intimações passem a ser dirigidas à 
Advocacia-Geral da União; e

II – repassar às unidades da Advocacia-
-Geral da União as respectivas informações e 
documentos�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 8o Ficam transferidos ao Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT:2

I – a propriedade dos bens móveis e imóveis 
operacionais da extinta RFFSA;

II – os bens móveis não-operacionais utili-
zados pela Administração Geral e Escritórios 

1 Lei no 11�772/2008�
2 Lei no 11�772/2008�

Regionais da extinta RFFSA, ressalvados aque-
les necessários às atividades da Inventariança; e

III – os demais bens móveis não-operacio-
nais, incluindo trilhos, material rodante, peças, 
partes e componentes, almoxarifados e sucatas, 
que não tenham sido destinados a outros fins, 
com base nos demais dispositivos desta Lei�

IV – os bens imóveis não operacionais, com 
finalidade de constituir reserva técnica neces-
sária à expansão e ao aumento da capacidade 
de prestação do serviço público de transporte 
ferroviário, ressalvados os destinados ao FC, 
devendo a vocação logística desses imóveis 
ser avaliada em conjunto pelo Ministério dos 
Transportes e pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, conforme dispuser ato do 
Presidente da República�

Art. 9o Caberá ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN rece-
ber e administrar os bens móveis e imóveis de 
valor artístico, histórico e cultural, oriundos da 
extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda 
e manutenção�

§ 1o Caso o bem seja classificado como 
operacional, o IPHAN deverá garantir seu 
compartilhamento para uso ferroviário�

§ 2o A preservação e a difusão da Memória 
Ferroviária constituída pelo patrimônio artís-
tico, cultural e histórico do setor ferroviário 
serão promovidas mediante:

I – construção, formação, organização, ma-
nutenção, ampliação e equipamento de museus, 
bibliotecas, arquivos e outras organizações 
culturais, bem como de suas coleções e acervos;

II – conservação e restauração de prédios, 
monumentos, logradouros, sítios e demais 
espaços oriundos da extinta RFFSA�

§ 3o As atividades previstas no §  2o deste 
artigo serão financiadas, dentre outras formas, 
por meio de recursos captados e canalizados 
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pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura – 
PRONAC, instituído pela Lei no 8�313, de 23 de 
dezembro de 1991�

§ 4o (Vetado)�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 21. A União, por intermédio do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
poderá, na forma do regulamento, formalizar 
termos de entrega ou cessão provisórios de bens 
imóveis não-operacionais oriundos da extinta 
RFFSA, excetuados aqueles destinados ao FC, 
previstos no inciso II do caput do art� 6o desta 
Lei, aos órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, promo-
vendo a sua substituição por instrumentos 
definitivos�

Art. 22. Para os fins desta Lei, consideram-se 
bens operacionais os bens móveis e imóveis 
vinculados aos contratos de arrendamento 
celebrados pela extinta RFFSA, bem como 
aqueles delegados a Estados ou Municípios para 
operação ferroviária�
��������������������������������������������������������������������������������

Brasília, 31 de maio de 2007; 186o da Indepen-
dência e 119o da República�

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Tarso Genro 
– Alfredo Nascimento – Guido Mantega – João 
Bernardo de Azevedo Bringel – José Antonio 
Dias Toffoli

Promulgada em 31/5/2007 e publicada no DOU – 
Seção Extra de 31/5/2007.
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Lei no 10.413/2002
Determina o tombamento dos bens culturais das empresas incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Os bens culturais móveis e imóveis, 
assim definidos no art. 1o do Decreto-Lei no 25, 
de 30 de novembro de 1937, serão tombados e 
desincorporados do patrimônio das empresas 
incluídas no Programa Nacional de Deses-
tatização de que trata a Lei no 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, passando a integrar o acervo 
histórico e artístico da União.

Art. 2o O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias contado da 
data de sua publicação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 12 de março de 2002; 181o da Indepen-
dência e 114o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro 
Malan – Martus Tavares – Francisco Weffort

Promulgada em 12/3/2002 e publicada no DOU de 
13/3/2002.
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Lei no 8.394/1991
Dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes 
da República e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Os acervos documentais privados 
de presidentes da República e o acesso à sua 
consulta e pesquisa passam a ser protegidos e 
organizados nos termos desta lei.

Parágrafo único. A participação de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado, deten-
toras de acervo presidencial, nos benefícios e 
obrigações decorrentes desta lei, será voluntária 
e realizada mediante prévio acordo formal.

Art. 2o Os documentos que constituem o 
acervo presidencial privado são na sua origem, 
de propriedade do Presidente da República, 
inclusive para fins de herança, doação ou 
venda.

Art. 3o Os acervos documentais privados dos 
presidentes da República integram o patri-
mônio cultural brasileiro e são declarados de 
interesse público para os fins de aplicação do 
§ 1o do art. 216 da Constituição Federal, e são 
sujeitos às seguintes restrições:

I – em caso de venda, a União terá direito 
de preferência; e

II – não poderão ser alienados para o exte-
rior sem manifestação expressa da União.

CAPÍTULO II – Do Sistema dos Acervos 
Documentais Privados dos Presidentes da 
República

Art. 4o Os acervos documentais privados dos 
presidentes da República ficam organizados 

sob a forma de sistema que compreende o 
conjunto de medidas e providências a serem 
levadas a efeito por entidades públicas e priva-
das, coordenadas entre si, para a preservação, 
conservação e acesso aos acervos documen-
tais privados dos presidentes da República, 
mediante expresso consentimento deles ou de 
seus sucessores.

Parágrafo único. O sistema atuará de forma 
integrada aos sistemas nacionais de arquivos, 
bibliotecas e museus.

Art. 5o O sistema dos acervos documentais 
privados dos presidentes da República terá 
participação do Arquivo Nacional, Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), 
Museu da República, Biblioteca Nacional, 
Secretaria de Documentação Histórica do 
Presidente da República e, mediante acordo, de 
outras entidades públicas e pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado que detenham ou 
tratem de acervos documentais presidenciais.

Art. 6o O sistema de acervos documentais 
privados dos presidentes da República, através 
de seus participantes, terá como objetivo:

I – preservar a memória presidencial como 
um todo num conjunto integrado, compre-
endendo os acervos privados arquivísticos, 
bibliográficos e museológicos;

II – coordenar, no que diz respeito às tarefas 
de preservação, conservação, organização e 
acesso aos acervos presidenciais privados, as 
ações dos órgãos públicos de documentação e 
articulá-los com entidades privadas que dete-
nham ou tratem de tais acervos;

III – manter referencial único de informa-
ção, capaz de fornecer ao cidadão, de maneira 
uniforme e sistemática, a possibilidade de loca-
lizar, de ter acesso e de utilizar os documentos, 
onde quer que estejam guardados, seja em 
entidades públicas, em instituições privadas 
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ou com particulares, tanto na Capital Federal 
como na região de origem do Presidente ou nas 
demais regiões do País.

IV – propor metodologia, técnicas e tecnolo-
gias para identificação, referência, preservação, 
conservação, organização e difusão da docu-
mentação presidencial privada; e

V – conceituar e compatibilizar as informa-
ções referentes à documentação dos acervos 
privados presidenciais aos documentos ar-
quivísticos, bibliográficos e museológicos de 
caráter público.

Parágrafo único. O acesso a documentos 
sigilosos fica sujeito aos dispositivos legais que 
regulam a segurança do Estado.

Art. 7o O sistema de acervos documentais 
privados dos presidentes da República será 
coordenado pela Comissão Memória dos Pre-
sidentes da República, que atuará em caráter 
permanente junto ao Gabinete Pessoal do 
Presidente da República.

§ 1o A comissão será composta pelos titu-
lares do Arquivo Nacional, Instituto Brasileiro 
do Patrimônio Cultural (IBPC), Museu da 
República, Biblioteca Nacional, Secretaria de 
Documentação Histórica do Presidente da 
República, Departamento de Documentação da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, 
como membros natos, por titulares de outras 
entidades integrantes do sistema, e por perso-
nalidades de notório saber e experiência em 
arquivologia, biblioteconomia e documentação 
em geral, designados por decreto do Presidente 
da República.

§ 2o Além dos membros designados pelo 
Presidente da República, participarão das reu-
niões da comissão, com direito a voz mas não 
a voto, os titulares de entidades ou detentores 
de acervos admitidos formalmente ao sistema.

§ 3o A comissão terá por Secretário-Execu-
tivo o titular da Secretaria de Documentação 
Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente 
da República.

§ 4o A comissão poderá delegar poderes a 
subcomissões, que atuarão junto ao Secretário-
-Executivo.

§ 5o A organização e o funcionamento da 
comissão serão regulados através de seu regi-
mento interno.

§ 6o A participação na Comissão Memória 
dos Presidentes da República será considerada 
de natureza relevante e não remunerada.

§ 7o A Secretaria-Geral da Presidência da 
República e o Gabinete Militar da Presidência 
da República prestarão apoio administrativo 
à comissão.

§ 8o As despesas relativas a transporte e a 
hospedagem dos membros da comissão serão 
efetuadas na forma do disposto no art.  17 
desta lei.

Art. 8o Compete à Comissão Memória dos 
Presidentes da República:

I – estabelecer política de proteção aos acer-
vos presidenciais privados;

II – assessorar o Presidente da República 
nos assuntos referentes à sua documentação;

III – opinar sobre os projetos suscitados por 
mantenedores de acervos para fins de concessão 
de apoio técnico, humano ou financeiro;

IV – opinar sobre a celebração de convênios 
entre mantenedores de acervos e entidades 
públicas, e fiscalizar sua execução;

V – apoiar, com recursos técnicos e finan-
ceiros a preservação, conservação, organização 
e difusão dos acervos;

VI – definir as normas básicas de conser-
vação, organização e acesso necessárias à ga-
rantia da preservação dos documentos e suas 
informações;

VII – assegurar a manutenção do inventário 
geral e registro dos acervos privados presiden-
ciais, bem como suas condições de conservação, 
organização e acesso;

VIII – estimular os proprietários de acervos 
privados a ampliar a divulgação de tais acervos 
e o acesso a eles;

IX – manifestar-se nos casos de alienação de 
acervos presidenciais privados, em conformi-
dade com o art. 3o desta lei;

X – fomentar a pesquisa e a consulta a 
acervos, e recomendar providências para sua 
garantia; e

XI – estimular a iniciativa privada a cola-
borar com os mantenedores de acervos, para a 
preservação, divulgação e acesso público.

Art. 9o Os órgãos participantes do sistema de 
acervos documentais dos presidentes da Re-
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pública atuarão de forma articulada, cabendo, 
especialmente:

I – ao Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural, apoiar os projetos ou programas es-
pecíficos de interesse do sistema, fornecendo os 
meios técnicos, financeiros e administrativos a 
instituições de documentação ou a detentores 
de acervos presidenciais privados;

II – ao Arquivo Nacional, a orientação técnica 
relativa ao acervo arquivístico, a organização de 
centro de referência de acervos presidenciais que 
reúna e coloque à disposição dos interessados 
informações sobre documentos arquivísticos, 
bibliográficos e museológicos, de natureza pú-
blica ou privada, dos presidentes da República, e 
a manutenção de setor de arquivos presidenciais 
apto a receber doações de documentos dessa 
natureza;

III – ao Museu da República e outros setores 
do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, a 
orientação técnica relativa ao acervo museológico;

IV – à Biblioteca Nacional, a orientação téc-
nica relativa ao acervo bibliográfico;

V – à Secretaria de Documentação Histórica 
do Presidente da República, organizar, durante 
cada mandato presidencial, o acervo privado 
do Presidente, adequando-o ao estabelecido 
nesta lei; e

VI – à Fundação Casa de Rui Barbosa, à 
Fundação Joaquim Nabuco, aos serviços de 
documentação do Ministério da Marinha, do 
Ministério da Aeronáutica e do Ministério do 
Exército, ao Arquivo Histórico do Ministério das 
Relações Exteriores, às demais entidades públicas 
de documentação e, mediante acordo, às pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado ligadas à 
documentação, tais como o Centro de Pesquisa 
e Documentação da História Contemporânea da 
Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e a Associação dos Arqui-
vistas Brasileiros, as atividades complementares.

CAPÍTULO III – Da Organização do Acervo 
Documental Privado do Presidente em 
Exercício

Art. 10. O acervo documental do cidadão 
eleito Presidente da República será considerado 
presidencial a partir de sua diplomação, mas o 

acesso a ele somente se fará mediante expressa 
autorização de seu titular.

Art. 11. Com o objetivo de organizar o acervo 
documental privado do Presidente da República 
em Exercício, fica criada, como órgão integrante 
do Gabinete Pessoal do Presidente da República, 
a Secretaria de Documentação Histórica, a qual 
compete:

I – coordenar e gerir a formação do acervo pri-
vado do Presidente da República, a partir do levan-
tamento, preservação, conservação e organização 
dos documentos e informações complementares;

II – registrar cronologicamente as atividades 
do Presidente da República e os fatos decorrentes 
do exercício do mandato presidencial; e

III – realizar trabalhos de pesquisa histórica 
e documental relativos ao acervo, ao presidente 
e à sua época.

Art. 12. A Secretaria de Documentação Histó-
rica será dirigida por um Secretário, que exercerá 
a coordenação dos assuntos, ações e medidas 
referentes ao acervo documental privado do 
Presidente da República.

Parágrafo único. As atividades de apoio 
técnico e administrativo da Secretaria de Do-
cumentação Histórica serão desempenhadas 
por técnicos, requisitados, de acordo com a 
legislação relativa à Presidência da República, 
do Arquivo Nacional, do Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural, da Biblioteca Nacional e de 
outros órgãos federais de documentação.

Art. 13. Ao final do mandato presidencial, os 
documentos tratados pela Secretaria de Docu-
mentação Histórica do Presidente da República 
serão entregues ao titular.

Parágrafo único. Os documentos privados 
não recolhidos pelo Presidente da República ao 
final do mandato terão destinação definida pela 
Comissão Memória dos Presidentes da República.

CAPÍTULO IV – Dos Mantenedores 
dos Acervos Documentais Privados de 
Presidentes da República

Art. 14. As entidades públicas ou privadas, 
ou as pessoas físicas mantenedoras de acervos 
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documentais presidenciais privados, poderão 
solicitar dos órgãos públicos orientação ou 
assistência para a sua organização, manutenção 
e preservação e pleitear apoio técnico e finan-
ceiro do poder público para projetos de fins 
educativos, científicos ou culturais.

Art. 15. O apoio referido no artigo anterior 
ficará condicionado a que:

I – os detentores dos acervos adiram à 
Política de acervos documentais presidenciais 
privados formulada pela Comissão dos Acer-
vos Documentais Privados dos Presidentes da 
República e cumpram sua orientação técnica, 
visando ao atendimento à coletividade;

II – os projetos tenham finalidade educacio-
nal, científica ou cultural;

III – os acervos sejam acessíveis à consulta 
pública e à pesquisa, com exceção das restrições 
previstas em lei.

§ 1o Fica assegurada a consulta ou pesqui-
sa, para fins de estudo ou trabalho, de caráter 
técnico ou acadêmico, mediante solicitação 
fundamentada.

§ 2o O pesquisador ficará estritamente su-
jeito às normas de acesso e às recomendações 
de uso estabelecidas pelo proprietário ou gestor.

§ 3o Será estritamente cumprida a classifi-
cação de sigilo de documentos imposta pelo 
titular, quando do exercício do cargo.

§ 4o Os documentos só poderão sofrer 
restrições adicionais de acesso, por parte do 
mantenedor, pelo prazo de até trinta anos da 
data de sua publicação ou, no caso de revelação 
constrangedora à honra ou à intimidade, pelo 

prazo de até cem anos da data de nascimento 
da pessoa mencionada.

CAPÍTULO V – Disposições Finais

Art. 16. Ocorrendo com entidade privada 
mantenedora de acervo presidencial privado a 
extinção prevista no art. 22 do Código Civil, os 
documentos que o compõem serão transferidos 
para a guarda da União.

Art. 17. As despesas decorrentes desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias da Presidência da República e dos 
órgãos e entidades participantes do sistema de 
acervos documentais privados dos presidentes 
da República.

Art. 18. O Poder Executivo regulamentará 
o disposto nesta lei no prazo de noventa dias.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170o da In-
dependência e 103o da República.

FERNANDO COLLOR – Jarbas Passarinho

Promulgada em 30/12/1991 e publicada no DOU 
de 6/1/1992.
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Lei no 8.313/1991
Restabelece princípios da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I – Disposições Preliminares

Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac), com a finalidade 
de captar e canalizar recursos para o setor de 
modo a:

I – contribuir para facilitar, a todos, os meios 
para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno 
exercício dos direitos culturais;

II – promover e estimular a regionalização 
da produção cultural e artística brasileira, com 
valorização de recursos humanos e conteúdos 
locais;

III – apoiar, valorizar e difundir o conjunto 
das manifestações culturais e seus respectivos 
criadores;

IV – proteger as expressões culturais dos 
grupos formadores da sociedade brasileira e 
responsáveis pelo pluralismo da cultura na-
cional;

V – salvaguardar a sobrevivência e o flores-
cimento dos modos de criar, fazer e viver da 
sociedade brasileira;

VI – preservar os bens materiais e imateriais 
do patrimônio cultural e histórico brasileiro;

VII – desenvolver a consciência internacio-
nal e o respeito aos valores culturais de outros 
povos ou nações;

VIII – estimular a produção e difusão de 
bens culturais de valor universal, formadores 
e informadores de conhecimento, cultura e 
memória;

IX – priorizar o produto cultural originário 
do País.

Art. 2o O Pronac será implementado através 
dos seguintes mecanismos:3

I – Fundo Nacional da Cultura (FNC);
II – Fundos de Investimento Cultural e 

Artístico (Ficart);
III – Incentivo a projetos culturais.
§ 1o Os incentivos criados por esta Lei 

somente serão concedidos a projetos culturais 
cuja exibição, utilização e circulação dos bens 
culturais deles resultantes sejam abertas, sem 
distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a 
público pagante, se cobrado ingresso.

§ 2o É vedada a concessão de incentivo a 
obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, 
destinados ou circunscritos a coleções parti-
culares ou circuitos privados que estabeleçam 
limitações de acesso.

Art. 3o Para cumprimento das finalidades ex-
pressas no art. 1o desta lei, os projetos culturais 
em cujo favor serão captados e canalizados os 
recursos do Pronac atenderão, pelo menos, um 
dos seguintes objetivos:4

I – incentivo à formação artística e cultural, 
mediante:

a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa 
e trabalho, no Brasil ou no exterior, a autores, 
artistas e técnicos brasileiros ou estrangeiros 
residentes no Brasil;

b) concessão de prêmios a criadores, au-
tores, artistas, técnicos e suas obras, filmes, 
espetáculos musicais e de artes cênicas em 
concursos e festivais realizados no Brasil;

c) instalação e manutenção de cursos de 
caráter cultural ou artístico, destinados à for-
mação, especialização e aperfeiçoamento de 

3 Lei no 11.646/2008.
4 Lei no 9.874/1999 e Medida Provisória no 2.228-
1/2001.
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pessoal da área da cultura, em estabelecimentos 
de ensino sem fins lucrativos;

II – fomento à produção cultural e artística, 
mediante:

a) produção de discos, vídeos, obras ci-
nematográficas de curta e média metragem 
e filmes documentais, preservação do acervo 
cinematográfico bem assim de outras obras 
de reprodução videofonográfica de caráter 
cultural;

b) edição de obras relativas às ciências hu-
manas, às letras e às artes;

c) realização de exposições, festivais de 
arte, espetáculos de artes cênicas, de música 
e de folclore;

d) cobertura de despesas com transporte e 
seguro de objetos de valor cultural destinados 
a exposições públicas no País e no exterior;

e) realização de exposições, festivais de arte 
e espetáculos de artes cênicas ou congêneres;

III – preservação e difusão do patrimônio 
artístico, cultural e histórico, mediante:

a) construção, formação, organização, 
manutenção, ampliação e equipamento de 
museus, bibliotecas, arquivos e outras organi-
zações culturais, bem como de suas coleções 
e acervos;

b) conservação e restauração de prédios, 
monumentos, logradouros, sítios e demais 
espaços, inclusive naturais, tombados pelos 
Poderes Públicos;

c) restauração de obras de artes e bens mó-
veis e imóveis de reconhecido valor cultural;

d) proteção do folclore, do artesanato e das 
tradições populares nacionais;

IV – estímulo ao conhecimento dos bens e 
valores culturais, mediante:

a) distribuição gratuita e pública de ingres-
sos para espetáculos culturais e artísticos;

b) levantamentos, estudos e pesquisas na 
área da cultura e da arte e de seus vários seg-
mentos;

c) fornecimento de recursos para o FNC e 
para fundações culturais com fins específicos 
ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras 
entidades de caráter cultural;

V – apoio a outras atividades culturais e 
artísticas, mediante:

a) realização de missões culturais no país e 
no exterior, inclusive através do fornecimento 
de passagens;

b) contratação de serviços para elaboração 
de projetos culturais;

c) ações não previstas nos incisos anteriores 
e consideradas relevantes pelo Ministro de Esta-
do da Cultura, consultada a Comissão Nacional 
de Apoio à Cultura.

CAPÍTULO II – Do Fundo Nacional da 
Cultura (FNC)

Art. 4o Fica ratificado o Fundo de Promoção 
Cultural, criado pela Lei no 7.505, de 2 de julho 
de 1986, que passará a denominar-se Fundo 
Nacional da Cultura (FNC), com o objetivo 
de captar e destinar recursos para projetos 
culturais compatíveis com as finalidades do 
Pronac e de:5

I – estimular a distribuição regional eqüitati-
va dos recursos a serem aplicados na execução 
de projetos culturais e artísticos;

II – favorecer a visão interestadual, estimu-
lando projetos que explorem propostas cultu-
rais conjuntas, de enfoque regional;

III – apoiar projetos dotados de conteúdo 
cultural que enfatizem o aperfeiçoamento 
profissional e artístico dos recursos humanos 
na área da cultura, a criatividade e a diversidade 
cultural brasileira;

IV – contribuir para a preservação e proteção 
do patrimônio cultural e histórico brasileiro;

V – favorecer projetos que atendam às 
necessidades da produção cultural e aos in-
teresses da coletividade, aí considerados os 
níveis qualitativos e quantitativos de atendi-
mentos às demandas culturais existentes, o 
caráter multiplicador dos projetos através de 
seus aspectos sócio-culturais e a priorização 
de projetos em áreas artísticas e culturais com 
menos possibilidade de desenvolvimento com 
recursos próprios.

§ 1o O FNC será administrado pelo Mi-
nistério da Cultura e gerido por seu titular, 

5 Lei no 9.874/1999.
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para cumprimento do Programa de Trabalho 
Anual, segundo os princípios estabelecidos nos 
arts. 1o e 3o.

§ 2o Os recursos do FNC somente serão 
aplicados em projetos culturais após aprovados, 
com parecer do órgão técnico competente, pelo 
Ministro de Estado da Cultura.

§ 3o Os projetos aprovados serão acom-
panhados e avaliados tecnicamente pelas en-
tidades supervisionadas, cabendo a execução 
financeira à SEC/PR.

§ 4o Sempre que necessário, as entidades 
supervisionadas utilizarão peritos para análise 
e parecer sobre os projetos, permitida a indeni-
zação de despesas com o deslocamento, quando 
houver, e respectivos pró-labore e ajuda de cus-
tos, conforme ficar definido no regulamento.

§ 5o O Secretário da Cultura da Presidência 
da República designará a unidade da estrutura 
básica da SEC/PR que funcionará como secre-
taria executiva do FNC.

§ 6o Os recursos do FNC não poderão ser 
utilizados para despesas de manutenção admi-
nistrativa do Ministério da Cultura, exceto para 
a aquisição ou locação de equipamentos e bens 
necessários ao cumprimento das finalidades 
do Fundo.

§ 7o Ao término do projeto, a SEC/PR efetu-
ará uma avaliação final de forma a verificar a fiel 
aplicação dos recursos, observando as normas 
e procedimentos a serem definidos no regula-
mento desta lei, bem como a legislação em vigor.

§ 8o As instituições públicas ou privadas 
recebedoras de recursos do FNC e executoras 
de projetos culturais, cuja avaliação final não 
for aprovada pela SEC/PR, nos termos do pará-
grafo anterior, ficarão inabilitadas pelo prazo de 
três anos ao recebimento de novos recursos, ou 
enquanto a SEC/PR não proceder a reavaliação 
do parecer inicial.

Art. 5o O FNC é um fundo de natureza con-
tábil, com prazo indeterminado de duração, 
que funcionará sob as formas de apoio a fundo 
perdido ou de empréstimos reembolsáveis, con-
forme estabelecer o regulamento, e constituído 
dos seguintes recursos:6

6 Lei no 9.999/2000.

I – recursos do Tesouro Nacional;
II – doações, nos termos da legislação vigente;
III – legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de 

qualquer natureza, inclusive de organismos 
internacionais;

V – saldos não utilizados na execução dos 
projetos a que se referem o Capítulo IV e o 
presente capítulo desta lei;

VI – devolução de recursos de projetos 
previstos no Capítulo IV e no presente capítulo 
desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com 
ou sem justa causa;

VII – um por cento da arrecadação dos 
Fundos de Investimentos Regionais, a que se 
refere a Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, 
obedecida na aplicação a respectiva origem 
geográfica regional;

VIII – três por cento da arrecadação bruta 
dos concursos de prognósticos e loterias fede-
rais e similares cuja realização estiver sujeita a 
autorização federal, deduzindo-se este valor do 
montante destinados aos prêmios;

IX – reembolso das operações de emprés-
timo realizadas através do fundo, a título de 
financiamento reembolsável, observados cri-
térios de remuneração que, no mínimo, lhes 
preserve o valor real;

X – resultado das aplicações em títulos pú-
blicos federais, obedecida a legislação vigente 
sobre a matéria;

XI – conversão da dívida externa com 
entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 
mediante doações, no limite a ser fixado pelo 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamen-
to, observadas as normas e procedimentos do 
Banco Central do Brasil;

XII – saldos de exercícios anteriores;
XIII – recursos de outras fontes.

Art. 6o O FNC financiará até oitenta por cento 
do custo total de cada projeto, mediante com-
provação, por parte do proponente, ainda que 
pessoa jurídica de direito público, da circuns-
tância de dispor do montante remanescente ou 
estar habilitado à obtenção do respectivo finan-
ciamento, através de outra fonte devidamente 
identificada, exceto quanto aos recursos com 
destinação especificada na origem.
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§ 1o (Vetado)
§ 2o Poderão ser considerados, para efeito 

de totalização do valor restante, bens e serviços 
oferecidos pelo proponente para implementa-
ção do projeto, a serem devidamente avaliados 
pela SEC/PR.

Art. 7o A SEC/PR estimulará, através do 
FNC, a composição, por parte de instituições 
financeiras, de carteiras para financiamento 
de projetos culturais, que levem em conta o 
caráter social da iniciativa, mediante critérios, 
normas, garantias e taxas de juros especiais a 
serem aprovados pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO III – Dos Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico (Ficart)

Art. 8o Fica autorizada a constituição de 
Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
(Ficart), sob a forma de condomínio, sem per-
sonalidade jurídica, caracterizando comunhão 
de recursos destinados à aplicação em projetos 
culturais e artísticos.

Art. 9o São considerados projetos culturais 
e artísticos, para fins de aplicação de recursos 
do Ficart, além de outros que venham a ser 
declarados pelo Ministério da Cultura:7

I – a produção comercial de instrumentos 
musicais, bem como de discos, fitas, vídeos, 
filmes e outras formas de reprodução fonovi-
deográficas;

II – a produção comercial de espetáculos 
teatrais, de dança, música, canto, circo e demais 
atividades congêneres;

III – a edição comercial de obras relativas 
às ciências, às letras e às artes, bem como de 
obras de referência e outras de cunho cultural;

IV – construção, restauração, reparação ou 
equipamento de salas e outros ambientes des-
tinados a atividades com objetivos culturais, de 
propriedade de entidades com fins lucrativos;

V – outras atividades comerciais ou indus-
triais, de interesse cultural, assim consideradas 
pelo Ministério da Cultura.

7 Lei no 9.874/1999.

Art. 10. Compete à Comissão de Valores 
Mobiliários, ouvida a SEC/PR, disciplinar a 
constituição, o funcionamento e a administra-
ção dos Ficart, observadas as disposições desta 
lei e as normas gerais aplicáveis aos fundos de 
investimento.

Art. 11. As quotas dos Ficart, emitidas sempre 
sob a forma nominativa ou escritural, consti-
tuem valores mobiliários sujeitos ao regime da 
Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

Art. 12. O titular das quotas de Ficart:
I – não poderá exercer qualquer direito real 

sobre os bens e direitos integrantes do patri-
mônio do fundo;

II – não responde pessoalmente por qual-
quer obrigação legal ou contratual, relativa-
mente aos empreendimentos do fundo ou da 
instituição administradora, salvo quanto à 
obrigação de pagamento do valor integral das 
quotas subscritas.

Art. 13. A instituição administradora de 
Ficart compete:

I – representá-lo ativa e passivamente, judi-
cial e extrajudicialmente;

II – responder pessoalmente pela evicção de 
direito, na eventualidade da liquidação deste.

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital 
auferidos pelos Ficart ficam isentos do imposto 
sobre operações de crédito, câmbio e seguro, 
assim como do imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza.8

Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital 
distribuídos pelos Ficart, sob qualquer forma, 
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a 
renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por 
cento.

Parágrafo único. Ficam excluídos da in-
cidência na fonte de que trata este artigo, os 
rendimentos distribuídos a beneficiário pessoa 
jurídica tributada com base no lucro real, os 
quais deverão ser computados na declaração 
anual de rendimentos.

8 Lei no 8.894/1994.
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Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por 
pessoas físicas ou jurídicas não tributadas com 
base no lucro real, inclusive isentas, decorrentes 
da alienação ou resgate de quotas dos Ficart, 
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a 
renda, à mesma alíquota prevista para a tribu-
tação de rendimentos obtidos na alienação ou 
resgate de quotas de fundos mútuos de ações.

§ 1o Considera-se ganho de capital a dife-
rença positiva entre o valor de cessão ou resgate 
da quota e o custo médio atualizado da aplica-
ção, observadas as datas de aplicação, resgate 
ou cessão, nos termos da legislação pertinente.

§ 2o O ganho de capital será apurado em 
relação a cada resgate ou cessão, sendo per-
mitida a compensação do prejuízo havido em 
uma operação com o lucro obtido em outra, da 
mesma ou diferente espécie, desde que de renda 
variável, dentro do mesmo exercício fiscal.

§ 3o O imposto será pago até o último dia 
útil da primeira quinzena do mês subseqüente 
àquele em que o ganho de capital foi auferido.

§ 4o Os rendimentos e ganhos de capital a 
que se referem o caput deste artigo e o artigo 
anterior, quando auferidos por investidores re-
sidentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-
-se à tributação pelo imposto sobre a renda, nos 
termos da legislação aplicável a esta classe de 
contribuintes.

Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos arti-
gos precedentes somente incide sobre os rendi-
mentos decorrentes de aplicações em Ficart que 
atendam a todos os requisitos previstos na pre-
sente lei e na respectiva regulamentação a ser 
baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos 
de capital auferidos por Ficart, que deixem de 
atender aos requisitos específicos desse tipo de 
fundo, sujeitar-se-ão à tributação prevista no 
artigo 43 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988.

CAPÍTULO IV – Do Incentivo a Projetos 
Culturais

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as ati-
vidades culturais, a União facultará às pessoas 
físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de 

parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de 
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto 
a projetos culturais apresentados por pessoas 
físicas ou por pessoas jurídicas de natureza 
cultural, como através de contribuições ao FNC, 
nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde 
que os projetos atendam aos critérios estabele-
cidos no art. 1o desta Lei.9

§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do 
imposto de renda devido as quantias efetiva-
mente despendidas nos projetos elencados no 
§ 3o, previamente aprovados pelo Ministério da 
Cultura, nos limites e nas condições estabeleci-
dos na legislação do imposto de renda vigente, 
na forma de

a) doações; e
b) patrocínios.
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real não poderão deduzir o 
valor da doação ou do patrocínio referido no 
parágrafo anterior como despesa operacional.

§ 3o As doações e os patrocínios na produ-
ção cultural, a que se refere o § 1o, atenderão 
exclusivamente aos seguintes segmentos:

a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou 

humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas 

públicas, museus, arquivos públicos e cine-
matecas, bem como treinamento de pessoal e 
aquisição de equipamentos para a manutenção 
desses acervos;

f) produção de obras cinematográficas e 
videofonográficas de curta e média metragem 
e preservação e difusão do acervo audiovisual; e

g) preservação do patrimônio cultural ma-
terial e imaterial.

h) construção e manutenção de salas de 
cinema e teatro, que poderão funcionar tam-
bém como centros culturais comunitários, em 
Municípios com menos de 100.000 (cem mil) 
habitantes.

Art. 19. Os projetos culturais previstos nes-
ta Lei serão apresentados ao Ministério da 

9 Leis nos 9.874/1999, 11.646/2008 e Medida Provi-
sória no 2.228-1/2001.
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Cultura, ou a quem este delegar atribuição, 
acompanhados do orçamento analítico, para 
aprovação de seu enquadramento nos objetivos 
do Pronac.10

§ 1o O proponente será notificado dos 
motivos da decisão que não tenha aprovado o 
projeto, no prazo máximo de cinco dias.

§ 2o Da notificação a que se refere o parágra-
fo anterior, caberá pedido de reconsideração ao 
Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido 
no prazo de sessenta dias.

§ 3o (Vetado)
§ 4o (Vetado)
§ 5o (Vetado)
§ 6o A aprovação somente terá eficácia após 

publicação de ato oficial contendo o título do 
projeto aprovado e a instituição por ele res-
ponsável, o valor autorizado para obtenção de 
doação ou patrocínio e o prazo de validade da 
autorização.

§ 7o O Ministério da Cultura publicará 
anualmente, até 28 de fevereiro, o montante dos 
recursos autorizados pelo Ministério da Fazen-
da para a renúncia fiscal no exercício anterior, 
devidamente discriminados por beneficiário.

§ 8o Para a aprovação dos projetos será 
observado o princípio da não-concentração 
por segmento e por beneficiário, a ser aferido 
pelo montante de recursos, pela quantidade de 
projetos, pela respectiva capacidade executiva 
e pela disponibilidade do valor absoluto anual 
de renúncia fiscal.

Art. 20. Os projetos aprovados na forma do 
artigo anterior serão, durante sua execução, 
acompanhados e avaliados pela SEC/PR ou por 
quem receber a delegação destas atribuições.11

§ 1o A SEC/PR, após o término da execução 
dos projetos previstos neste artigo, deverá, no 
prazo de seis meses, fazer uma avaliação final 
da aplicação correta dos recursos recebidos, 
podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo 
de até três anos.

§ 2o Da decisão a que se refere o parágrafo 
anterior, caberá pedido de reconsideração ao 
Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido 
no prazo de sessenta dias.

10 Lei no 9.874/1999.
11 Lei no 9.874/1999.

§ 3o O Tribunal de Contas da União incluirá 
em seu parecer prévio sobre as contas do Presi-
dente da República análise relativa a avaliação 
de que trata este artigo.

Art. 21. As entidades incentivadoras e cap-
tadoras de que trata este Capítulo deverão 
comunicar, na forma que venha a ser estipu-
lada pelo Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, e SEC/PR, os aportes financeiros 
realizados e recebidos, bem como as entida-
des captadoras efetuar a comprovação de sua 
aplicação.

Art. 22. Os projetos enquadrados nos obje-
tivos desta lei não poderão ser objeto de apre-
ciação subjetiva quanto ao seu valor artístico 
ou cultural.

Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se:
I – (Vetado);
II – patrocínio: a transferência de numerário, 

com finalidade promocional ou a cobertura, 
pelo contribuinte do Imposto sobre a Renda e 
proventos de qualquer natureza, de gastos, ou 
a utilização de bem móvel ou imóvel do seu pa-
trimônio, sem a transferência de domínio, para 
a realização, por outra pessoa física ou jurídica 
de atividade cultural com ou sem finalidade 
lucrativa prevista no art. 3o desta lei.

§ 1o Constitui infração a esta Lei o recebi-
mento pelo patrocinador, de qualquer vanta-
gem financeira ou material em decorrência do 
patrocínio que efetuar.

§ 2o As transferências definidas neste artigo 
não estão sujeitas ao recolhimento do Imposto 
sobre a Renda na fonte.

Art. 24. Para os fins deste Capítulo, equipa-
ram-se a doações, nos termos do regulamento:

I – distribuições gratuitas de ingressos para 
eventos de caráter artístico-cultural por pes-
soa jurídica a seus empregados e dependentes 
legais;

II – despesas efetuadas por pessoas físicas ou 
jurídicas com o objetivo de conservar, preservar 
ou restaurar bens de sua propriedade ou sob 
sua posse legítima, tombados pelo Governo 
Federal, desde que atendidas as seguintes 
disposições:
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a) preliminar definição, pelo Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, 
das normas e critérios técnicos que deverão 
reger os projetos e orçamentos de que trata 
este inciso;

b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos pro-
jetos e respectivos orçamentos de execução 
das obras;

c) posterior certificação, pelo referido 
órgão, das despesas efetivamente realizadas e 
das circunstâncias de terem sido as obras exe-
cutadas de acordo com os projetos aprovados.

Art. 25. Os projetos a serem apresentados por 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de nature-
za cultural para fins de incentivo, objetivarão 
desenvolver as formas de expressão, os modos 
de criar e fazer, os processos de preservação e 
proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os 
estudos e métodos de interpretação da realidade 
cultural, bem como contribuir para propiciar 
meios, à população em geral, que permitam o 
conhecimento dos bens de valores artísticos 
e culturais, compreendendo, entre outros, os 
seguintes segmentos:12

I – teatro, dança, circo, ópera, mímica e 
congêneres;

II – produção cinematográfica, videográfica, 
fotográfica, discográfica e congêneres;

III – literatura, inclusive obras de referência;
IV – música;
V – artes plásticas, artes gráficas, gravuras, 

cartazes, filatelia e outras congêneres;
VI – folclore e artesanato;
VII – patrimônio cultural, inclusive histó-

rico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, 
museus, arquivos e demais acervos;

VIII – humanidades; e
IX – rádio e televisão, educativas e culturais, 

de caráter não-comercial.
Parágrafo único. Os projetos culturais 

relacionados com os segmentos do inciso II 
deste artigo deverão beneficiar exclusivamente 
as produções independentes, bem como as 
produções culturais-educativas de caráter não 
comercial, realizadas por empresas de rádio e 
televisão.

12 Lei no 9.874/1999.

Art. 26. O doador ou patrocinador poderá 
deduzir do imposto devido na declaração 
do Imposto sobre a Renda os valores efeti-
vamente contribuídos em favor de projetos 
culturais aprovados de acordo com os dispo-
sitivos desta Lei, tendo como base os seguintes 
percentuais:13

I – no caso das pessoas físicas, oitenta por 
cento das doações e sessenta por cento dos 
patrocínios;

II – no caso das pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, quarenta por cento das 
doações e trinta por cento dos patrocínios.

§ 1o A pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real poderá abater as doações e patro-
cínios como despesa operacional.

§ 2o O valor máximo das deduções de que 
trata o caput deste artigo será fixado anualmen-
te pelo Presidente da República, com base em 
um percentual da renda tributável das pessoas 
físicas e do imposto devido por pessoas jurídi-
cas tributadas com base no lucro real.

§ 3o Os benefícios de que trata este artigo 
não excluem ou reduzem outros benefícios, 
abatimentos e deduções em vigor, em especial 
as doações a entidades de utilidade pública 
efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.

§ 4o (Vetado)
§ 5o O Poder Executivo estabelecerá me-

canismo de preservação do valor real das 
contribuições em favor de projetos culturais, 
relativamente a este Capítulo.

Art. 27. A doação ou o patrocínio não poderá 
ser efetuada a pessoa ou instituição vinculada 
ao agente.14

§ 1o Consideram-se vinculados ao doador 
ou patrocinador:

a) a pessoa jurídica da qual o doador ou pa-
trocinador seja titular, administrador, gerente, 
acionista ou sócio, na data da operação, ou nos 
doze meses anteriores;

b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, 
inclusive os afins, e os dependentes do doador 
ou patrocinador ou dos titulares, administra-
dores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica 

13 Lei no 9.532/1997.
14 Lei no 9.874/1999.
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vinculada ao doador ou patrocinador, nos 
termos da alínea anterior;

c) outra pessoa jurídica da qual o doador 
ou patrocinador seja sócio.

§ 2o Não se consideram vinculadas as ins-
tituições culturais sem fins lucrativos, criadas 
pelo doador ou patrocinador, desde que devi-
damente constituídas e em funcionamento, na 
forma da legislação em vigor.

Art. 28. Nenhuma aplicação dos recursos 
previstos nesta Lei poderá ser feita através de 
qualquer tipo de intermediação.15

Parágrafo único. A contratação de serviços 
necessários à elaboração de projetos para a 
obtenção de doação, patrocínio ou investi-
mento, bem como a captação de recursos ou a 
sua execução por pessoa jurídica de natureza 
cultural, não configura a intermediação referida 
neste artigo.

Art. 29. Os recursos provenientes de doações 
ou patrocínios deverão ser depositados e mo-
vimentados, em conta bancária específica, em 
nome do beneficiário, e a respectiva prestação 
de contas deverá ser feita nos termos do regu-
lamento da presente Lei.

Parágrafo único. Não serão consideradas, 
para fins de comprovação do incentivo, as con-
tribuições em relação às quais não se observe 
esta determinação.

Art. 30. As infrações aos dispositivos deste 
capítulo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, sujeitarão o doador ou patrocinador 
ao pagamento do valor atualizado do Imposto 
sobre a Renda devido em relação a cada exer-
cício financeiro, além das penalidades e demais 
acréscimos previstos na legislação que rege a 
espécie.16

§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-
-se solidariamente responsável por inadimplên-
cia ou irregularidade verificada a pessoa física 
ou jurídica propositora do projeto.

§ 2o A existência de pendências ou irregula-
ridades na execução de projetos da proponente 

15 Lei no 9.874/1999.
16 Lei no 9.874/1999.

junto ao Ministério da Cultura suspenderá a 
análise ou concessão de novos incentivos, até 
a efetiva regularização.

§ 3o Sem prejuízo do parágrafo anterior, 
aplica-se, no que couber, cumulativamente, o 
disposto nos arts. 38 e seguintes desta Lei.

CAPÍTULO V – Das Disposições Gerais e 
Transitórias

Art. 31. Com a finalidade de garantir a parti-
cipação comunitária, a representação de artista 
e criadores no trato oficial dos assuntos da 
cultura e a organização nacional sistêmica da 
área, o Governo Federal estimulará a institucio-
nalização de Conselhos de Cultura no Distrito 
Federal, nos Estados, e nos Municípios.

Art. 31-A. Para os efeitos desta Lei, ficam 
reconhecidos como manifestação cultural a 
música gospel e os eventos a ela relacionados, 
exceto aqueles promovidos por igrejas.17

Art. 32. Fica instituída a Comissão Nacional 
de Incentivo à Cultura – CNIC, com a seguinte 
composição:

I – o Secretário da Cultura da Presidência 
da República;

II – os Presidentes das entidades supervisio-
nadas pela SEC/PR;

III – o Presidente da entidade nacional que 
congregar os Secretários de Cultura das Uni-
dades Federadas;

IV – um representante do empresariado 
brasileiro;

V – seis representantes de entidades asso-
ciativas dos setores culturais e artísticos de 
âmbito nacional.

§ 1o A CNIC será presidida pela autoridade 
referida no inciso I deste artigo que, para fins 
de desempate terá o voto de qualidade.

§ 2o Os mandatos, a indicação e a escolha 
dos representantes a que se referem os incisos 
IV e V deste artigo, assim como a competência 
da CNIC, serão estipulados e definidos pelo 
regulamento desta Lei.

17 Lei no 12.590/2012.
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Art. 33. A SEC/PR, com a finalidade de 
estimular e valorizar a arte e a cultura, esta-
belecerá um sistema de premiação anual que 
reconheça as contribuições mais significativas 
para a área:

I – de artistas ou grupos de artistas brasi-
leiros ou residentes no Brasil, pelo conjunto 
de sua obra ou por obras individuais;

II – de profissionais da área do patrimônio 
cultural;

III – de estudiosos e autores na interpretação 
crítica da cultura nacional, através de ensaios, 
estudos e pesquisas.

Art. 34. Fica instituída a Ordem do Mérito 
Cultural, cujo estatuto será aprovado por 
Decreto do Poder Executivo, sendo que as 
distinções serão concedidas pelo Presidente 
da República, em ato solene, a pessoas que, 
por sua atuação profissional ou como incen-
tivadoras das artes e da cultura, mereçam 
reconhecimento.18

Art. 35. Os recursos destinados ao então Fun-
do de Promoção Cultural, nos termos do art. 1o, 
§ 6o, da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, serão 
recolhidos ao Tesouro Nacional para aplicação 
pelo FNC, observada a sua finalidade.

Art. 36. O Departamento da Receita Federal, 
do Ministério da Economia, Fazenda e Pla-
nejamento, no exercício de suas atribuições 
específicas, fiscalizará a efetiva execução desta 
Lei, no que se refere à aplicação de incentivos 
fiscais nela previstos.

Art. 37. O Poder Executivo a fim de atender o 
disposto no art. 26, § 2o, desta Lei, adequando-o 
às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, enviará, no prazo de 30 dias, Mensagem ao 
Congresso Nacional, estabelecendo o total da 
renúncia fiscal e correspondente cancelamento 
de despesas orçamentárias.

18 Decreto no 1.711/1995.

Art. 38. Na hipótese de dolo, fraude ou simu-
lação, inclusive no caso de desvio de objeto, 
será aplicada, ao doador e ao beneficiário, 
multa correspondente a duas vezes o valor da 
vantagem recebida indevidamente.

Art. 39. Constitui crime, punível com a reclu-
são de dois a seis meses e multa de vinte por 
cento do valor do projeto, qualquer discrimi-
nação de natureza política que atente contra a 
liberdade de expressão, de atividade intelectual 
e artística, de consciência ou crença, no an-
damento dos projetos a que se refere esta Lei.

Art. 40. Constitui crime, punível com reclusão 
de dois a seis meses e multa de vinte por cento 
do valor do projeto, obter redução do imposto 
de renda utilizando-se fraudulentamente de 
qualquer benefício desta Lei.

§ 1o No caso de pessoa jurídica respondem 
pelo crime o acionista controlador e os admi-
nistradores que para ele tenham concorrido.

§ 2o Na mesma pena incorre aquele que, 
recebendo recursos, bens ou valores em função 
desta Lei, deixa de promover, sem justa causa, 
atividade cultural objeto do incentivo.

Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de ses-
senta dias, regulamentará a presente lei.

Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 43. Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170o da In-
dependência e 103o da República.

FERNANDO COLLOR – Jarbas Passarinho

Promulgada em 23/12/1991 e publicada no DOU 
de 24/12/1991.
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Lei no 7.661/1988
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:
��������������������������������������������������������������������������������

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; res-
tingas 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 patri-
mônio natural, histórico, paleontológico, 
espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e 
paisagístico�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 5o O PNGC será elaborado e executado 
observando normas, critérios e padrões relati-
vos ao controle e à manutenção da qualidade 
do meio ambiente, estabelecidos pelo Conama, 
que contemplem, entre outros, os seguintes 
aspectos: urbanização; ocupação e uso do 
solo, do subsolo e das águas; parcelamento e 
remembramento do solo; sistema viário e de 
transporte; sistema de produção, transmissão e 
distribuição de energia; habitação e saneamento 
básico; turismo, recreação e lazer; patrimônio 
natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico�

§ 1o Os Estados e Municípios poderão 
instituir, através de lei, os respectivos Planos 
Estaduais ou Municipais de Gerenciamento 

Costeiro, observadas as normas e diretrizes do 
Plano Nacional e o disposto nesta lei, e designar 
os órgãos competentes para a execução desses 
Planos�

§ 2o Normas e diretrizes sobre o uso do solo, 
do subsolo e das águas, bem como limitações à 
utilização de imóveis, poderão ser estabelecidas 
nos Planos de Gerenciamento Costeiro, Nacio-
nal, Estadual e Municipal, prevalecendo sempre 
as disposições de natureza mais restritiva�
��������������������������������������������������������������������������������

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 penali-
dades 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�

Parágrafo único� As sentenças condena-
tórias e os acordos judiciais (vetado), que 
dispuserem sobre a reparação dos danos ao 
meio ambiente pertinentes a esta lei, deverão 
ser comunicados pelo órgão do Ministério 
Público ao Conama�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 9o Para evitar a degradação ou o uso in-
devido dos ecossistemas, do patrimônio e dos 
recursos naturais da Zona Costeira, o PNGC 
poderá prever a criação de unidades de con-
servação permanente, na forma da legislação 
em vigor�

Art. 10. As praias são bens públicos de uso 
comum do povo, sendo assegurado, sempre, 
livre e franco acesso a elas e ao mar, em qual-
quer direção e sentido, ressalvados os trechos 
considerados de interesse de segurança na-
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cional ou incluídos em áreas protegidas por 
legislação específica�

§ 1o Não será permitida a urbanização ou 
qualquer forma de utilização do solo na Zona 
Costeira que impeça ou dificulte o acesso as-
segurado no caput deste artigo�

§ 2o A regulamentação desta lei determi-
nará as características e as modalidades de 
acesso que garantam o uso público das praias 
e do mar�

§ 3o Entende-se por praia a área coberta e 
descoberta periodicamente pelas águas, acres-
cida da faixa subseqüente de material detrítico, 
tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, 
até o limite onde se inicie a vegetação natural, 
ou, em sua ausência, onde comece um outro 
ecossistema�

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará 
esta lei, no que couber, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias�

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação�

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário�

Brasília, 16 de maio de 1988; 167o da Indepen-
dência e 100o da República�

JOSÉ SARNEY – Henrique Sabóia – Prisco 
Viana

Promulgada em 16/5/1988 e publicada no DOU de 
18/5/1988.
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Lei no 7.542/1986
Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, 
encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos 
e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o As coisas ou bens afundados, sub-
mersos, encalhados e perdidos em águas sob 
jurisdição nacional, em terrenos de marinha 
e seus acrescidos e em terrenos marginais, em 
decorrência de sinistro, alijamento ou fortu-
na do mar, ficam submetidos às disposições 
desta lei.

Art. 2o Compete ao Ministério da Marinha 
a coordenação, o controle e a fiscalização das 
operações e atividades de pesquisa, exploração, 
remoção e demolição de coisas ou bens afun-
dados, submersos, encalhados e perdidos em 
águas sob jurisdição nacional, em terrenos de 
marinha e seus acrescidos e em terrenos mar-
ginais, em decorrência de sinistro, alijamento 
ou fortuna do mar.

Parágrafo único. O Ministro da Marinha 
poderá delegar a execução de tais serviços a 
outros órgãos federais, estaduais, municipais 
e, por concessão, a particulares, em áreas defi-
nidas de jurisdição.

Art. 3o As coisas ou bens referidos no art. 1o 
desta lei serão considerados como perdidos 
quando o seu responsável:

I – declarar à Autoridade Naval que o con-
sidera perdido;

II – não for conhecido, estiver ausente ou 
não manifestar sua disposição de providenciar, 
de imediato, a flutuação ou recuperação da 
coisa ou bem, mediante operação de assistência 
e salvamento.

Art. 4o O responsável por coisas ou bens 
referidos no art.  1o desta lei poderá solicitar 
à Autoridade Naval licença para pesquisá-los, 
explorá-los, removê-los ou demoli-los, no todo 
ou em parte.

Art. 5o A Autoridade Naval, a seu exclusivo 
critério, poderá determinar ao responsável por 
coisas ou bens, referidos no art. 1o desta lei, sua 
remoção ou demolição, no todo ou em parte, 
quando constituírem ou vierem a constituir 
perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de 
danos a terceiros ou ao meio ambiente.

Parágrafo único. A Autoridade Naval fixará 
prazos para início e término da remoção ou 
demolição, que poderão ser alterados, a seu 
critério.

Art. 6o O direito estabelecido no art. 4o desta 
lei prescreverá em 5 (cinco) anos, a contar da 
data do sinistro, alijamento ou fortuna do mar.

Parágrafo único. O prazo previsto neste 
artigo ficará suspenso quando:

I – o responsável iniciar a remoção ou de-
molição;

II – a Autoridade Naval determinar a remo-
ção ou demolição;

III – a remoção ou demolição for interrom-
pida mediante protesto judicial.

Art. 7o Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, 
a contar da data do sinistro, alijamento ou 
fortuna do mar, sem que o responsável pelas 
coisas ou bens referidos no art.  1o desta lei 
tenha solicitado licença para sua remoção ou 
demolição, será considerado como presunção 
legal de renúncia à propriedade, passando as 
coisas ou os bens ao domínio da União.
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Art. 8o O responsável pelas coisas ou pelos bens 
referidos no art. 1o desta lei poderá ceder a tercei-
ros seus direitos de disposição sobre os mesmos.

§ 1o O cedente e o cessionário são solida-
riamente responsáveis pelos riscos ou danos à 
segurança da navegação, a terceiros e ao meio 
ambiente, decorrentes da existência das coisas 
ou dos bens referidos no art. 1o ou conseqüentes 
das operações de sua remoção ou demolição.

§ 2o A cessão deverá ser comunicada à Au-
toridade Naval, sob pena de ser anulado o ato.

Art. 9o A determinação de remoção ou demo-
lição de que trata o art. 5o desta lei será feita:

I – por intimação pessoal, quando o respon-
sável tiver paradeiro conhecido no País;

II – por edital, quando o responsável tiver 
paradeiro ignorado, incerto ou desconhecido, 
quando não estiver no País, quando se furtar à 
intimação pessoal ou quando for desconhecido.

§ 1o A intimação de responsável estrangeiro 
deverá ser feita através de edital, enviando-se 
cópia à Embaixada ou ao Consulado de seu 
país de origem, ou, caso seu paradeiro seja 
conhecido, à Embaixada ou Consulado do país 
em que residir.

§ 2o O edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 
será publicado, uma vez, no Diário Oficial da 
União, em jornal de grande circulação da capital 
da Unidade da Federação onde se encontrem 
as coisas ou os bens, em jornal da cidade por-
tuária mais próxima ou de maior importância 
do Estado e em jornal do Rio de Janeiro, caso 
as coisas ou os bens se encontrem afastados da 
costa ou nas proximidades de ilhas oceânicas.

Art. 10. A Autoridade Naval poderá assumir 
as operações de pesquisa, exploração, remoção 
ou demolição das coisas ou bens referidos no 
art. 1o desta lei, por conta e risco de seu res-
ponsável, caso este não tenha providenciado 
ou conseguido realizar estas operações dentro 
dos prazos legais estabelecidos.

Art. 11. A Autoridade Naval determinará que 
o responsável, antes de dar início à pesquisa, 
exploração, remoção ou demolição solicitadas 
ou determinadas, das coisas ou dos bens re-

feridos no art. 1o desta lei adote providências 
imediatas e preliminares para prevenir, reduzir 
ou controlar os riscos ou danos à segurança 
da navegação, a terceiros e ao meio ambiente.

§ 1o A providência determinada deverá 
consistir:

I – na manutenção, se possível, a bordo, ou 
em local próximo à embarcação, de seu Co-
mandante ou de um Oficial ou um Tripulante; e

II – na demarcação ou sinalização das coisas 
ou dos bens.

§ 2o Na falta de atendimento imediato de 
tais providências, ou quando for impraticável 
ou não houver tempo para intimar o res-
ponsável, a Autoridade Naval poderá adotar 
providências por conta e risco do responsável.

Art. 12. A Autoridade Naval poderá empregar 
seus próprios meios ou autorizar terceiros para 
executarem as operações de pesquisa, explora-
ção, remoção ou demolição de coisas ou bens 
referidos no art. 1o desta lei, no exercício do di-
reito a que se referem o art. 10 e o § 2o do art. 11.

§ 1o No contrato com terceiro ou na auto-
rização a estes dada poderá constar cláusula 
determinando o pagamento no todo ou em 
parte, com as coisas ou os bens recuperados, 
ou removidos, ressalvado o direito do respon-
sável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após 
a recuperação, mediante pagamento do valor 
da fatura, do seguro ou de mercado, o que for 
maior, da mesma coisa ou bem, além do paga-
mento do que faltar para reembolso integral 
das despesas havidas ou contratadas para a 
operação executada.

§ 2o Na falta de disposição em contrário no 
contrato ou autorização ou sendo a recuperação 
feita pela Autoridade Naval, as coisas ou os bens 
resgatados, nacionais ou nacionalizados, serão 
imediatamente vendidos em licitação ou hasta 
pública, dando-se preferência na arrematação 
àquele que efetuou a remoção ou recuperação, 
ressalvado o direito do responsável de reaver 
sua posse, na forma e no prazo estabelecidos 
no parágrafo anterior.

Art. 13. O responsável pelas coisas ou bens 
referidos no art. 1o desta lei, seu cessionário e o 
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segurador, que tenham coberto especificamente 
os riscos de pesquisa, exploração, remoção ou 
demolição das coisas ou bens, permanecerão 
solidariamente responsáveis:

I – pelos danos que venham provocar, direta 
ou indiretamente, à segurança da navegação, a 
terceiros ou ao meio ambiente, até que as coisas 
ou os bens sejam removidos ou demolidos, ou 
até que sejam incorporados ao domínio da 
União pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos 
a contar do sinistro; e

II – pelo que faltar para reembolsar ou in-
denizar a União, quando a Autoridade Naval 
tiver atuado conforme disposto no art. 10 e no 
§ 2o do art. 11.

§ 1o No caso de uma embarcação, o seu 
responsável responderá, solidariamente, com 
o responsável pela carga, pelos danos que esta 
carga possa provocar à segurança da navegação, 
a terceiros e ao meio ambiente.

§ 2o No caso de haver saldo a favor do 
responsável pelas coisas ou pelos bens, após a 
disposição das coisas e dos bens recuperados, e 
depois de atendido o disposto no inciso II deste 
artigo, o saldo será mantido pela Autoridade 
Naval, à disposição do interessado, até 5 (cinco) 
anos a contar da data do sinistro, depois do que 
será considerado como receita da União.

§ 3o As responsabilidades de que tratam 
o inciso I e o § 1o deste artigo permanecerão, 
mesmo nos casos em que os danos sejam decor-
rentes de operações realizadas pela Autoridade 
Naval, nos termos do art. 10 e do § 2o do art. 11.

Art. 14. No caso de embarcação que contiver 
carga e que em decorrência de sinistro ou for-
tuna do mar se encontrar em uma das situações 
previstas no art.  1o desta lei, será adotado o 
seguinte procedimento:

I – não havendo manifestação de interesse 
por parte do responsável pela carga, o res-
ponsável pela embarcação poderá solicitar 
autorização para remoção ou recuperação da 
carga ou ser intimado pela Autoridade Naval a 
remover a carga, juntamente com a embarcação 
ou separadamente dela;

II – o responsável pela carga poderá solicitar 
à Autoridade Naval autorização para sua remo-

ção ou recuperação, independente de pedido 
por parte do responsável pela embarcação.

§ 1o A Autoridade Naval poderá, a seu crité-
rio, exigir a remoção da carga intimando o seu 
responsável e o responsável pela embarcação, 
junta ou separadamente.

§ 2o A Autoridade Naval poderá negar au-
torização ao responsável pela carga, para sua 
remoção ou recuperação, quando, a seu critério, 
concluir haver sério risco de resultar em modi-
ficação de situação em relação à embarcação, 
que venha a tornar mais difícil ou onerosa a 
sua remoção.

§ 3o A Autoridade Naval, ao assumir a 
operação de remoção da embarcação, po-
derá aceitar, a seu critério, a colaboração ou 
participação do responsável interessado pela 
recuperação da carga.

Art. 15. Ao solicitar autorização para a pes-
quisa, exploração, remoção ou demolição das 
coisas ou bens referidos no art. 1o desta lei, o 
responsável deverá indicar:

I – os meios de que dispõe, ou que pretende 
obter, para a realização das operações;

II – a data em que pretende dar início às 
operações e a data prevista para o seu término;

III – o processo a ser empregado; e
IV – se a recuperação será total ou parcial.
§ 1o A Autoridade Naval poderá vetar o 

uso de meios ou processos que, a seu critério, 
representem riscos inaceitáveis para a segu-
rança da navegação, para terceiros ou para o 
meio ambiente.

§ 2o A Autoridade Naval poderá condicio-
nar a autorização à remoção, pelo responsável, 
de todas as coisas ou bens, e não parte deles, 
bem como de seus acessórios e remanescentes 
ou, quando se tratar de embarcação, também 
de sua carga.

§ 3o A Autoridade Naval fiscalizará as 
operações e, na hipótese de que o responsável 
venha a abandoná-las sem completar a remoção 
do todo determinado, poderá substituí-lo nos 
termos do art. 10.

Art. 16. A Autoridade Naval poderá conceder 
autorização para a remoção ou exploração, no 
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todo ou em parte, de coisas ou bens referidos 
no art.  1o desta lei, que tenham passado ao 
domínio da União.19

§ 1o O pedido de autorização para explo-
ração ou remoção deverá ser antecedido por 
pedido de autorização para pesquisa de coisas 
ou bens.

§ 2o Havendo mais de um pedido de explo-
ração ou remoção, em relação à mesma coisa ou 
bem, apresentados no prazo de intimação ou do 
edital a que se refere o § 3o deste artigo, terão 
preferência, independente de prazos para início 
e fim das operações, mas desde que ofereçam as 
mesmas condições econômicas para a União:

I – em primeiro lugar, aquele que, devida-
mente autorizado a pesquisar, tenha localizado 
a coisa ou o bem;

II – em segundo lugar, o antigo responsável 
pela coisa ou pelo bem.

§ 3o Para que possam manifestar sua prefe-
rência, se assim o desejarem, deverão aqueles 
mencionados nos incisos I e II do § 2o deste 
artigo ser intimados, pessoalmente ou por 
edital, obedecendo-se no que couber, as regras 
estabelecidas no art. 9o e seus parágrafos. O cus-
to das intimações ou da publicação de editais 
correrá por conta dos interessados.

§ 4o Nas intimações ou editais será esta-
belecido o prazo de 15 (quinze) dias para que 
aqueles mencionados nos incisos I e II do § 2o 
deste artigo manifestem seu desejo de prefe-
rência. Manifestada a preferência, a Autoridade 
Naval decidirá de acordo com o que dispõe § 2o 
deste artigo.

§ 5o Poderá ser concedida autorização para 
realizar operações e atividades de pesquisa, 
exploração, remoção ou demolição, no todo ou 
em parte, de coisas e bens referidos nesta Lei, 
que tenham passado ao domínio da União, a 
pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira 
com comprovada experiência em atividades de 
pesquisa, localização ou exploração de coisas e 
bens submersos, a quem caberá responsabili-
zar-se por seus atos perante a Autoridade Naval.

Art. 17. A Autoridade Naval, quando for 
de seu interesse, poderá pesquisar, explorar, 

19 Lei no 10.166/2000.

remover e demolir quaisquer coisas ou bens 
referidos no art. 1o desta lei, já incorporados 
ao domínio da União.

Art. 18. A Autoridade Naval, no exame de 
solicitação de autorização para pesquisa, explo-
ração ou remoção de coisas ou bens referidos 
no art. 1o desta lei, levará em conta os interes-
ses da preservação do local, das coisas ou dos 
bens de valor artístico, de interesse histórico 
ou arqueológico, a segurança da navegação e o 
perigo de danos a terceiros e ao meio ambiente.

Parágrafo único. A autorização de pesquisa 
não dá ao interessado o direito de alterar o 
local em que foi encontrada a coisa ou bem, 
suas condições, ou de remover qualquer parte.

Art. 19. A Autoridade Naval, ao conceder 
autorização para pesquisa, fixará, a seu critério, 
prazos para seu início e término.

§ 1o A Autoridade Naval, a seu critério, 
poderá autorizar que mais de um interessado 
efetue pesquisas e tente a localização de coisas 
ou bens.

§ 2o O autorizado a realizar operações de 
pesquisa manterá a Autoridade Naval infor-
mada do desenvolvimento das operações e, em 
especial, de seus resultados e achados.

Art. 20. As coisas e os bens resgatados de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico 
permanecerão no domínio da União, não sendo 
passíveis de apropriação, doação, alienação 
direta ou por meio de licitação pública, o que 
deverá constar do contrato ou do ato de auto-
rização elaborado previamente à remoção.20

§ 1o O contrato ou o ato de autorização pre-
visto no caput deste artigo deverá ser assinado 
pela Autoridade Naval, pelo concessionário e 
por um representante do Ministério da Cultura.

§ 2o O contrato ou o ato de autorização po-
derá estipular o pagamento de recompensa ao 
concessionário pela remoção dos bens de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, 
a qual poderá se constituir na adjudicação de 
até quarenta por cento do valor total atribuído 
às coisas e bens como tais classificados.

20 Lei no 10.166/2000.
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§ 3o As coisas e bens resgatados serão ava-
liados por uma comissão de peritos, convocada 
pela Autoridade Naval e ouvido o Ministério 
da Cultura, que decidirá se eles são de valor 
artístico, de interesse cultural ou arqueológico 
e atribuirá os seus valores, devendo levar em 
consideração os preços praticados no mercado 
internacional.

§ 4o Em qualquer hipótese, é assegurada à 
União a escolha das coisas e bens resgatados 
de valor artístico, de interesse histórico ou 
arqueológico, que serão adjudicados.

Art. 21. O contrato ou ato de autorização de 
remoção ou exploração poderá prever como 
pagamento ao concessionário, ressalvado o 
disposto no art. 20 desta lei, in fine:21

I – soma em dinheiro;
II – soma em dinheiro proporcional ao valor 

de mercado das coisas e bens que vierem a ser 
recuperados, até o limite de setenta por cento, 
aplicando-se, para definição da parcela em cada 
caso, o disposto no § 1o deste artigo;

III – adjudicação de parte das coisas e bens 
que vierem a ser resgatados, até o limite de 
setenta por cento, aplicando-se, também, para 
a definição da parcela em cada caso, o disposto 
no § 1o deste artigo;

IV – pagamento a ser fixado diante do resul-
tado de remoção ou exploração, conforme as 
regras estabelecidas para fixação de pagamento 
por assistência e salvamento, no que couber.

§ 1o A atribuição da parcela que caberá ao 
concessionário dependerá do grau de dificulda-
de e da complexidade técnica requeridas para 
realizar as atividades de localização, exploração, 
remoção, preservação e restauração, a serem 
aferidas pela Autoridade Naval.

§ 2o As coisas e os bens resgatados, depen-
dendo de sua natureza e conteúdo, deverão ser 
avaliados com base em critérios predominantes 
nos mercados nacional e internacional, podendo 
os valores atribuídos, a critério da Autoridade 
Naval, ser aferidos por organizações renomadas 
por sua atuação no segmento específico.

§ 3o O valor das coisas ou dos bens que vie-
rem a ser removidos poderá ser fixado no con-

21 Lei no 10.166/2000.

trato ou no ato de concessão antes do início ou 
depois do término das operações de remoção.

Art. 22. A Autoridade Naval poderá cancelar 
a autorização se:

I – o autorizado não tiver dado início às 
operações dentro do prazo estabelecido no ato 
de autorização, ou, no curso das operações, 
não apresentar condições para lhes dar con-
tinuidade;

II – verificar, durante as operações, o surgi-
mento de riscos inaceitáveis para a segurança 
da navegação, de danos a terceiros, inclusive 
aos que estiverem trabalhando nas operações, 
e ao meio ambiente;

III – verificar, durante as operações, que o 
processo ou os meio empregados estão causan-
do ou poderão causar prejuízo às coisas ou aos 
bens de valor artístico, de interesse histórico ou 
arqueológico, ou danificar local que deva ser 
preservado pelos mesmos motivos.

Parágrafo único. Nenhum pagamento será 
devido ao autorizado pelo cancelamento da au-
torização, salvo quando já tenha havido coisas 
ou bens, desprovidos de valor artístico e de in-
teresse histórico ou arqueológico, recuperados, 
situação em que tais coisas ou bens poderão 
ser adjudicados ou entregue o produto de sua 
venda, mesmo que em proporção inferior ao 
previsto no contrato ou ato de autorização, 
para pagamento e compensação do autorizado.

Art. 23. Independente da forma de pagamen-
to contratada, toda e qualquer coisa ou bem 
recuperados mesmos os destituídos de valor 
artístico e de interesse histórico ou arqueoló-
gico, deverão ser entregues, tão logo recupera-
dos, à Autoridade Naval. O autorizado, como 
depositário, será o responsável pela guarda e 
conservação dos bens recuperados, até efetuar 
a sua entrega.

Art. 24. O autorizado para uma remoção, 
quando na autorização constar que a coisa 
ou o bem deve ser totalmente removido, per-
manecerá responsável pela operação até sua 
completa remoção. A Autoridade Naval poderá 
intimá-lo a completar a remoção, nos prazos 
estabelecidos na autorização, bem como poderá 
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substituí-lo, por sua conta e risco, para terminar 
a remoção, se necessário.

Art. 25. O autorizado ou contratado estará 
sujeito às mesmas regras de responsabilidade 
que se aplicam, na forma do art. 13 desta lei, ao 
responsável, ao seu cessionário e ao segurador 
autorizados ou compelidos a efetuar remoção 
ou demolição de coisas ou de bens, referidos 
no art. 1o.

Art. 26. A Autoridade Naval poderá exigir, 
do interessado e requerente de autorização 
para pesquisa, uma caução, em valor por ela 
arbitrado, como garantia das responsabilidades 
do autorizado.

Art. 27. Nos casos em que exista interesse pú-
blico na remoção ou demolição de embarcações 
ou quaisquer outras coisas ou bens referidos no 
art. 1o desta lei, e já incorporados ao domínio 
da União, a Autoridade Naval poderá vendê-
-los, em licitação ou hasta pública, a quem se 
obrigue a removê-los ou demoli-los no prazo 
por ela determinado.

Art. 28. Aquele que achar quaisquer coisas 
ou bens referidos no art. 1o desta lei, em águas 
sob jurisdição nacional, em terrenos de mari-
nha a seus acrescidos e em terrenos marginais, 
não estando presente o seu responsável, fica 
obrigado a:

I – não alterar a situação das referidas coisas 
ou bens, salvo se for necessário para colocá-los 
em segurança; e

II – comunicar imediatamente o achado à 
Autoridade Naval, fazendo a entrega das coisas 
e dos bens que tiver colocado em segurança e 
dos quais tiver a guarda ou posse.

Parágrafo único. A quem achar coisas ou 
bens nos locais estabelecidos no art.  1o, não 
caberá invocar em seu benefício as regras da 
Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código 
Civil Brasileiro – que tratam da invenção e do 
tesouro.

Art. 29. As coisas e os bens referidos no art. 1o 
desta lei, encontrados nas condições previstas 

no artigo anterior, serão arrecadados e ficarão 
sob a custódia da Autoridade Naval, que poderá 
entregá-los, quando nacionais ou nacionaliza-
dos, aos seus responsáveis.

§ 1o As coisas e os bens que ainda não te-
nham sido alienados pela Autoridade Naval, 
poderão ser reclamados e entregues aos seus 
responsáveis, pagando o interessado as custas 
e despesas de guarda e conservação.

§ 2o Não sendo as coisas e os bens recla-
mados por seus responsáveis, no prazo de 30 
(trinta) dias da arrecadação, a Autoridade Naval 
poderá declará-los perdidos.

§ 3o As coisas e os bens de difícil guarda e 
conservação poderão ser alienados em licita-
ção ou hasta pública pela Autoridade Naval. O 
produto da alienação será guardado por aquela 
Autoridade Naval pelo prazo de 6 (seis) meses, 
à disposição do responsável pela coisa ou bem. 
Decorrido o prazo, o produto da alienação será 
convertido em receita da União.

Art. 30. As coisas e os bens de que trata o 
art.  1o desta lei, quando identificados pela 
Autoridade Naval como de procedência es-
trangeira e não incorporados ao domínio da 
União por força do art. 32, serão encaminhados 
à Secretaria da Receita Federal para aplicação 
da legislação fiscal pertinente.

Art. 31. As autorizações concedidas, até a 
data da promulgação desta lei, para a pesqui-
sa, exploração ou remoção de coisas ou bens 
referidos no art.  1o não ficarão prejudicadas, 
ficando os interessados, no entanto, sujeitos às 
normas desta lei.

Art. 32. As coisas ou bens afundados, sub-
mersos, encalhados e perdidos em águas sob 
jurisdição nacional, em terrenos de marinha 
e seus acrescidos e em terrenos marginais, em 
decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna 
do mar ocorrido há mais de 20 (vinte) anos da 
data de publicação desta lei, cujos responsá-
veis não venham a requerer autorização para 
pesquisa com fins de remoção, demolição ou 
exploração, no prazo de 1 (um) ano a contar da 
data da publicação desta lei, serão considerados, 
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automaticamente, incorporados ao domínio 
da União.22

§ 1o Os destroços de navios de casco de ma-
deira afundados nos séculos XVI, XVII e XVIII 
ter-se-ão como automaticamente incorporados 
ao domínio da União, independentemente, do 
decurso de prazo de 1 (um) ano fixado no caput 
deste artigo.

§ 2o É livre, dependendo apenas de comu-
nicação à Autoridade Naval e desde que não 
represente riscos inaceitáveis para a segurança 
da navegação, para terceiros ou para o meio 
ambiente, a realização de excursões de turismo 
submarino, com turistas mergulhadores nacio-
nais e estrangeiros, em sítios arqueológicos já 
incorporados ao domínio da União, quando 
promovidas por conta e responsabilidade de 
empresas devidamente cadastradas na Marinha 
do Brasil e no Instituto Brasileiro de Turismo, 
sendo vedada aos mergulhadores a remoção de 
qualquer bem ou parte deste.

Art. 33. Das decisões proferidas, nos termos 
desta lei, caberá pedido de reconsideração à 
própria Autoridade Naval ou recurso à instân-
cia imediatamente superior àquela que proferiu 
a decisão, sem efeito suspensivo.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta 
lei, o Ministro da Marinha é considerado a ins-
tância final, na esfera da Administração Pública, 
para recursos às decisões da Autoridade Naval.

Art. 34. São consideradas Autoridades Navais, 
para fins desta lei, as do Ministério da Marinha, 
conforme as atribuições definidas nos respec-
tivos regulamentos.

22 Lei no 10.166/2000.

Art. 35. O Ministro da Marinha, sem prejuízo 
da aplicação imediata do estabelecido nesta 
lei, baixará e manterá atualizadas instruções 
necessárias à sua execução.

Art. 36. As infrações aos dispositivos desta 
lei sujeitam os infratores às sanções cabíveis 
ao Decreto-lei no 72.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, sem prejuízo da aplicação 
de outras previstas na legislação vigente.

Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 38. Ficam revogados os arts. 731 a 739 da 
Lei no 556, de 25 de junho de 1850 – Código 
Comercial Brasileiro; o art. 5o do Decreto-lei 
no 1.284, de 18 de maio de 1939; o Decreto-lei 
no 235, de 2 de fevereiro de 1938; o Decreto-lei 
no 8.256, de 30 de novembro de 1945, com as 
alterações introduzidas pela Lei no  1.471, de 
21 de novembro de 1951, a alínea “p” do art. 3o 
da Lei no 4.213, de 14 de fevereiro de 1963; o 
Título XXI do Livro V do Decreto-lei no 1.608, 
de 18 de setembro de 1939 (arts. 769 a 771) e o 
inciso XV do art. 1.218 da Lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil 
e demais disposições em contrário.

Brasília, 26 de setembro de 1986; 165o da Inde-
pendência e 98o da República.

JOSÉ SARNEY – Henrique Saboia

Promulgada em 26/9/1986, publicada no DOU de 
29/9/1986 e republicada no DOU de 25/3/1987.
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Lei no 7.347/1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de res-
ponsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados:23

I – ao meio-ambiente;
II – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, esté-

tico, histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo;
V – por infração da ordem econômica;
VI – à ordem urbanística;
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, 

étnicos ou religiosos;
VIII – ao patrimônio público e social.
Parágrafo único. Não será cabível ação civil 

pública para veicular pretensões que envolvam 
tributos, contribuições previdenciárias, o Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
ou outros fundos de natureza institucional 
cujos beneficiários podem ser individualmente 
determinados.

Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão pro-
postas no foro do local onde ocorrer o dano, 
cujo juízo terá competência funcional para 
processar e julgar a causa.24

Parágrafo único. A propositura da ação 
prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

23 Leis nos  8.078/1990, 12.529/2011, 12.966/2014, 
13.004/2014 e Medida Provisória no 2.180-35/2001.
24 Medida Provisória no 2.180-35/2001.

ações posteriormente intentadas que possuam 
a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a 
condenação em dinheiro ou o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar 
dano ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à honra e à digni-
dade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, 
à ordem urbanística ou aos bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.25

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação 
principal e a ação cautelar:26

I – o Ministério Público;
II – a Defensoria Pública;
III – a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios;
IV – a autarquia, empresa pública, fundação 

ou sociedade de economia mista;
V – a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) 

ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucio-

nais, a proteção ao patrimônio público e social, 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência, aos direitos 
de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turís-
tico e paisagístico.

25 Leis nos 10.257/2001, 12.966/2014 e 13.004/2014.
26 Leis nos  8.078/1990, 11.448/2007, 12.966/2014, 
13.004/2014 e REsp no 222.585/MG do STJ.
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§ 1o O Ministério Público, se não intervier 
no processo como parte, atuará obrigatoria-
mente como fiscal da lei.

§ 2o Fica facultado ao Poder Público e a 
outras associações legitimadas nos termos 
deste artigo habilitar-se como litisconsortes de 
qualquer das partes.

§ 3o Em caso de desistência infundada ou 
abandono da ação por associação legitimada, 
o Ministério Público ou outro legitimado assu-
mirá a titularidade ativa.

§ 4o O requisito da pré-constituição poderá 
ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou 
característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido.

§ 5o Admitir-se-á o litisconsórcio facultati-
vo entre os Ministérios Públicos da União, do 
Distrito Federal e dos Estados na defesa dos 
interesses e direitos de que cuida esta lei.

§ 6o Os órgãos públicos legitimados pode-
rão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial.

Art. 6o Qualquer pessoa poderá e o servidor 
público deverá provocar a iniciativa do Minis-
tério Público, ministrando-lhe informações 
sobre fatos que constituam objeto da ação civil 
e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 7o Se, no exercício de suas funções, os ju-
ízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos 
que possam ensejar a propositura da ação civil, 
remeterão peças ao Ministério Público para as 
providências cabíveis.

Art. 8o Para instruir a inicial, o interessado 
poderá requerer às autoridades competentes as 
certidões e informações que julgar necessárias, 
a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o O Ministério Público poderá instaurar, 
sob sua presidência, inquérito civil, ou requisi-
tar, de qualquer organismo público ou particu-
lar, certidões, informações, exames ou perícias, 
no prazo que assinalar, o qual não poderá ser 
inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2o Somente nos casos em que a lei impuser 
sigilo, poderá ser negada certidão ou informa-
ção, hipótese em que a ação poderá ser proposta 
desacompanhada daqueles documentos, caben-
do ao juiz requisitá-los.

Art. 9o Se o órgão do Ministério Público, 
esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura 
da ação civil, promoverá o arquivamento dos 
autos do inquérito civil ou das peças informa-
tivas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1o Os autos do inquérito civil ou das peças 
de informação arquivadas serão remetidos, sob 
pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 
3 (três) dias, ao Conselho Superior do Minis-
tério Público.

§ 2o Até que, em sessão do Conselho Supe-
rior do Ministério Público, seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento, poderão 
as associações legitimadas apresentar razões 
escritas ou documentos, que serão juntados 
aos autos do inquérito ou anexados às peças 
de informação.

§ 3o A promoção de arquivamento será 
submetida a exame e deliberação do Conselho 
Superior do Ministério Público, conforme 
dispuser o seu Regimento.

§ 4o Deixando o Conselho Superior de 
homologar a promoção de arquivamento, de-
signará, desde logo, outro órgão do Ministério 
Público para o ajuizamento da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pena 
de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais 
multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, a 
recusa, o retardamento ou a omissão de dados 
técnicos indispensáveis à propositura da ação 
civil, quando requisitados pelo Ministério 
Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cum-
primento de obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz determinará o cumprimento da prestação 
da atividade devida ou a cessação da atividade 
nociva, sob pena de execução específica, ou de 
cominação de multa diária, se esta for suficiente 



102

P
at

rim
ôn

io
 c

ul
tu

ra
l

ou compatível, independentemente de reque-
rimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado 
liminar, com ou sem justificação prévia, em 
decisão sujeita a agravo.

§ 1o A requerimento de pessoa jurídica de 
direito público interessada, e para evitar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à econo-
mia pública, poderá o Presidente do Tribunal 
a que competir o conhecimento do respectivo 
recurso suspender a execução da liminar, em 
decisão fundamentada, da qual caberá agravo 
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 
5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.

§ 2o A multa cominada liminarmente só 
será exigível do réu após o trânsito em julgado 
da decisão favorável ao autor, mas será devida 
desde o dia em que se houver configurado o 
descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, 
a indenização pelo dano causado reverterá a 
um fundo gerido por um Conselho Federal ou 
por Conselhos Estaduais de que participarão 
necessariamente o Ministério Público e repre-
sentantes da comunidade, sendo seus recursos 
destinados à reconstituição dos bens lesados.27

§ 1o Enquanto o fundo não for regulamen-
tado, o dinheiro ficará depositado em esta-
belecimento oficial de crédito, em conta com 
correção monetária.

§ 2o Havendo acordo ou condenação com 
fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto 
no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro 
reverterá diretamente ao fundo de que trata o 
caput e será utilizada para ações de promoção 
da igualdade étnica, conforme definição do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, na hipótese de extensão nacional, ou 
dos Conselhos de Promoção de Igualdade 
Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de 
danos com extensão regional ou local, res-
pectivamente.

27 Lei no 12.288/2010.

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo 
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito 
em julgado da sentença condenatória, sem que 
a associação autora lhe promova a execução, 
deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada 
igual iniciativa aos demais legitimados.28

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do 
órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova.29

Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a 
associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente 
condenados em honorários advocatícios e ao 
décuplo das custas, sem prejuízo da responsa-
bilidade por perdas e danos.30

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não 
haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras des-
pesas, nem condenação da associação autora, 
salvo comprovada má-fé, em honorários de 
advogado, custas e despesas processuais.31

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista 
nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprova-
do pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
naquilo em que não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta 
Lei será regulamentado pelo Poder Executivo 
no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e inte-
resses difusos, coletivos e individuais, no que for 

28 Lei no 8.078/1990.
29 Lei no 9.494/1997.
30 Lei no 8.078/1990.
31 Lei no 8.078/1990.
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cabível, os dispositivos do Título III da lei que 
instituiu o Código de Defesa do Consumidor.32

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.33

Art. 23. Revogam-se as disposições em con-
trário.34

32 Lei no 8.078/1990.
33 Lei no 8.078/1990.
34 Lei no 8.078/1990.

Brasília, em 24 de julho de 1985; 164o da Inde-
pendência e 97o da República.

JOSÉ SARNEY – Fernando Lyra

Promulgada em 24/7/1985 e publicada no DOU de 
25/7/1985.
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Lei no 6.938/1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:
��������������������������������������������������������������������������������

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE

Art. 2o A Política Nacional do Meio Ambiente 
tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia 
à vida, visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção 
da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios:

I – ação governamental na manutenção 
do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo 
em vista o uso coletivo;

II – racionalização do uso do solo, do sub-
solo, da água e do ar;

III – planejamento e fiscalização do uso dos 
recursos ambientais;

IV – proteção dos ecossistemas, com a pre-
servação de áreas representativas;

V – controle e zoneamento das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras;

VI – incentivos ao estudo e à pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional e a 
proteção dos recursos ambientais;

VII – acompanhamento do estado da qua-
lidade ambiental;

VIII – recuperação de áreas degradadas;
IX – proteção de áreas ameaçadas de de-

gradação;
X – educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa 
na defesa do meio ambiente�

Art. 3o Para os fins previstos nesta Lei, 
entende-se por:35

I – meio ambiente, o conjunto de condições, 
leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege 
a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alte-
ração adversa das características do meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitá-

rias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacor-

do com os padrões ambientais estabelecidos;
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, responsável, direta 
ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;

V – recursos ambientais: a atmosfera, as 
águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora�

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 4o A Política Nacional do Meio Ambiente 
visará:

35 Lei no 7�804/1989�
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I – à compatibilização do desenvolvimen-
to econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico;

II – à definição de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equi-
líbrio ecológico, atendendo aos interesses da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios;

III – ao estabelecimento de critérios e pa-
drões de qualidade ambiental e de normas re-
lativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV – ao desenvolvimento de pesquisas e de 
tecnologias nacionais orientadas para o uso 
racional de recursos ambientais;

V – à difusão de tecnologias de manejo 
do meio ambiente, à divulgação de dados e 
informações ambientais e à formação de uma 
consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equi-
líbrio ecológico;

VI – à preservação e restauração dos recur-
sos ambientais com vistas à sua utilização racio-

nal e disponibilidade permanente, concorrendo 
para a manutenção do equilíbrio ecológico 
propício à vida;

VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados e, ao usuário, da contribuição 
pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação�

Art. 21. Revogam-se as disposições em con-
trário�

Brasília, em 31 de agosto de 1981; 160o da In-
dependência e 93o da República�

JOÃO FIGUEIREDO – Mário David Andreazza

Promulgada em 31/8/1981 e publicada no DOU de 
2/9/1981.
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Lei no 6.766/1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:
��������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO V – Da Aprovação do Projeto de 
Loteamento e Desmembramento

Art. 12. O projeto de loteamento e desmem-
bramento deverá ser aprovado pela Prefeitura 
Municipal, ou pelo Distrito Federal quando 
for o caso, a quem compete também a fixação 
das diretrizes a que aludem os arts�  6o e 7o 
desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo 
seguinte�36

§ 1o O projeto aprovado deverá ser executa-
do no prazo constante do cronograma de exe-
cução, sob pena de caducidade da aprovação�

§ 2o Nos Municípios inseridos no cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impac-
to, inundações bruscas ou processos geológicos 
ou hidrológicos correlatos, a aprovação do 
projeto de que trata o caput ficará vinculada ao 
atendimento dos requisitos constantes da carta 
geotécnica de aptidão à urbanização�

§ 3o É vedada a aprovação de projeto de 
loteamento e desmembramento em áreas de 
risco definidas como não edificáveis, no plano 
diretor ou em legislação dele derivada�

Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a 
aprovação pelos Municípios de loteamentos e 
desmembramentos nas seguintes condições:37

I – quando localizados em áreas de interesse 
especial, tais como as de proteção aos ma-
nanciais ou ao patrimônio cultural, histórico, 
paisagístico e arqueológico, assim definidas por 
legislação estadual ou federal;

36 Lei no 12�608/2012�
37 Lei no 9�785/1999�

II – quando o loteamento ou desmembra-
mento localizar-se em área limítrofe do muni-
cípio, ou que pertença a mais de um município, 
nas regiões metropolitanas ou em aglomerações 
urbanas, definidas em lei estadual ou federal;

III – quando o loteamento abranger área 
superior a 1�000�000 m²�

Parágrafo único� No caso de loteamento 
ou desmembramento localizado em área de 
município integrante de região metropolitana, 
o exame e a anuência prévia à aprovação do 
projeto caberão à autoridade metropolitana�

Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as 
áreas de proteção especial, previstas no inciso 
I do artigo anterior�

Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, 
as normas a que deverão submeter-se os proje-
tos de loteamento e desmembramento nas áreas 
previstas no art� 13, observadas as disposições 
desta Lei�

Parágrafo único� Na regulamentação das 
normas previstas neste artigo, o Estado pro-
curará atender às exigências urbanísticas do 
planejamento municipal�

Art. 16. A lei municipal definirá os prazos 
para que um projeto de parcelamento apresen-
tado seja aprovado ou rejeitado e para que as 
obras executadas sejam aceitas ou recusadas�38

§ 1o Transcorridos os prazos sem a ma-
nifestação do Poder Público, o projeto será 
considerado rejeitado ou as obras recusadas, 
assegurada a indenização por eventuais danos 
derivados da omissão�

§ 2o Nos Municípios cuja legislação for 
omissa, os prazos serão de noventa dias para a 
aprovação ou rejeição e de sessenta dias para 
a aceitação ou recusa fundamentada das obras 
de urbanização�

38 Lei no 9�785/1999�
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Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as 
vias e praças, as áreas destinadas a edifícios 
públicos e outros equipamentos urbanos, 
constantes do projeto e do memorial descritivo, 
não poderão ter sua destinação alterada pelo 
loteador, desde a aprovação do loteamento, 
salvo as hipóteses de caducidade da licença 
ou desistência do loteador, sendo, neste caso, 
observadas as exigências do art� 23 desta Lei�
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação�

Art. 55. Revogam-se as disposições em con-
trário�

Brasília, em 19 de dezembro de 1979; 158o da 
lndependência e 91o da República�

JOÃO FIGUEIREDO – Petrônio Portella 
– Angelo Amaury Stábile – Mário David 
Andreazza

Promulgada em 19/12/1979 e publicada no DOU 
de 20/12/1979.
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Lei no 6.292/1975
Dispõe sobre o tombamento de bens no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O tombamento de bens no Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), previsto no Decreto-lei no 25, de 30 
de novembro de 1937, dependerá de homolo-
gação do Ministro de Estado da Educação de 
Cultura, após parecer do respectivo Conselho 
Consultivo.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste 
artigo ao caso de cancelamento a que se refere 

o § 2o do artigo 19 do Decreto-lei no 25, de 30 
de novembro 1937.

Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154o da In-
dependência e 87o da República.

ERNESTO GEISEL – Ney Braga

Promulgada em 15/12/1975 e publicada no DOU 
de 16/12/1975.
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Lei no 5.471/1968
Dispõe sôbre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos brasileiros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica proibida, sob qualquer forma, a 
exportação de bibliotecas e acervos documen-
tais constituídos de obras brasileiras ou sôbre o 
Brasil, editadas nos séculos XVI a XIX.

Parágrafo único. Inclui-se igualmente, nessa 
proibição a exportação de:

a) obras e documentos compreendidos no 
presente artigo que, por desmembramento 
dos conjuntos bibliográficos, ou isoladamente, 
hajam sido vendidos;

b) coleções de periódicos que já tenham mais 
de dez anos de publicados, bem como quaisquer 
originais e cópias antigas de partituras musicais.

Art. 2o Poderá ser permitida, para fins de inte-
rêsse cultural, a juízo da autoridade federal com-
petente, a saída temporária, do País, de obras 
raras abrangidas no art. 1o e seu parágrafo único.

Art. 3o A infringência destas disposições será 
punida na forma da lei, devendo ser efetivadas 
pela autoridade competente as apreensões dela 
decorrentes.

Parágrafo único. A destinação dos bens 
apreendidos será feita em proveito do patri-
mônio público, após audiência do Conselho 
Federal de Cultura.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e será regulamentada dentro de 60 
(sessenta) dias.

Art. 5o Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 9 de julho de 1968; 147o da Indepen-
dência e 80o da República.

A. COSTA E SILVA – Tarso Dutra

Promulgada em 9/7/1968 e publicada no DOU de 
10/7/1968.



110

P
at

rim
ôn

io
 c

ul
tu

ra
l

Lei no 4.845/1965
Proíbe a saída, para o exterior, de obras de arte e ofícios produzidos no país, até o fim do período 
monárquico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica proibida a saída do País de quais-
quer obras de artes e ofícios tradicionais, pro-
duzidas no Brasil até o fim do período monár-
quico, abrangendo não só pinturas, desenhos, 
esculturas, gravuras e elementos de arquitetura, 
como também obra de talha, imaginária, ouri-
vesaria, mobiliário e outras modalidades.

Art. 2o Fica igualmente proibida a saída para o 
estrangeiro de obras da mesma espécie oriundas 
de Portugal e incorporadas ao meio nacional 
durante os regimes colonial e imperial.

Art. 3o Fica vedada outrossim a saída de obras 
de pintura, escultura e artes gráficas que, em-
bora produzidas no estrangeiro no decurso do 
período mencionado nos artigos antecedentes, 
representem personalidades brasileiras ou rela-
cionadas com a História do Brasil, bem como 
paisagens e costumes do País.

Art. 4o Para fins de intercâmbio cultural e 
desde que se destinem a exposições temporá-
rias, poderá ser permitida, excepcionalmente, 
a saída do País de algumas obras especificadas 
nos artigos 1o, 2o e 3o, mediante autorização 

expressa do órgão competente da administra-
ção federal, que mencione o prazo máximo 
concedido para o retorno.

Art. 5o Tentada a exportação de quaisquer 
obras e objetos de que trata esta Lei, serão os 
mesmos seqüestrados pela União ou pelo Es-
tado em que se encontrarem, em proveito dos 
respectivos museus.

Art. 6o Se ocorrer dúvida sobre a identidade 
das obras e objetos a que se refere a presente 
Lei, a respectiva autenticação será feita por 
peritos designados pelas chefias dos serviços 
competentes da União, ou dos Estados se falta-
rem no local da ocorrência representantes dos 
serviços federais.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 8o Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 19 de novembro de 1965; 144o da In-
dependência e 77o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Octavio Bulhões

Promulgada em 19/11/1965 e publicada no DOU 
de 22/11/1965.
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Lei no 4.717/1965
Regula a ação popular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima 
para pleitear a anulação ou a declaração de nuli-
dade de atos lesivos ao patrimônio da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, 
de entidades autárquicas, de sociedades de eco-
nomia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empresas 
públicas, de serviços sociais autônomos, de 
instituições ou fundações para cuja criação ou 
custeio o tesouro público haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita ânua, de empresas 
incorporadas ao patrimônio da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, 
e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos.39

§ 1o Consideram-se patrimônio público 
para os fins referidos neste artigo, os bens e 
direitos de valor econômico, artístico, estético, 
histórico ou turístico.

§ 2o Em se tratando de instituições ou fun-
dações, para cuja criação ou custeio o tesouro 
público concorra com menos de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita ânua, 
bem como de pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas, as conseqüências patrimoniais 
da invalidez dos atos lesivos terão por limite 
a repercussão dêles sobre a contribuição dos 
cofres públicos.

§ 3o A prova da cidadania, para ingresso em 
juízo, será feita com o título eleitoral, ou com 
documento que a ele corresponda.

§ 4o Para instruir a inicial, o cidadão poderá 
requerer às entidades, a que se refere êste artigo, 

39 Lei no 6.513/1977.

as certidões e informações que julgar neces-
sárias, bastando para isso indicar a finalidade 
das mesmas.

§ 5o As certidões e informações, a que se re-
fere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas 
dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob reci-
bo, dos respectivos requerimentos, e só poderão 
ser utilizadas para a instrução de ação popular.

§ 6o Somente nos casos em que o interesse 
público, devidamente justificado, impuser sigi-
lo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 7o Ocorrendo a hipótese do parágrafo 
anterior, a ação poderá ser proposta desacom-
panhada das certidões ou informações negadas, 
cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do 
indeferimento, e salvo em se tratando de razão 
de segurança nacional, requisitar umas e ou-
tras; feita a requisição, o processo correrá em 
segredo de justiça, que cessará com o trânsito 
em julgado de sentença condenatória.

Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio 
das entidades mencionadas no artigo anterior, 
nos casos de:

a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos 

casos de nulidade observar-se-ão as seguintes 
normas:

a) a incompetência fica caracterizada quan-
do o ato não se incluir nas atribuições legais do 
agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão 
ou na observância incompleta ou irregular de 
formalidades indispensáveis à existência ou 
seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o 
resultado do ato importa em violação de lei, 
regulamento ou outro ato normativo;
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d) a inexistência dos motivos se verifica 
quando a matéria de fato ou de direito, em 
que se fundamenta o ato, é materialmente 
inexistente ou juridicamente inadequada ao 
resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando 
o agente pratica o ato visando a fim diverso 
daquele previsto, explícita ou implicitamente, 
na regra de competência.

Art. 3o Os atos lesivos ao patrimônio das 
pessoas de direito público ou privado, ou das 
entidades mencionadas no art. 1o, cujos vícios 
não se compreendam nas especificações do 
artigo anterior, serão anuláveis, segundo as 
prescrições legais, enquanto compatíveis com 
a natureza dêles.

Art. 4o São também nulos os seguintes atos 
ou contratos, praticados ou celebrados por 
quaisquer das pessoas ou entidades referidas 
no art. 1o.

I – A admissão ao serviço público remunera-
do, com desobediência, quanto às condições de 
habilitação, das normas legais, regulamentares 
ou constantes de instruções gerais.

II – A operação bancária ou de crédito real, 
quando:

a) fôr realizada com desobediência a 
normas legais, regulamentares, estatutárias, 
regimentais ou internas;

b) o valor real do bem dado em hipoteca ou 
penhor fôr inferior ao constante de escritura, 
contrato ou avaliação.

III – A empreitada, a tarefa e a concessão do 
serviço público, quando:

a) o respectivo contrato houver sido ce-
lebrado sem prévia concorrência pública ou 
administrativa, sem que essa condição seja es-
tabelecida em lei, regulamento ou norma geral;

b) no edital de concorrência forem incluídas 
cláusulas ou condições, que comprometam o 
seu caráter competitivo;

c) a concorrência administrativa fôr proces-
sada em condições que impliquem na limitação 
das possibilidades normais de competição.

IV – As modificações ou vantagens, inclusive 
prorrogações que forem admitidas, em favor do 
adjudicatário, durante a execução dos contratos 

de empreitada, tarefa e concessão de serviço 
público, sem que estejam previstas em lei ou 
nos respectivos instrumentos;

V – A compra e venda de bens móveis ou 
imóveis, nos casos em que não cabível con-
corrência pública ou administrativa, quando:

a) fôr realizada com desobediência a nor-
mas legais, regulamentares, ou constantes de 
instruções gerais;

b) o preço de compra dos bens fôr superior 
ao corrente no mercado, na época da operação;

c) o preço de venda dos bens fôr inferior ao 
corrente no mercado, na época da operação.

VI – A concessão de licença de exportação 
ou importação, qualquer que seja a sua moda-
lidade, quando:

a) houver sido praticada com violação das 
normas legais e regulamentares ou de instru-
ções e ordens de serviço;

b) resultar em exceção ou privilégio, em 
favor de exportador ou importador.

VII – A operação de redesconto quando sob 
qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, 
desobedecer a normas legais, regulamentares 
ou constantes de instruções gerais.

VIII – O empréstimo concedido pelo Banco 
Central da República, quando:

a) concedido com desobediência de quais-
quer normas legais, regulamentares, regimen-
tais ou constantes de instruções gerais;

b) o valor dos bens dados em garantia, na 
época da operação, fôr inferior ao da avaliação.

IX – A emissão, quando efetuada sem ob-
servância das normas constitucionais, legais e 
regulamentadoras que regem a espécie.

DA COMPETÊNCIA

Art. 5o Conforme a origem do ato impugnado, 
é competente para conhecer da ação, processá-
-la e julgá-la o juiz que, de acôrdo com a orga-
nização judiciária de cada Estado, o fôr para 
as causas que interessem à União, ao Distrito 
Federal, ao Estado ou ao Município.40

§ 1o Para fins de competência, equiparam-
-se atos da União, do Distrito Federal, do 

40 Lei no 6.513/1977.
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Estado ou dos Municípios os atos das pessoas 
criadas ou mantidas por essas pessoas jurídi-
cas de direito público, bem como os atos das 
sociedades de que elas sejam acionistas e os 
das pessoas ou entidades por elas subvencio-
nadas ou em relação às quais tenham interêsse 
patrimonial.

§ 2o Quando o pleito interessar simultâne-
amente à União e a qualquer outra pessoas ou 
entidade, será competente o juiz das causas da 
União, se houver; quando interessar simultâ-
neamente ao Estado e ao Município, será com-
petente o juiz das causas do Estado, se houver.

§ 3o A propositura da ação prevenirá a ju-
risdição do juízo para tôdas as ações, que forem 
posteriormente intentadas contra as mesmas 
partes e sob os mesmos fundamentos.

§ 4o Na defesa do patrimônio público caberá 
a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E 
DOS ASSISTENTES

Art. 6o A ação será proposta contra as pessoas 
públicas ou privadas e as entidades referidas 
no art. 1o, contra as autoridades, funcionários 
ou administradores que houverem autorizado, 
aprovado, ratificado ou praticado o ato im-
pugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários 
diretos do mesmo.

§ 1o Se não houver benefício direto do ato 
lesivo, ou se fôr êle indeterminado ou desco-
nhecido, a ação será proposta sòmente contra 
as outras pessoas indicadas neste artigo.

§ 2o No caso de que trata o inciso II, item “b”, 
do art. 4o, quando o valor real do bem fôr infe-
rior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além 
das pessoas públicas ou privadas e entidades 
referidas no art. 1o, apenas os responsáveis pela 
avaliação inexata e os beneficiários da mesma.

§ 3o A pessoas jurídica de direito público 
ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 
impugnação, poderá abster-se de contestar o 
pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, des-
de que isso se afigure útil ao interêsse público, 
a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente.

§ 4o O Ministério Público acompanhará a 
ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova 
e promover a responsabilidade, civil ou crimi-
nal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, 
em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato 
impugnado ou dos seus autores.

§ 5o É facultado a qualquer cidadão habili-
tar-se como litisconsorte ou assistente do autor 
da ação popular.

DO PROCESSO

Art. 7o A ação obedecerá ao procedimento 
ordinário, previsto no Código de Processo Civil, 
observadas as seguintes normas modificativas:

I – Ao despachar a inicial o juiz ordenará:
a) além da citação dos réus, a intimação do 

representante do Ministério Público;
b) a requisição, às entidades indicadas na pe-

tição inicial, dos documentos que tiverem sido 
referidos pelo autor (art. 1o, § 6o), bem como a 
de outros que se lhe afigurem necessários ao 
esclarecimento dos fatos, fixando prazos de 15 
(quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.

§ 1o O representante do Ministério Público 
providenciará para que as requisições, a que se 
refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro 
dos prazos fixados pelo juiz.

§ 2o Se os documentos e informações não 
puderem ser oferecidos nos prazos assinala-
dos, o juiz poderá autorizar prorrogação dos 
mesmos, por prazo razoável.

II – Quando o autor o preferir, a citação dos 
beneficiários far-se-á por edital com o prazo 
de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e 
publicado três vezes no jornal oficial do Distrito 
Federal, ou da Capital do Estado ou Território 
em que seja ajuizada a ação. A publicação será 
gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) 
dias após a entrega, na repartição competen-
te, sob protocolo, de uma via autenticada do 
mandado.

III – Qualquer pessoa, beneficiada ou res-
ponsável pelo ato impugnado, cuja existência 
ou identidade se torne conhecida no curso do 
processo e antes de proferida a sentença final 
de primeira instância, deverá ser citada para a 
integração do contraditório, sendo-lhe resti-
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tuído o prazo para contestação e produção de 
provas. Salvo, quanto a beneficiário, se a citação 
se houver feito na forma do inciso anterior.

IV – O prazo de contestação é de 20 (vinte) 
dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a re-
querimento do interessado, se particularmente 
difícil a produção de prova documental, e será 
comum a todos os interessados, correndo da 
entrega em cartório do mandado cumprido, 
ou, quando fôr o caso, do decurso do prazo 
assinado em edital.

V – Caso não requerida, até o despacho 
saneador, a produção de prova testemunhal ou 
pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 
(dez) dias, para alegações, sendo-lhe os autos 
conclusos, para sentença, 48 (quarenta e oito) 
horas após a expiração dêsse prazo; havendo 
requerimento de prova, o processo tomará o 
rito ordinário.

VI – A sentença, quando não prolatada em 
audiência de instrução e julgamento, deverá 
ser proferida dentro de 15 (quinze) dias do 
recebimento dos autos pelo juiz.

Parágrafo único. O proferimento da sentença 
além do prazo estabelecido privará o juiz da in-
clusão em lista de merecimento para promoção, 
durante 2 (dois) anos, e acarretará a perda, para 
efeito de promoção por antigüidade, de tantos 
dias quantos forem os do retardamento, salvo 
motivo justo, declinado nos autos e comprovado 
perante o órgão disciplinar competente.

Art. 8o Ficará sujeita à pena de desobediência, 
salvo motivo justo devidamente comprovado, a 
autoridade, o administrador ou o dirigente, que 
deixar de fornecer, no prazo fixado no art. 1o, 
§ 5o, ou naquele que tiver sido estipulado pelo 
juiz (art. 7o, no I, letra “b”), informações e cer-
tidão ou fotocópia de documento necessários 
à instrução da causa.

Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia 
em que entregue, sob recibo, o requerimento 
do interessado ou o ofício de requisição (art. 
1o, § 5o, e art. 7o, no I, letra “b”).

Art. 9o Se o autor desistir da ação ou der mo-
tiva à absolvição da instância, serão publicados 
editais nos prazos e condições previstos no 
art. 7o, inciso II, ficando assegurado a qualquer 

cidadão, bem como ao representante do Minis-
tério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias da última publicação feita, promover o 
prosseguimento da ação.

Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo 
a final.

Art. 11. A sentença que, julgando procedente 
a ação popular, decretar a invalidade do ato im-
pugnado, condenará ao pagamento de perdas 
e danos os responsáveis pela sua prática e os 
beneficiários dêle, ressalvada a ação regressiva 
contra os funcionários causadores de dano, 
quando incorrerem em culpa.

Art. 12. A sentença incluirá sempre, na con-
denação dos réus, o pagamento, ao autor, das 
custas e demais despesas, judiciais e extraju-
diciais, diretamente relacionadas com a ação 
e comprovadas, bem como o dos honorários 
de advogado.

Art. 13. A sentença que, apreciando o fun-
damento de direito do pedido, julgar a lide 
manifestamente temerária, condenará o autor 
ao pagamento do décuplo das custas.

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no 
curso da causa, será indicado na sentença; se 
depender de avaliação ou perícia, será apurado 
na execução.

§ 1o Quando a lesão resultar da falta ou 
isenção de qualquer pagamento, a condenação 
imporá o pagamento devido, com acréscimo 
de juros de mora e multa legal ou contratual, 
se houver.

§ 2o Quando a lesão resultar da execução 
fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a 
condenação versará sobre a reposição do débito, 
com juros de mora.

§ 3o Quando o réu condenado perceber 
dos cofres públicos, a execução far-se-á por 
desconto em fôlha até o integral ressarcimen-
to do dano causado, se assim mais convier ao 
interesse público.

§ 4o A parte condenada a restituir bens ou 
valores ficará sujeita a seqüestro e penhora, 
desde a prolação da sentença condenatória.
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Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a 
infringência da lei penal ou a prática de falta 
disciplinar a que a lei comine a pena de demis-
são ou a de rescisão de contrato de trabalho, o 
juiz, ex officio, determinará a remessa de cópia 
autenticada das peças necessárias às autorida-
des ou aos administradores a quem competir 
aplicar a sanção.

Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias 
da publicação da sentença condenatória de 
segunda instância, sem que o autor ou terceiro 
promova a respectiva execução, o representante 
do Ministério Público a promoverá nos  30 
(trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.

Art. 17. É sempre permitida às pessoas ou 
entidades referidas no art. 1o, ainda que hajam 
contestado a ação, promover, em qualquer 
tempo, e no que as beneficiar, a execução da 
sentença contra os demais réus.

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa 
julgada oponível erga omnes, exceto no caso 
de haver sido a ação julgada improcedente por 
deficiência de prova; neste caso, qualquer cida-
dão poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência 
ou pela improcedência da ação está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 
senão depois de confirmada pelo tribunal; da 
que julgar a ação procedente caberá apelação, 
com efeito suspensivo.41

§ 1o Das decisões interlocutórias cabe agra-
vo de instrumento.

§ 2o Das sentenças e decisões proferidas 
contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, 

41 Lei no 6.014/1973.

poderá recorrer qualquer cidadão e também o 
Ministério Público.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se 
entidades autárquicas:

a) o serviço estatal descentralizado com 
personalidade jurídica, custeado mediante or-
çamento próprio, independente do orçamento 
geral;

b) as pessoas jurídicas especialmente ins-
tituídas por lei, para a execução de serviços 
de interesse público ou social, custeados por 
tributos de qualquer natureza ou por outros 
recursos oriundos do Tesouro Público;

c) as entidades de direito público ou privado 
a que a lei tiver atribuído competência para 
receber e aplicar contribuições parafiscais.

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 
5 (cinco) anos.

Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras 
do Código de Processo Civil, naquilo em que 
não contrariem os dispositivos desta lei, nem 
a natureza específica da ação.

Brasília, 29 de junho de 1965; 144o da Indepen-
dência e 77o da República.

H. CASTELLO BRANCO – Milton Soares 
Campos

Promulgada em 29/6/1965, publicada no DOU de 
5/7/1965 e republicada no DOU de 8/4/1974.
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Lei no 3.924/1961
Dispõe sôbre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

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 pro-
teção do Poder Público, de acôrdo com o que 
estabelece o art. 175 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A propriedade da superfí-
cie, 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.

Art. 2o Consideram-se monumentos arqueo-
lógicos ou pré-históricos:

a) as jazidas de qualquer natureza, origem 
ou finalidade, que representem testemunhos 
de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais 
como sambaquis, montes artificiais ou tesos, 
poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias 
e quaisquer outras não espeficadas 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 
aldeiamento, “estações” e “cerâmios”, nos quais 
se encontram vestígios humanos de interêsse 
arqueológico ou paleoetnográfico;

d) as inscrições rupestres ou locais como 
sulcos de polimentos de utensílios e outros 
vestígios de atividade de paleoameríndios.

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, con-
cheiros, 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.

Art. 4o Tôda 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, o exer-
cício dessa atividade, para efeito de exame, 
registro, fiscalização e salvaguarda do interêsse 
da ciência.42

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

Art. 6o As jazidas conhecidas como samba-
quis, manifestadas ao govêrno da União, por 
intermédio da Diretoria do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, de acôrdo com o 
art. 4o e registradas na forma do artigo 27 desta 
lei, terão precedência para estudo e eventual 
aproveitamento, em conformidade com o Có-
digo de Minas.

Art. 7o As jazidas arqueológicas ou pré-histó-
ricas de qualquer natureza, não manifestadas e 
registradas na forma dos arts. 4o e 6o desta lei, 

42 Nota do Editor (NE): Conforme determinação 
do art. 2o da Lei no 7.209/1984, em razão do cance-
lamento dos valores das multas, a expressão “multa 
de” foi substituída por “multa”. 
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são consideradas, para todos os efeitos bens 
patrimoniais da União.

CAPÍTULO II – Das Escavações 
Arqueológicas Realizadas por Particulares

Art. 8o O direito de realizar escavações para 
fins arqueológicos, em terras de domínio públi-
co ou particular, constitui-se mediante permis-
são do Govêrno da União, através da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
ficando obrigado a respeitá-lo o proprietário 
ou possuidor do solo.

Art. 9o O pedido de permissão deve ser di-
rigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, acompanhado de indicação 
exata do local, do vulto e da duração aproxima-
da dos trabalhos a serem executados, da prova 
de idoneidade técnico-científica e financeira 
do requerente e do nome do responsável pela 
realização dos trabalhos.

Parágrafo único. Estando em condomínio 
a área em que se localiza a jazida, sòmente 
poderá requerer a permissão o administrador 
ou cabecel, eleito na forma do Código Civil.

Art. 10. A permissão terá por título uma por-
taria do Ministro da Educação e Cultura, que 
será transcrita em livro próprio da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e na 
qual ficarão estabelecidas as condições a serem 
observadas ao desenvolvimento das escavações 
e estudos.

Art. 11. Desde que as escavações e estudos 
devam ser realizados em terreno que não per-
tença ao requerente, deverá ser anexado ao seu 
pedido o consentimento escrito do proprietário 
do terreno ou de quem esteja em uso e gôzo 
desse direito.

§ 1o As escavações devem ser necessària-
mente executadas sob a orientação do permis-
sionário, que responderá, civil, penal e admi-
nistrativamente, pelos prejuízos que causar ao 
Patrimônio Nacional ou a terceiros.

§ 2o As escavações devem ser realizadas 
de acôrdo com as condições estipuladas no 

instrumento de permissão, não podendo o 
responsável, sob nenhum pretexto, impedir a 
inspeção dos trabalhos por delegado especial-
mente designado pela Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, quando fôr 
julgado conveniente.

§ 3o O permissionário fica obrigado a in-
formar à Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, trimestralmente, sôbre o an-
damento das escavações, salvo a ocorrência de 
fato excepcional, cuja notificação deverá ser feita 
imediatamente, para as providências cabíveis.

Art. 12. O Ministro da Educação e Cultura 
poderá cassar a permissão, concedida, uma 
vez que:

a) não sejam cumpridas as prescrições da 
presente lei e do instrumento de concessão da 
licença;

b) sejam suspensos os trabalhos de campo 
por prazo superior a doze (12) meses, salvo mo-
tivo de fôrça maior, devidamente comprovado;

c) no caso de não cumprimento do § 3o do 
artigo anterior.

Parágrafo único. Em qualquer dos casos 
acima enumerados, o permissionário não terá 
direito à indenização alguma pelas despesas 
que tiver efetuado.

CAPÍTULO III – Das Escavações 
Arqueológicas Realizadas por Instituições 
Científicas Especializadas da União dos 
Estados e dos Municípios

Art. 13. A União, bem como os Estados e Mu-
nicípios mediante autorização federal, poderão 
proceder a escavações e pesquisas, no interêsse 
da arqueologia e da pré-história em terrenos 
de propriedade particular, com exceção das 
áreas muradas que envolvem construções 
domiciliares.

Parágrafo único. À falta de acôrdo amigável 
com o proprietário da área onde situar-se a 
jazida, será esta declarada de utilidade pública 
e autorizada a sua ocupação pelo período ne-
cessário à execução dos estudos, nos têrmos 
do art.  36 do Decreto-lei no  3.365, de 21 de 
junho de 1941.
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Art. 14. No caso de ocupação temporária do 
terreno, para realização de escavações nas jazi-
das declaradas de utilidade pública, deverá ser 
lavrado um auto, antes do início dos estudos, 
no qual se descreva o aspecto exato do local.

§ 1o Terminados os estudos, o local deverá 
ser restabelecido, sempre que possível, na sua 
feição primitiva.

§ 2o Em caso de escavações produzirem a 
destruição de um relêvo qualquer, essa obri-
gação só terá cabimento quando se compro-
var que, dêsse aspecto particular do terreno, 
resultavam incontestáveis vantagens para o 
proprietário.

Art. 15. Em casos especiais e em face do sig-
nificado arqueológico excepcional das jazidas, 
poderá ser promovida a desapropriação do 
imóvel, ou parte dêle, por utilidade pública, 
com fundamento no art. 5o, alíneas “k” e “l” do 
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 16. Nenhum órgão da administração 
federal, dos Estados ou dos Municípios, mes-
mo no caso do art. 28 desta lei, poderá realizar 
escavações arqueológicas ou pré-históricas, sem 
prévia comunicação à Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, para fins de 
registro no cadastro de jazidas arqueológicas.

Parágrafo único. Dessa comunicação deve 
constar, obrigatòriamente, o local, o tipo ou a 
designação da jazida, o nome do especialista 
encarregado das escavações, os indícios que 
determinaram a escolha do local e, posterior-
mente, uma súmula dos resultados obtidos e 
do destino do material coletado.

CAPÍTULO IV – Das Descobertas Fortuitas

Art. 17. A posse e a salvaguarda dos bens de 
natureza arqueológica ou pré-histórica consti-
tuem, em princípio, direito imanente ao Estado.

Art. 18. A descoberta fortuita de quaisquer 
elementos de interêsse arqueológico ou pré-
-histórico, histórico, artístico ou numismáti-
co, 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 deli-
beração 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 respon-
sabilidade do inventor pelos danos que vier a 
causar ao Patrimônio Nacional, em decorrência 
da omissão.

CAPÍTULO V – Da Remessa, para 
o Exterior, de Objetos de Interêsse 
Arqueológico ou Pré-Histórico, Histórico, 
Numismático ou Artístico

Art. 20. Nenhum objeto que apresente inte-
rêsse arqueológico ou pré-histórico, numis-
mático ou artístico poderá ser transferido para 
o exterior, sem licença expressa da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
constante de uma “guia” de liberação na qual 
serão devidamente especificados os objetos a 
serem transferidos.

Art. 21. A inobservância da prescrição do 
artigo anterior implicará na apreensão sumária 
do objeto a ser transferido, sem prejuízo das 
demais cominações legais a que estiver sujeito 
o responsável.

Parágrafo único. O objeto apreendido, razão 
dêste artigo, será entregue à Diretoria do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional.

CAPÍTULO VI – Disposições Gerais

Art. 22. O aproveitamento econômico das 
jazidas, objeto desta lei, poderá ser realizado na 
forma e nas condições prescritas pelo Código 
de Minas, uma vez concluída a sua explora-
ção científica, mediante parecer favorável da 
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Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional ou do órgão oficial autorizado.

Parágrafo único. De tôdas as jazidas será 
preservada sempre que possível ou conve-
niente, uma parte significativa, a ser prote-
gida pelos meios convenientes, como blocos 
testemunhos.

Art. 23. O Conselho de Fiscalização das Ex-
pedições Artísticas e Científicas encaminhará 
à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional qualquer pedido de cientista estran-
geiro, para realizar escavações arqueológicas ou 
pré-históricas, no país.

Art. 24. Nenhuma autorização de pesquisa 
ou de lavra para jazidas, de calcáreo de concha, 
que possua as características de monumentos 
arqueológicos ou pré-históricos, poderá ser 
concedida sem audiência prévia da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Art. 25. A realização de escavações arqueo-
lógicas ou pré-históricas, com infringência de 
qualquer dos dispositivos desta lei, dará lugar 
à multa, sem prejuízo de sumária apreensão e 
conseqüente perda, para o Patrimônio Nacio-
nal, de todo o material e equipamento existentes 
no local.43

Art. 26. Para melhor execução da presente 
lei, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional poderá solicitar a colaboração 
de órgãos federais, estaduais, municipais, bem 
como de instituições que tenham, entre os seus 
objetivos específicos, o estudo e a defesa dos 
monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Art. 27. A Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional manterá um Cadastro 
dos monumentos arqueológicos do Brasil, no 
qual serão registradas tôdas as jazidas mani-

43 NE: Conforme determinação do art.  2o da Lei 
no 7.209/1984, em razão do cancelamento dos valores 
das multas, a expressão “multa de” foi substituída 
por “multa”.

festadas, de acôrdo com o disposto nesta lei, 
bem como das que se tornarem conhecidas 
por qualquer via.

Art. 28. As atribuições conferidas ao Ministé-
rio da Educação e Cultura, para o cumprimento 
desta lei, poderão ser delegadas a qualquer 
unidade da Federação, que disponha de servi-
ços técnico-administrativos especialmente or-
ganizados para a guarda, preservação e estudo 
das jazidas arqueológicas e pré-históricas, bem 
como de recursos suficientes para o custeio e 
bom andamento dos trabalhos.

Parágrafo único. No caso dêste artigo, o 
produto das multas aplicadas e apreensões 
de material legalmente feitas, reverterá em 
benefício do serviço estadual organizado para 
a preservação e estudo dêsses monumentos.

Art. 29. Aos infratores desta lei serão aplicadas 
as sanções dos artigos 163 a 167 do Código 
Penal, conforme o caso, sem prejuízo de outras 
penalidades cabíveis.

Art. 30. O Poder Executivo baixará, no prazo 
de 180 dias, a partir da vigência desta lei, a 
regulamentação que fôr julgada necessária à 
sua fiel execução.

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Brasília, em 26 de julho de 1961; 140o da Inde-
pendência e 73o da República.

JÂNIO QUADROS – Brígido Tinoco – Oscar 
Pedroso Horta – Clemente Mariani – João 
Agripino

Promulgada em 26/7/1961, publicada no DOU de 
27/7/1961 e republicada no DOU de 28/7/1961.
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Lei no 378/1937
Dá nova organização ao Ministerio da Educação e Saude Publica.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ES-
TADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sancciono a seguinte lei:
��������������������������������������������������������������������������������

CAPITULO III – Dos Orgãos de Execução
SECÇÃO III – Dos Serviços Relativos á 
Educação
��������������������������������������������������������������������������������

3) Instituições de educação extraescolar
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 46. Fica creado o Serviço do Patrimonio 
Historico e Artistico Nacional, com a finali-
dade de promover, em todo o Paiz e de modo 
permanente, o tombamento, a conservação, o 
enriquecimento e o conhecimento do patrimo-
nio historico e artistico nacional�

§ 1o O Serviço do Patrimonio Historico e 
Artistico Nacional terá, além de outros orgãos 
que se tornarem necessarios ao seu funcciona-
mento, o Conselho Consultivo�

§ 2o O Conselho Consultivo se constituirá 
do director do Serviço do Patrimonio Historico 
e Artistico Nacional, dos directores dos museus 
nacionaes de coisas historicas ou artisticas, e de 
mais dez membros, nomeados pelo Presidente 
da Republica�

§ 3o O Museu Historico Nacional, o Museu 
Nacional de Bellas Artes e outros museus nacio-
naes de coisas historicas ou artisticas, que forem 
creados, cooperarão nas actividades do Serviço 
do Patrimonio Historico e Artistico Nacional, 
pela fórma que fôr estabelecida em regulamento�

��������������������������������������������������������������������������������

CAPITULO IX – Disposições Transitorias

Art. 119. Fica o Poder Executivo autorizado a 
despender, no exercicio de 1937, por conta da 
dotação de réis 86�813: 193$ 400, constante da 
parte III (Serviços e encargos diversos), verba 
23a sub-consignação n� 2, do orçamento do 
Ministerio da Educação e Saude:
��������������������������������������������������������������������������������

l) com as despesas de material necessario ao 
Instituto Nacional de Pedagogia, ao Instituto 
Nacional de Cinema Educativo, ao Serviço do 
Patrimonio Historico e Artistico Nacional, ao 
Museu Nacional de Bellas Artes, ao Instituto 
Cayrú e ao Serviço de Radiodiffusão Educati-
va, respectivamente, as quantias de 250:000$, 
400:000$, 300:000$, 100:000$ 000, 50:000$000 
e 50:000$000;
��������������������������������������������������������������������������������

Art. 143. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação�

Art. 144. Revogam-se as disposições em 
contrario�

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1937, 116o da 
Independência e 49o da Republica�

GETÚLIO VARGAS – Gustavo Capanema – 
Arthur de Souza Costa�

Promulgada em 13/1/1937 e publicada no DOU de 
15/1/1937.
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Decreto-Lei no 3.866/1941
Dispõe sobre o tombamento de bens no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando 
da atribuição que lhe confere o art.  180 da 
Constituição,

DECRETA:

Artigo único. O Presidente da República, 
atendendo a motivos de interesse público, 
poderá determinar, de ofício ou em grau de 
recurso, interposto por qualquer legítimo 
interessado, seja cancelado o tombamento de 
bens pertencentes à União, aos Estados, aos 

municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de 
direito privado, feito no Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o 
Decreto-lei no 25, de 30 de novembro de 1937.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1941, 120o 
da Independência e 53o da República.

GETÚLIO VARGAS – Gustavo Capanema

Decretado em 29/11/1941 e publicado no DOU de 
29/11/1941.
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Decreto-Lei no 25/1937
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTA-
DOS UNIDOS DO BRASIL, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 180 da Constituição,

DECRETA:

CAPÍTULO I – Do Patrimônio Histórico  
e Artístico Nacional

Art. 1o Constitue o patrimônio histórico e 
artístico nacional o conjunto dos bens móveis 
e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interêsse público, quer por sua vincu-
lação a fatos memoráveis da história do Brasil, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico.

§ 1o Os bens a que se refere o presente 
artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico o artístico nacional, 
depois de inscritos separada ou agrupadamente 
num dos quatro Livros do Tombo, de que trata 
o art. 4o desta lei.

§ 2o Equiparam-se aos bens a que se refere 
o presente artigo e são também sujeitos a tom-
bamento os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e 
proteger pela feição notável com que tenham 
sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo 
indústria humana.

Art. 2o A presente lei se aplica às coisas per-
tencentes às pessôas naturais, bem como às 
pessôas jurídicas de direito privado e de direito 
público interno.

Art. 3o Exclúem-se do patrimônio histórico 
e artístico nacional as obras de orígem estran-
geira:

1) que pertençam às representações diplo-
máticas ou consulares acreditadas no país;

2) que adornem quaisquer veiculos per-
tecentes a emprêsas estrangeiras, que façam 
carreira no país;

3) que se incluam entre os bens referidos no 
art. 10 da Introdução do Código Civíl, e que 
continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;

4) que pertençam a casas de comércio de 
objetos históricos ou artísticos;

5) que sejam trazidas para exposições come-
morativas, educativas ou comerciais:

6) que sejam importadas por emprêsas 
estrangeiras expressamente para adôrno dos 
respectivos estabelecimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas nas 
alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre 
trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

CAPÍTULO II – Do Tombamento

Art. 4o O Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional possuirá quatro Livros do 
Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que 
se refere o art. 1o desta lei, a saber:

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etno-
gráfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às 
categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
ameríndia e popular, e bem assim as mencio-
nadas no § 2o do citado art. 1o;

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de 
interêsse histórico e as obras de arte histórica;

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as 
coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira;

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, 
as obras que se incluírem na categoria das artes 
aplicadas, nacionais ou estrangeiras.

§ 1o Cada um dos Livros do Tombo poderá 
ter vários volumes.

§ 2o Os bens, que se inclúem nas categorias 
enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente 
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artigo, serão definidos e especificados no re-
gulamento que for expedido para execução da 
presente lei.

Art. 5o O tombamento dos bens pertencentes 
à União, aos Estados e aos Municípios se fará 
de ofício, por ordem do diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas 
deverá ser notificado à entidade a quem perten-
cer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, 
afim de produzir os necessários efeitos.

Art. 6o O tombamento de coisa pertencente à 
pessôa natural ou à pessôa jurídica de direito 
privado se fará voluntária ou compulsóriamente.

Art. 7o Proceder-se-à ao tombamento vo-
luntário sempre que o proprietário o pedir e a 
coisa se revestir dos requisitos necessários para 
constituir parte integrante do patrimônio his-
tórico e artístico nacional, a juízo do Conselho 
Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo 
proprietário anuir, por escrito, à notificação, 
que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em 
qualquer dos Livros do Tombo.

Art. 8o Proceder-se-á ao tombamento com-
pulsório quando o proprietário se recusar a 
anuir à inscrição da coisa.

Art. 9o O tombamento compulsório se fará de 
acôrdo com o seguinte processo:

1) o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, por seu órgão competente, 
notificará o proprietário para anuir ao tomba-
mento, dentro do prazo de quinze dias, a contar 
do recebimento da notificação, ou para, si o 
quisér impugnar, oferecer dentro do mesmo 
prazo as razões de sua impugnação.

2) no caso de não haver impugnação dentro 
do prazo assinado, que é fatal, o diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional mandará por símples despacho que 
se proceda à inscrição da coisa no competente 
Livro do Tombo.

3) se a impugnação for oferecida dentro do 
prazo assinado, far-se-á vista da mesma, dentro 

de outros quinze dias fatais, ao órgão de que 
houver emanado a iniciativa do tombamento, 
afim de sustentá-la. Em seguida, independen-
temente de custas, será o processo remetido ao 
Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, que proferirá 
decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta 
dias, a contar do seu recebimento. Dessa deci-
são não caberá recurso.

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se 
refere o art. 6o desta lei, será considerado provi-
sório ou definitivo, conforme esteja o respectivo 
processo iniciado pela notificação ou concluído 
pela inscrição dos referidos bens no competente 
Livro do Tombo.

Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo 
a disposição do art. 13 desta lei, o tombamento 
provisório se equiparará ao definitivo.

CAPÍTULO III – Dos Efeitos do 
Tombamento

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à 
União, aos Estados ou aos Municípios, inaliená-
veis por natureza, só poderão ser transferidas 
de uma à outra das referidas entidades.

Parágrafo único. Feita a transferência, dela 
deve o adquirente dar imediato conhecimento 
ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.

Art. 12. A alienabilidade das obras históricas 
ou artísticas tombadas, de propriedade de 
pessôas naturais ou jurídicas de direito privado 
sofrerá as restrições constantes da presente lei.

Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de 
propriedade particular será, por iniciativa do 
órgão competente do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, transcrito para 
os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais 
do registro de imóveis e averbado ao lado da 
transcrição do domínio.

§ 1o No caso de transferência de proprieda-
de dos bens de que trata êste artigo, deverá o 
adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob 
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pena de multa de dez por cento sôbre o respec-
tivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que 
se trate de transmissão judicial ou causa mortis.

§ 2o Na hipótese de deslocação de tais 
bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo 
prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-
-los no registro do lugar para que tiverem sido 
deslocados.

§ 3o A transferência deve ser comunicada 
pelo adquirente, e a deslocação pelo proprie-
tário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artistico Nacional, dentro do mesmo prazo e 
sob a mesma pena.

Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do 
país, senão por curto prazo, sem transferência 
de domínio e para fim de intercâmbio cultural, 
a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional.

Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto 
no artigo anterior, a exportação, para fora do 
país, da coisa tombada, será esta sequestrada 
pela União ou pelo Estado em que se encontrar.

§ 1o Apurada a responsábilidade do proprie-
tário, ser-lhe-á imposta a multa de cincüenta 
por cento do valor da coisa, que permanecerá 
sequestrada em garantia do pagamento, e até 
que êste se faça.

§ 2o No caso de reincidência, a multa será 
elevada ao dôbro.

§ 3o A pessôa que tentar a exportação de 
coisa tombada, alem de incidir na multa a que 
se referem os parágrafos anteriores, incorrerá, 
nas penas cominadas no Código Penal para o 
crime de contrabando.

Art. 16. No caso de extravio ou furto de qual-
quer objéto tombado, o respectivo proprietário 
deverá dar conhecimento do fáto ao Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
dentro do prazo de cinco dias, sob pena de 
multa de dez por cento sôbre o valor da coisa.

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, 
em caso nenhum ser destruidas, demolidas 
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização 
especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 

restauradas, sob pena de multa de cincüenta 
por cento do dano causado.

Parágrafo único. Tratando-se de bens per-
tencentes á União, aos Estados ou aos muni-
cípios, a autoridade responsável pela infração 
do presente artigo incorrerá pessoalmente na 
multa.

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

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, 
que não dispuzer de recursos para proceder às 
obras de conservação e reparação que a mesma 
requerer, levará ao conhecimento do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
a necessidade das mencionadas obras, sob pena 
de multa correspondente ao dobro da impor-
tância em que fôr avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa.

§ 1o Recebida a comunicação, e considera-
das necessárias as obras, o diretor do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional 
mandará executá-las, a expensas da União, de-
vendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo 
de seis mêses, ou providenciará para que seja 
feita a desapropriação da coisa.

§ 2o À falta de qualquer das providências 
previstas no parágrafo anterior, poderá o 
proprietário requerer que seja cancelado o 
tombamento da coisa.

§ 3o Uma vez que verifique haver urgência 
na realização de obras e conservação ou repa-
ração em qualquer coisa tombada, poderá o 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e 
executá-las, a expensas da União, independen-
temente da comunicação a que alude êste artigo, 
por parte do proprietário.

Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à 
vigilância permanente do Serviço do Patrimô-
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nio Histórico e Artístico Nacional, que poderá 
inspecioná-los sempre que fôr julgado conve-
niente, não podendo os respectivos proprietá-
rios ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, 
sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao 
dôbro em caso de reincidência.

Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens 
de que trata o art. 1o desta lei são equiparados 
aos cometidos contra o patrimônio nacional.

CAPÍTULO IV – Do Direito de Preferência

Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens 
tombados, pertencentes a pessôas naturais ou 
a pessôas jurídicas de direito privado, a União, 
os Estados e os municípios terão, nesta ordem, 
o direito de preferência.

§ 1o Tal alienação não será permitida, sem 
que prèviamente sejam os bens oferecidos, pelo 
mesmo preço, à União, bem como ao Estado e 
ao município em que se encontrarem. O pro-
prietário deverá notificar os titulares do direito 
de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, 
sob pena de perdê-lo.

§ 2o É nula alienação realizada com violação 
do disposto no parágrafo anterior, ficando qual-
quer dos titulares do direito de preferência habi-
litado a sequestrar a coisa e a impôr a multa de 
vinte por cento do seu valor ao transmitente e 
ao adquirente, que serão por ela solidariamente 
responsáveis. A nulidade será pronunciada, na 
forma da lei, pelo juiz que conceder o seques-
tro, o qual só será levantado depois de paga a 
multa e se qualquer dos titulares do direito de 
preferência não tiver adquirido a coisa no prazo 
de trinta dias.

§ 3o O direito de preferência não inibe o 
proprietário de gravar livremente a coisa tom-
bada, de penhor, anticrese ou hipoteca.

§ 4o Nenhuma venda judicial de bens tom-
bados se poderá realizar sem que, prèviamente, 
os titulares do direito de preferência sejam 
disso notificados judicialmente, não podendo 
os editais de praça ser expedidos, sob pena de 
nulidade, antes de feita a notificação.

§ 5o Aos titulares do direito de preferência 
assistirá o direito de remissão, se dela não 

lançarem mão, até a assinatura do auto de 
arrematação ou até a sentença de adjudicação, 
as pessôas que, na forma da lei, tiverem a fa-
culdade de remir.

§ 6o O direito de remissão por parte da 
União, bem como do Estado e do município 
em que os bens se encontrarem, poderá ser 
exercido, dentro de cinco dias a partir da assi-
natura do auto do arrematação ou da sentença 
de adjudicação, não se podendo extraír a carta, 
enquanto não se esgotar êste prazo, salvo se o 
arrematante ou o adjudicante for qualquer dos 
titulares do direito de preferência.

CAPÍTULO V – Disposições Gerais

Art. 23. O Poder Executivo providenciará 
a realização de acôrdos entre a União e os 
Estados, para melhor coordenação e desen-
volvimento das atividades relativas à proteção 
do patrimônio histórico e artístico nacional e 
para a uniformização da legislação estadual 
complementar sôbre o mesmo assunto.

Art. 24. A União manterá, para a conservação 
e a exposição de obras históricas e artísticas 
de sua propriedade, além do Musêu Histórico 
Nacional e do Musêu Nacional de Belas Ar-
tes, tantos outros musêus nacionais quantos 
se tornarem necessários, devendo outrossim 
providênciar no sentido de favorecer a insti-
tuição de musêus estaduais e municipais, com 
finalidades similares.

Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional procurará entendimentos 
com as autoridades eclesiásticas, instituições 
científicas, históricas ou artísticas e pessôas 
naturais e jurídicas, com o objetivo de obter a 
cooperação das mesmas em benefício do patri-
mônio histórico e artístico nacional.

Art. 26. Os negociantes de antiguídades, de 
obras de arte de qualquer natureza, de manus-
critos e livros antigos ou raros são obrigados a 
um registro especial no Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, cumprindo-lhes 
outrossim apresentar semestralmente ao mes-
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mo relações completas das coisas históricas e 
artísticas que possuírem.

Art. 27. Sempre que os agentes de leilões ti-
verem de vender objetos de natureza idêntica 
à dos mencionados no artigo anterior, deverão 
apresentar a respectiva relação ao órgão com-
petente do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, sob pena de incidirem na 
multa de cincüenta por cento sôbre o valor dos 
objétos vendidos.

Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica 
à dos referidos no art. 26 desta lei poderá ser 
posto à venda pelos comerciantes ou agentes de 
leilões, sem que tenha sido préviamente auten-
ticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, ou por perito em que o mes-
mo se louvar, sob pena de multa de cincüenta 
por cento sôbre o valor atribuido ao objéto.

Parágrafo único. A. autenticação do mencio-
nado objeto será feita mediante o pagamento 
de uma taxa de peritagem de cinco por cento 
sôbre o valor da coisa, se êste fôr inferior ou 

equivalente a um conto de réis, e de mais cinco 
mil réis por conto de réis ou fração, que exceder.

Art. 29. O titular do direito de preferência 
gosa de privilégio especial sôbre o valor pro-
duzido em praça por bens tombados, quanto 
ao pagamento de multas impostas em virtude 
de infrações da presente lei.

Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o 
privilégio a que se refere êste artigo os créditos 
inscritos no registro competente, antes do tom-
bamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

Art. 30. Revogam-se as disposições em con-
trário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116o 
da Independência e 49o da República.

GETÚLIO VARGAS – Gustavo Capanema.

Decretado em 30/11/1937, publicado no DOU de 
8/12/1937 e republicado no DOU de 11/12/1937.
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Decreto no 7.387/2010
Institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Inventário Nacional 
da Diversidade Linguística, sob gestão do 
Ministério da Cultura, como instrumento de 
identificação, documentação, reconhecimento e 
valorização das línguas portadoras de referência 
à identidade, à ação e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira.

Parágrafo único. O Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística será dotado de sistema 
informatizado de documentação e informação 
gerenciado, mantido e atualizado pelo Minis-
tério da Cultura, de acordo com as regras por 
ele disciplinadas.

Art. 2o As línguas inventariadas deverão ter re-
levância para a memória, a história e a identidade 
dos grupos que compõem a sociedade brasileira.

Art. 3o A língua incluída no Inventário Nacio-
nal da Diversidade Linguística receberá o título 
de “Referência Cultural Brasileira”, expedido 
pelo Ministério da Cultura.

Art. 4o O Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística deverá mapear, caracterizar e diag-
nosticar as diferentes situações relacionadas à 
pluralidade linguística brasileira, sistematizan-
do esses dados em formulário específico.

Art. 5o As línguas inventariadas farão jus a 
ações de valorização e promoção por parte do 
poder público.

Art. 6o Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios serão informados pelo Ministério 

da Cultura, em caso de inventário de alguma 
língua em seu território, para que possam pro-
mover políticas públicas de reconhecimento e 
valorização.

Art. 7o O Ministério da Cultura instituirá co-
missão técnica com a finalidade de examinar as 
propostas de inclusão de línguas no Inventário 
Nacional da Diversidade Linguística, integrada 
por representantes dos Ministérios da Cultura, 
da Educação, da Justiça, da Ciência e Tecnologia 
e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 1o Os membros da comissão técnica serão 
indicados pelos titulares dos órgãos que o in-
tegram e designados pelo Ministro de Estado 
da Cultura.

§ 2o A comissão técnica poderá convidar 
representantes dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios que possuam línguas cuja 
inclusão no Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística tenha sido indicada, bem como es-
pecialistas para participarem de suas discussões 
e atividades.

§ 3o A comissão técnica poderá contratar 
consultores, de acordo com a legislação apli-
cável, para a discussão e exame de questões 
específicas.

§ 4o A coordenação da comissão técnica 
será exercida pelo Ministério da Cultura, que 
prestará o apoio administrativo e os meios 
necessários à execução das atividades do co-
legiado.

§ 5o A participação na comissão técnica 
será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.

Art. 8o Poderão propor a inclusão de línguas 
no Inventário Nacional da Diversidade Lin-
guística à comissão técnica, órgãos e institui-
ções públicas federais, estaduais, distritais e 
municipais, entidades da sociedade civil e de 
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representações de falantes, conforme normas 
a serem expedidas pelo Ministério da Cultura.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 9 de dezembro de 2010; 189o da Inde-
pendência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Luiz Paulo 
Teles Ferreira Barreto – Fernando Haddad – 
Paulo Bernardo Silva – João Luiz Silva Ferreira 
– Sergio Machado Rezende

Decretado em 9/12/2010 e publicado no DOU de 
10/12/2010.
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Decreto no 6.844/2009
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto na Lei no 11.906, de 20 de janeiro 
de 2009, e no art. 50 da Lei no 10.683, de 28 de 
maio de 2003,

DECRETA:

Art. 1o Ficam aprovados a Estrutura Regi-
mental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
em Comissão e das Funções Gratificadas do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2o Em decorrência do disposto no inciso 
II do art. 14 da Lei no 11.906, de 20 de janeiro de 
2009, ficam remanejados, na forma do Anexo 
III, os seguintes cargos em comissão do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
e Funções Gratificadas – FG:

I – da Secretaria de Gestão, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o 
IPHAN: treze DAS 101.1; e

II – do IPHAN para a Secretaria de Gestão, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: treze DAS 102.1.

Art. 3o Em decorrência do disposto no art. 16 
da Lei no 11.906, de 2009, ficam transferidos, na 
forma do Anexo III, do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional para o Instituto 
Brasileiro de Museus – IBRAM, os seguintes 
cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS: trinta e um 
DAS 101.2 e três DAS 101.1.

Art. 4o Em decorrência do disposto no art. 18 
da Lei no 11.906, de 2009, ficam incorporados, 
na forma do Anexo IV, à estrutura do IPHAN, 
os seguintes cargos em comissão do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 

e Funções Gratificadas – FG: quatro DAS 101.5; 
dezenove DAS 101.4; vinte e um DAS 101.3; três 
DAS 102.4; um DAS 102.3 e seis FG-1.

Art. 5o Os apostilamentos decorrentes da 
aprovação da Estrutura Regimental de que trata 
o art. 1o deverão ocorrer no prazo de vinte dias, 
contado da data de publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Após os apostilamentos 
previstos no caput, o Presidente do IPHAN fará 
publicar no Diário Oficial da União, no prazo 
de trinta dias, contado da data de publicação 
deste Decreto, relação nominal dos titulares dos 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Asses-
soramento Superiores – DAS a que se refere o 
Anexo II, indicando, inclusive, o número de car-
gos vagos, sua denominação e respectivo nível.

Art. 6o Até que o IBRAM tenha o seu quadro 
de provimento efetivo estruturado, incumbe 
ao IPHAN a responsabilidade pela adminis-
tração de pessoal, de material, de patrimônio, 
de serviços gerais, de orçamento e finanças e 
de controle interno, relativas àquele Instituto.

Art. 7o O regimento interno do IPHAN será 
aprovado pelo Ministro de Estado da Cultura e 
publicado no Diário Oficial da União.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 9o Fica revogado o Decreto no 5.040, de 
7 de abril de 2004.

Brasília, 7 de maio de 2009; 188o da Indepen-
dência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – João Bernardo 
de Azevedo Bringel – João Luiz Silva Ferreira

Decretado em 7/5/2009 e publicado no DOU de 8/5/2009.
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ANEXO I

Estrutura Regimental do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

CAPÍTULO I – Da Natureza e Finalidade

Art. 1o O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN, autarquia federal 
constituída pela Lei no 8.113, de 12 de dezem-
bro de 1990, e pelo Decreto no 99.492, de 3 de 
setembro de 1990, com base na Lei no 8.029, 
de 12 de abril de 1990, vinculada ao Minis-
tério da Cultura, tem sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, jurisdição administrativa em 
todo o território nacional, e prazo de duração 
indeterminado.

Art. 2o O IPHAN tem por finalidade institu-
cional proteger, fiscalizar, promover, estudar e 
pesquisar o patrimônio cultural brasileiro, nos 
termos do art.  216 da Constituição Federal, 
e exercer as competências estabelecidas no 
Decreto-lei no 25, de 30 de novembro de 1937, no 
Decreto-lei no 3.866, de 29 de novembro de 1941, 
na Lei no 3.924, de 26 de julho de 1961, na Lei 
no 4.845, de 19 de novembro de 1965, no Decreto 
no 3.551, de 4 de agosto de 2000, na Lei no 11.483, 
de 31 de maio de 2007 e no Decreto no 6.018, de 
22 de janeiro de 2007 e, especialmente:

I – coordenar a implementação e a avaliação 
da política de preservação do patrimônio cultu-
ral brasileiro, em consonância com as diretrizes 
do Ministério da Cultura;

II – promover a identificação, a documen-
tação, o reconhecimento, o cadastramento, o 
tombamento e o registro do patrimônio cultural 
brasileiro;

III – promover a salvaguarda, a conservação, 
a restauração e a revitalização do patrimônio 
cultural protegido pela União;

IV – elaborar normas e procedimentos para 
a regulamentação das ações de preservação 

do patrimônio cultural protegido pela União, 
orientando as partes envolvidas na sua pre-
servação;

V – promover e estimular a difusão do 
patrimônio cultural brasileiro, visando a sua 
preservação e apropriação social;

VI – fiscalizar o patrimônio cultural pro-
tegido pela União, com vistas a garantir a sua 
preservação, uso e fruição;

VII – exercer o poder de polícia adminis-
trativa, aplicando as sanções previstas em lei, 
visando à preservação do patrimônio protegido 
pela União;

VIII – desenvolver modelos de gestão da 
política de preservação do patrimônio cultural 
brasileiro de forma articulada entre os entes 
públicos, a sociedade civil e os organismos 
internacionais; e

IX – promover e apoiar a formação técnica 
especializada em preservação do patrimônio 
cultural.

CAPÍTULO II – Da Estrutura 
Organizacional

Art. 3o O IPHAN tem a seguinte estrutura 
organizacional:

I – órgãos colegiados:
a) Diretoria;
b) Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural; e
c) Comitê Gestor;
II – órgão de assistência direta e imediata do 

Presidente: Gabinete;
III – órgãos seccionais:
a) Procuradoria Federal;
b) Auditoria Interna; e
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c) Departamento de Planejamento e Ad-
ministração;

V – órgãos específicos singulares:
a) Departamento de Patrimônio Material 

e Fiscalização;
b) Departamento de Patrimônio Imaterial; e
c) Departamento de Articulação e Fo-

mento;
V – órgãos descentralizados:
a) Superintendências Estaduais; e
b) Unidades Especiais: Centro Nacional de 

Arqueologia, Centro Cultural Sítio Roberto 
Burle Marx, Centro Nacional de Folclore e Cul-
tura Popular e Centro Cultural Paço Imperial.

CAPÍTULO III – Da Direção e Nomeação

Art. 4o O IPHAN será dirigido por uma 
Diretoria.

Art. 5o Os cargos em comissão e funções gra-
tificadas serão providos na forma da legislação 
vigente.

§ 1o A nomeação do Procurador-Chefe dar-
-se-á na forma da legislação em vigor, mediante 
aprovação prévia do Advogado-Geral da União.

§ 2o A nomeação e a exoneração do Auditor-
-Chefe deverão ser submetidas, pelo Presidente 
do IPHAN, à aprovação da Controladoria-
-Geral da União.

CAPÍTULO IV – Dos Orgãos Colegiados
SEÇÃO I – Da Diretoria

Art. 6o A Diretoria, é composta pelo Presiden-
te do IPHAN, que a presidirá, e pelos Diretores 
dos Departamentos de Patrimônio Material 
e Fiscalização, de Patrimônio Imaterial, de 
Articulação e Fomento e de Planejamento e 
Administração.

§ 1o As reuniões da Diretoria serão ordiná-
rias e extraordinárias, estando presentes, pelo 
menos, o Presidente e dois membros.

§ 2o As reuniões ordinárias serão convoca-
das pelo Presidente e as extraordinárias pelo 
Presidente ou pela maioria dos membros da 
Diretoria, a qualquer tempo.

§ 3o A Diretoria deliberará por maioria de 
votos, cabendo ao Presidente, ainda, o voto de 
qualidade.

§ 4o O Procurador-Chefe participará das 
reuniões da Diretoria, sem direito a voto.

§ 5o A critério do Presidente, poderão 
ser convidados a participar das reuniões da 
Diretoria, gestores e técnicos do IPHAN, do 
Ministério da Cultura e de outros órgãos e 
entidades da administração pública federal, 
estadual e municipal, bem como representantes 
de entidades não-governamentais, sem direito 
a voto.

§ 6o Em caso de impedimento do membro 
titular, este será representado por seu substituto 
legal.

SEÇÃO II – Do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural

Art. 7o O Conselho Consultivo do Patrimô-
nio Cultural será presidido pelo Presidente do 
IPHAN, que o integra como membro nato, e 
composto pelos seguintes membros:

I – um representante, e respectivo suplente, 
de cada uma das seguintes entidades, que serão 
indicados pelos respectivos dirigentes:

a) Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB;
b) Conselho Internacional de Monumentos 

e Sítios – ICOMOS/BRASIL;
c) Sociedade de Arqueologia Brasileira – 

SAB;
d) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
e) Ministério da Educação;
f) Ministério das Cidades;
g) Ministério do Turismo;
h) Instituto Brasileiro dos Museus – 

IBRAM; e
i) Associação Brasileira de Antropologia 

– ABA;
II – treze representantes da sociedade civil, 

com especial conhecimento nos campos de 
atuação do IPHAN.

§ 1o Os membros do Conselho serão indi-
cados pelo Presidente do IPHAN e designados 
pelo Ministro de Estado da Cultura, para man-
dato de quatro anos, permitida a recondução.
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§ 2o A participação no Conselho, na quali-
dade de membro, não será remunerada, sendo 
considerada prestação de serviço público 
relevante.

Art. 8o O Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural reunir-se-á e deliberará conforme 
previsto em seu regimento interno.

SEÇÃO III – Do Comitê Gestor

Art. 9o O Comitê Gestor do IPHAN é com-
posto pelo Presidente, pelos Diretores, pelo 
Procurador-Chefe, pelos Superintendentes e 
pelos Diretores dos Centros Culturais e Na-
cionais.

§ 1o O Comitê Gestor reunir-se-á ordina-
riamente uma vez por semestre e, extraordi-
nariamente, por convocação do Presidente ou 
da maioria dos membros.

§ 2o O quorum para a realização das reuni-
ões será de, no mínimo, cinqüenta por cento 
dos membros votantes e suas decisões serão to-
madas por maioria simples de votos, à exceção 
das situações que exijam quorum qualificado, 
de acordo com o regimento interno.

§ 3o Havendo impedimento do membro 
titular, este será representado por seu substituto 
legal, no caso do Presidente, dos Diretores e do 
Procurador-Chefe, e pelo suplente no caso dos 
Superintendentes.

§ 4o O Comitê Gestor poderá, por intermé-
dio do Presidente ou por decisão de seu plená-
rio, convidar técnicos, especialistas e membros 
da sociedade civil para prestar informações e 
opinar sobre questões específicas.

CAPÍTULO V – Das Competências dos 
Órgãos
SEÇÃO I – Dos Órgãos Colegiados

Art. 10. À Diretoria compete:
I – estabelecer diretrizes e estratégias do 

IPHAN;
II – opinar sobre os planos de ação e as 

propostas referentes ao processo de acompa-

nhamento e avaliação da execução das agendas 
do IPHAN;

III – examinar, opinar e decidir sobre ques-
tões relacionadas à proteção e à defesa dos bens 
culturais;

IV – apreciar propostas de edição de normas 
de abrangência nacional;

V – coordenar a elaboração do Plano Na-
cional de Preservação do Patrimônio e aprovar 
sua redação final;

VI – deliberar sobre:
a) os parâmetros técnicos, econômicos e 

sociais para a definição das ações;
b) a remuneração relativa a serviços, alu-

guéis, produtos, permissões, cessões, operações 
e ingressos;

c) questões propostas pelo Presidente ou 
pelos membros da Diretoria;

d) o plano anual e/ou plurianual, a proposta 
orçamentária e o desenvolvimento institu-
cional, estabelecendo metas e indicadores de 
desempenho dos programas e projetos;

e) o relatório anual e a prestação de contas;
f) a atualização do valor das multas estabe-

lecidas na legislação de proteção ao patrimônio 
cultural; e

g) o programa de formação, treinamento e 
capacitação técnica;

VII – analisar processos de identificação e 
negociação de fontes de recursos internos e 
externos para viabilização das ações planejadas 
do IPHAN;

VIII – aprovar critérios e procedimentos de 
fiscalização e aplicação de penalidades; e

IX – aprovar o regimento interno do Con-
selho Consultivo do Patrimônio Cultural e 
zelar pelo cumprimento do regimento interno 
do IPHAN.

Art. 11. Ao Conselho Consultivo do Patri-
mônio Cultural compete examinar, apreciar e 
decidir sobre questões relacionadas ao tomba-
mento, ao registro de bens culturais de natureza 
imaterial e à saída de bens culturais do País e 
opinar acerca de outras questões relevantes 
propostas pelo Presidente.

Parágrafo único. Em se tratando de bens 
tombados musealizados, a autorização para a 
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saída do país deverá contar, necessariamente, 
com manifestação favorável do Instituto Bra-
sileiro de Museus.

Art. 12. Ao Comitê Gestor compete:
I – colaborar na formulação das políticas 

públicas de preservação do patrimônio cultural 
brasileiro;

II – propor ações de articulação com os 
outros órgãos, programas e ações culturais do 
Ministério da Cultura;

III – colaborar na formulação do planeja-
mento estratégico e orçamentário e do desen-
volvimento institucional do IPHAN;

IV – colaborar na elaboração de diretrizes 
para implementação do Plano Anual de Ação;

V – propor diretrizes para a política de re-
cursos humanos e implantação de instrumentos 
voltados para seu desenvolvimento;

VI – elaborar propostas para o estabeleci-
mento de normas técnicas e administrativas 
de abrangência nacional; e

VII – apreciar todos os demais assuntos que 
lhe sejam submetidos pela Diretoria.

SEÇÃO II – Do Órgão de Assistência Direta 
e Imediata ao Presidente

Art. 13. Ao Gabinete compete:
I – assistir ao Presidente em sua representa-

ção social e política e incumbir-se do preparo e 
despacho de seu expediente pessoal;

II – incumbir-se do preparo e despacho do 
expediente institucional bem como da arti-
culação e interlocução do Presidente com os 
Departamentos, Unidades Descentralizadas e 
público externo;

III – planejar, coordenar e supervisionar as 
atividades de comunicação social;

IV – assessorar o Presidente em relação aos 
assuntos internacionais;

V – apoiar a publicação, divulgação e acompa-
nhamento das matérias de interesse do IPHAN;

VI – secretariar as reuniões da Diretoria; e
VII – prestar apoio técnico e administrativo 

ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
e ao Comitê Gestor do IPHAN.

SEÇÃO III – Dos Órgãos Seccionais

Art. 14. À Procuradoria Federal, na qualida-
de de órgão executor da Procuradoria Geral 
Federal, compete:

I – exercer a representação judicial e extra-
judicial do IPHAN;

II – exercer as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico aos órgãos da estru-
tura regimental do IPHAN, aplicando-se, no 
que couber, o disposto no art. 11 da Lei Com-
plementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e

III – promover a apuração da liquidez e 
certeza dos créditos, de qualquer natureza, ine-
rentes às atividades do IPHAN, encaminhando-
-os para inscrição em dívida ativa, para fins de 
cobrança amigável ou judicial.

Art. 15. À Auditoria Interna compete:
I – acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar 

os resultados quanto à eficiência, eficácia e 
efetividade da gestão orçamentária, financeira, 
contábil e patrimonial, e dos recursos humanos 
do IPHAN; e

II – prestar informações e acompanhar as 
solicitações oriundas dos órgãos de controle 
interno e externo.

Art. 16. Ao Departamento de Planejamento e 
Administração compete:

I – coordenar a elaboração e a consolidação 
dos planos e programas anuais e plurianuais 
do IPHAN;

II – supervisionar e coordenar a elaboração 
da proposta orçamentária e da programação 
orçamentária e financeira e o plano de ação 
do IPHAN;

III – gerir processos licitatórios e os seus 
instrumentos para contratação e aquisição de 
bens e serviços;

IV – formalizar a celebração de convênios, 
acordos e outros termos ou instrumentos 
congêneres que envolvam a transferência de 
recursos do Orçamento Geral da União;

V – analisar a prestação de contas de convê-
nios, acordos e outros termos ou instrumentos 
congêneres celebrados com recursos do Orça-
mento Geral da União;
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VI – executar as atividades de planejamento, 
orçamento, finanças, arrecadação, contabi-
lidade, de logística, de protocolo-geral e de 
informação e informática;

VII – planejar, coordenar e supervisionar a 
execução das atividades relacionadas aos Siste-
mas de Pessoal Civil da Administração Federal, 
de Administração de Recursos de Informação 
e Informática e de Serviços Gerais, no âmbito 
do IPHAN;

VIII – promover o registro, o tratamento, o 
controle e a execução das operações relativas 
às administrações orçamentárias, financeiras, 
contábeis e patrimoniais dos recursos geridos 
pelo IPHAN;

IX – planejar, coordenar e supervisionar a 
execução das atividades relativas à organização 
e modernização administrativa;

X – coordenar, controlar, orientar, executar 
e supervisionar as atividades relacionadas 
com a implementação da política de recursos 
humanos, compreendidas as de administração 
de pessoal, capacitação e desenvolvimento;

XI – coordenar as ações relativas ao planeja-
mento estratégico da tecnologia da informação 
e sua implementação no âmbito do IPHAN, 
nas áreas de desenvolvimento dos sistemas de 
informação, de manutenção e operação, de in-
fraestrutura, de rede de comunicação de dados 
e de suporte técnico;

XII – gerenciar programas e projetos na área 
de sua competência; e

XIII – propor diretrizes e normas adminis-
trativas.

SEÇÃO IV – Dos Órgãos Específicos 
Singulares

Art. 17. Ao Departamento do Patrimônio 
Material e Fiscalização compete:

I – propor diretrizes, critérios e normas 
para a proteção dos bens culturais de natureza 
material, de forma a garantir sua preservação 
e usufruto presente e futuro pela sociedade;

II – gerenciar programas, projetos e ações 
nas áreas de identificação, reconhecimento, 
proteção, conservação e gestão de bens culturais 
de natureza material;

III – emitir parecer no âmbito dos processos 
de tombamento e de outras formas de acautela-
mento em relação às áreas geográficas, de bens 
ou conjuntos de natureza material, que sejam 
relevantes para a preservação da cultura e da 
história brasileiras, bem como analisar, propor 
e apreciar pedidos de revisão desses atos;

IV – preservar, em conjunto com as Su-
perintendências Estaduais, os bens culturais 
tombados e aqueles protegidos por meio de 
programas, projetos e ações de conservação 
e restauro;

V – orientar, acompanhar, e avaliar as inter-
venções em bens culturais de natureza material, 
protegidos pela legislação federal; autorizadas 
ou executadas por meio das Superintendências 
Estaduais;

VI – desenvolver, fomentar e promover me-
todologias, cadastros, estudos e pesquisas que 
possibilitem ampliar o conhecimento sobre o 
patrimônio cultural brasileiro de natureza ma-
terial, garantindo a sua proteção e conservação;

VII – desenvolver, fomentar e promover, em 
conjunto com as Superintendências Estaduais, 
ações que possibilitem a apropriação social dos 
bens culturais de natureza material;

VIII – autorizar, por intermédio do Centro 
Nacional de Arqueologia, as pesquisas arqueo-
lógicas e avaliá-las, cadastrar e registrar os sítios 
arqueológicos brasileiros;

IX – acompanhar, por meio das Superin-
tendências Estaduais e do Centro Nacional 
de Arqueologia as pesquisas arqueológicas 
realizadas em território nacional;

X – propor normas e procedimentos de 
fiscalização e de aplicação de penalidades, 
bem como avaliar as medidas mitigatórias e 
compensatórias pelo não cumprimento das 
ações necessárias à proteção do patrimônio 
cultural brasileiro;

XI – coordenar, monitorar e avaliar as 
ações de fiscalização do patrimônio cultural 
protegido;

XII – propor normas de uso, de acesso, de in-
tervenção, de responsabilidades e de obrigações 
para a proteção e conservação do patrimônio 
cultural brasileiro;

XIII – propor e implantar sistemas e planos 
de pesquisa, identificação, proteção, monito-
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ramento e avaliação do patrimônio cultural de 
natureza material; e

XIV – supervisionar e orientar as atividades 
do Centro Nacional de Arqueologia e do Sítio 
Roberto Burle Marx.

Parágrafo único. O patrimônio cultural 
material compreende, isolados ou em conjunto, 
os bens imóveis, sítios urbanos, bens móveis e 
integrados, históricos, artísticos, arqueológicos, 
paleontológicos, etnográficos, paisagísticos 
e naturais, tombados ou de interesse para a 
preservação nacional.

Art. 18. Ao Departamento do Patrimônio 
Imaterial compete:

I – propor diretrizes e critérios e, em con-
junto com as Superintendências Estaduais, 
gerenciar programas, projetos e ações nas áreas 
de identificação, de registro, acompanhamen-
to e valorização do patrimônio de natureza 
imaterial;

II – implantar, acompanhar, avaliar e di-
fundir o Inventário Nacional de Referências 
Culturais, tendo em vista o reconhecimento 
de novos bens por meio do Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial;

III – acompanhar a instrução técnica e apre-
ciar as propostas de registro de bens culturais 
de natureza imaterial;

IV – desenvolver, fomentar e promover 
estudos e pesquisas, assim como metodolo-
gias de inventário, que possibilitem ampliar o 
conhecimento sobre o patrimônio cultural de 
natureza imaterial;

V – propor, gerir e fomentar ações de salva-
guarda de bens culturais de natureza imaterial 
e tornar disponíveis as informações produzidas 
sobre estes bens;

VI – planejar, desenvolver, fomentar e apoiar, 
por intermédio do Centro Nacional de Folclore 
e Cultura Popular, programas, projetos e ações 
de estudo, pesquisa, documentação e difusão 
das expressões das culturas populares, em nível 
nacional;

VII – gerenciar e executar o Programa Na-
cional de Patrimônio Imaterial; e

VIII – supervisionar e orientar as ativida-
des do Centro Nacional de Folclore e Cultura 
Popular.

Parágrafo único. O patrimônio cultural de 
natureza imaterial compreende os saberes, as 
celebrações e as formas de expressão e lugares 
portadores de referência à identidade, à ação e 
à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira.

Art. 19. Ao Departamento de Articulação e 
Fomento compete:

I – planejar, coordenar, orientar, controlar e 
avaliar a execução de atividades de formação, 
especialização e aperfeiçoamento técnico espe-
cializado em patrimônio cultural;

II – desenvolver e fomentar levantamentos, 
estudos e pesquisas que possibilitem ampliar 
o conhecimento sobre o patrimônio cultural 
brasileiro e sua proteção;

III – promover a geração, sistematização, inte-
gração e disseminação de informações e conheci-
mentos relativos ao patrimônio cultural brasileiro;

IV – manter e gerenciar os arquivos e biblio-
tecas da área central e apoiar e orientar aqueles 
das unidades descentralizadas;

V – propor diretrizes, articular e orientar 
a execução das ações visando a promoção do 
patrimônio cultural;

VI – definir e gerenciar o uso da aplicação 
da identidade visual do IPHAN;

VII – coordenar o intercâmbio nacional e 
internacional para o incremento da gestão e 
preservação do patrimônio cultural;

VIII – analisar tecnicamente projetos que 
visem à preservação do patrimônio cultural 
com a finalidade de captar recursos;

IX – coordenar a editoração de publicações 
institucionais do IPHAN; e

X – supervisionar e orientar as atividades do 
Centro Cultural Paço Imperial.

SEÇÃO V – Dos Órgãos Descentralizados

Art. 20. Às Superintendências Estaduais 
compete a coordenação, o planejamento, a 
operacionalização e a execução das ações do 
IPHAN, em âmbito estadual, bem como a 
supervisão técnica e administrativa dos Escritó-
rios Técnicos e de outros mecanismos de gestão 
localizados nas áreas de sua jurisdição e, ainda:
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I – analisar, aprovar, acompanhar, avaliar e 
orientar projetos de intervenção em áreas ou 
bens protegidos pela legislação federal;

II – exercer a fiscalização, determinar o 
embargo de ações que contrariem a legislação 
em vigor e aplicar sanções legais;

III – autorizar a saída do país e a movi-
mentação de bens culturais que não estiverem 
sujeitos à aplicação da legislação federal de 
proteção;

IV – colaborar com os órgãos do IPHAN 
na elaboração de critérios e padrões técnicos 
para conservação e intervenção no patrimônio 
cultural;

V – instruir as propostas de tombamento 
de bens culturais de natureza material e as de 
registro de bens culturais de natureza imaterial;

VI – articular, apoiar e coordenar levanta-
mentos, estudos e pesquisas que possibilitem 
ampliar o conhecimento sobre o patrimônio 
cultural;

VII – manter e gerenciar os arquivos e 
bibliotecas do IPHAN, dentro de sua área de 
atuação; e

VIII – apoiar a execução das ações de pro-
moção, visando à organização e à difusão de 
informações acerca do patrimônio cultural.

Parágrafo único. Subordinam-se às Superin-
tendências Estaduais os Escritórios Técnicos, 
Parques Históricos e outras unidades de gestão, 
segundo a natureza do bem sob sua tutela e das 
exigências operacionais para a preservação do 
local, em sua área de atuação.

CAPÍTULO VI – Das Atribuições dos 
Dirigentes

Art. 21. Ao Presidente incumbe:
I – representar o IPHAN;
II – planejar, coordenar, controlar, orientar 

e dirigir as atividades do IPHAN, zelando pelo 
cumprimento das políticas e diretrizes defini-
das pelo Ministério da Cultura e dos planos, 
programas e projetos respectivos;

III – convocar, quando necessário, as reuni-
ões do Conselho Consultivo, da Diretoria e do 
Comitê Gestor e presidi-las;

IV – firmar, em nome do IPHAN, acordos, 
contratos, convênios, ajustes, termos de ajus-
tamento de conduta e instrumentos similares;

V – editar atos normativos internos e zelar 
pelo seu fiel cumprimento;

VI – ratificar os atos de dispensa ou de de-
claração de inexigibilidade das licitações, nos 
casos prescritos em lei;

VII – ordenar despesas;
VIII – baixar atos ad referendum da Direto-

ria, nos casos de comprovada urgência;
IX – assinar os atos de tombamento de bens 

culturais e submetê-los ao Ministro de Estado 
da Cultura para homologação;

X – determinar o registro dos bens culturais 
de natureza imaterial, conforme deliberação do 
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural; e

XI – reexaminar e decidir, em segunda e 
última instância, na forma do regimento, sobre 
questões relacionadas à proteção e à defesa dos 
bens culturais.

Parágrafo único. À exceção dos incisos III, 
VIII, IX, X e XI as atribuições contidas neste 
artigo poderão ser delegadas.

Art. 22. Aos Diretores e aos demais dirigentes 
incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar 
a execução e a avaliação das atividades de suas 
áreas de competência e exercer outras atribui-
ções que lhes forem cometidas pelo Presidente.

CAPÍTULO VII – Do Patrimônio e dos 
Recursos Financeiros

Art. 23. Constituem patrimônio do IPHAN:
I – os acervos das extintas Secretarias do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
SPHAN e da Fundação Nacional Pró-Memória 
– PRÓ-MEMÓRIA;

II – os bens e direitos oriundos da extinta 
Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA; e

III – os bens e direitos que adquirir ou os 
que lhe forem doados.

Parágrafo único. Em relação aos acervos, 
bens e direitos previstos no caput deverá ser 
observado o disposto no art. 9o da Lei no 11.906, 
de 20 de janeiro de 2009.
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Art. 24. Os recursos financeiros do IPHAN 
são provenientes de:

I – créditos orçamentários que lhe forem 
consignados pelo Orçamento Geral da União;

II – rendas de qualquer natureza derivadas 
dos próprios serviços;

III – receitas provenientes de empréstimos, 
auxílios, subvenções, contribuições, doações 
de fontes internas e externas, transferência 
de outros órgãos da administração pública e 
emolumentos previstos em lei;

IV – produto de arrecadação de multas 
estabelecidas na legislação de proteção ao pa-
trimônio cultural;

V – convênios e acordos com entidades 
públicas nacionais e internacionais; e

VI – outras receitas.

Art. 25. O patrimônio e os recursos do 
IPHAN serão utilizados exclusivamente na 
execução de suas finalidades.

CAPÍTULO VIII – Das Disposições Gerais

Art. 26. Às Superintendências Estaduais e 
Unidades Especiais, em sua área de atuação, 
compete a administração dos bens que estejam 
sob sua guarda.

Art. 27. O regimento interno do IPHAN defi-
nirá o detalhamento dos órgãos integrantes de 
sua estrutura organizacional, as competências 
das respectivas unidades e as atribuições de 
seus dirigentes.

Art. 28. O IPHAN atuará em articulação com 
os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, direta e indireta, com Estados, Muni-
cípios, Distrito Federal e com a sociedade civil 
organizada, para consecução de seus objetivos 
finalísticos, em consonância com as diretrizes 
da política cultural emanadas pelo Ministério 
da Cultura.
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Decreto no 3.551/2000
Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 
brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

No uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 14 
da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998.

DECRETA:

Art. 1o Fica instituído o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro.

§ 1o Esse registro se fará em um dos se-
guintes livros:

I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão 
inscritos conhecimentos e modos de fazer en-
raizados no cotidiano das comunidades;

II – Livro de Registro das Celebrações, onde 
serão inscritos rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, 
do entretenimento e de outras práticas da vida 
social;

III – Livro de Registro das Formas de Ex-
pressão, onde serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV – Livro de Registro dos Lugares, onde 
serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e 
reproduzem práticas culturais coletivas.

§ 2o A inscrição num dos livros de registro 
terá sempre como referência a continuidade 
histórica do bem e sua relevância nacional 
para a memória, a identidade e a formação da 
sociedade brasileira.

§ 3o Outros livros de registro poderão ser 
abertos para a inscrição de bens culturais de 
natureza imaterial que constituam patrimônio 
cultural brasileiro e não se enquadrem nos 
livros definidos no parágrafo deste artigo.

Art. 2o São partes legítimas para provocar a 
instauração do processo de registro:

I – o Ministro de Estado da Cultura;
II – instituições vinculadas ao Ministério 

da Cultura;
III – Secretarias de Estado, de Município e 

do Distrito Federal;
IV – sociedades ou associações civis.

Art. 3o As propostas para registro, acompa-
nhadas de sua documentação técnica, serão 
dirigidas ao Presidente do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 
que as submeterá ao Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural.

§ 1o A instrução dos processos de registro 
será supervisionada pelo IPHAN.

§ 2o A instrução constará de descrição 
pormenorizada do bem a ser registrado, acom-
panhada da documentação correspondente, e 
deverá mencionar todos os elementos que lhe 
sejam culturalmente relevantes.

§ 3o A instrução dos processos poderá ser 
feita por outros órgãos do Ministério da Cultu-
ra, pelas unidades do IPHAN ou por entidade, 
pública ou privada, que detenha conhecimen-
tos específicos sobre a matéria, nos termos do 
regulamento a ser expedido pelo Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural.

§ 4o Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá 
parecer acerca da proposta de registro e enviará 
o processo ao Conselho Consultivo do Patrimô-
nio Cultural, para deliberação.

§ 5o O parecer de que trata o parágrafo 
anterior será publicado no Diário Oficial da 
União, para eventuais manifestações sobre 
o registro, que deverão ser apresentadas ao 
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
no prazo de até trinta dias, contados da data da 
publicação do parecer.

Art. 4o O processo de registro, já instruído 
com as eventuais manifestações apresentadas, 
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será levado à decisão do Conselho Consultivo 
do Patrimônio Cultural.

Art. 5o Em caso de decisão favorável do Con-
selho Consultivo do Patrimônio Cultural, o bem 
será inscrito no livro correspondente e receberá 
o título de “Patrimônio Cultural do Brasil”.

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Con-
sultivo do Patrimônio Cultural determinar a 
abertura, quando for o caso, de novo Livro de 
Registro, em atendimento ao disposto nos ter-
mos do § 3o do art. 1o deste Decreto.

Art. 6o Ao Ministério da Cultura cabe assegu-
rar ao bem registrado:

I – documentação por todos os meios téc-
nicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter 
banco de dados com o material produzido 
durante a instrução do processo.

II – ampla divulgação e promoção.

Art. 7o O IPHAN fará a reavaliação dos bens 
culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, 
e a encaminhará ao Conselho Cunsultivo do 
Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalida-
ção do título de “Patrimônio Cultural do Brasil”.

Parágrafo único. Negada a revalidação, será 
mantido apenas o registro, como referência 
cultural de seu tempo.

Art. 8o Fica instituído, no âmbito do Ministé-
rio da Cultura, o “Programa Nacional do Patri-
mônio Imaterial”, visando à implementação de 
política específica de inventário, referenciamen-
to e valorização desse patrimônio.

Parágrafo único. O Ministério da Cultura 
estabelecerá, no prazo de noventa dias, as bases 
para o desenvolvimento do Programa de que 
trata este artigo.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasilia, 4 de agosto de 2000; 179o da Indepen-
dência e 112o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – 
Francisco Weffort

Decretado em 4/8/2000 e publicado no DOU de 
7/8/2000.





Informações complementares
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Índice geral de assuntos e entidades

A
AÇÃO

* civil pública; bens e direitos; valor artístico; 
estético; histórico, turístico; paisagístico; da-
nos; responsabilidade – Lei no 7.347/85 – pa-
trimônio público e social; Ministério Público; 
inquérito civil – art. 129, III, da Constituição

* popular; patrimônio público; ato lesivo; 
anulação; – art. 5o, LXXIII, da Constituição 
– regulação – Lei no 4.717/65

B
BENS

* afundados; submersos; encalhados; perdi-
dos; águas – Lei no 7.542/86

* culturais; definição – art. 1 da Convenção 
sobre as Medidas a serem Adotadas para 
Proibir e Impedir a Importação, Exporta-
ção e Transferência de Propriedade Ilícitas 
dos Bens Culturais – tombamento; empre-
sas; programa nacional de desestatização 
– Lei no 10.413/2002

* culturais; natureza imaterial; registro – 
Decreto no 3.551/2000

* IPHAN; tombamento – Lei no 6.292/75 e 
Decreto-Lei no 3.866/41

F
FUNDO NACIONAL DE CULTURA (FNC)

* finalidades – art. 4o da Lei no 8.313/91
* preservação; proteção; patrimônio cultural 

e histórico brasileiro – art. 4o, IV, da Lei 
no 8.313/91

* recursos – art. 5o da Lei no 8.313/91

I
INVENTÁRIO NACIONAL DA DIVERSI-
DADE LINGUÍSTICA

* instituição; finalidade; sistema – Decreto 
no 7.387/2010

IPHAN
* Conselho Consultivo do Patrimônio Cul-

tural; presidência; membros – art.  7o do 
Anexo I ao Decreto no 6.844/2009

* Departamento de Articulação e Fomento; 
competências – art. 19 do Anexo I ao De-
creto no 6.844/2009

* Departamento do Patrimônio Imaterial; 
competências – art. 18 do Anexo I ao De-
creto no 6.844/2009

* Departamento do Patrimônio Material e 
Fiscalização; competências – art.  17 do 
Anexo I ao Decreto no 6.844/2009

* estrutura – art. 3o do Anexo I ao Decreto 
no 6.844/2009

* finalidades – art. 2o do Anexo I ao Decreto 
no 6.844/2009

L
LIVROS

* antigos; conjuntos bibliográficos brasilei-
ros; exportação – Lei no 5.471/68

M
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS E 
PRÉ-HISTÓRICOS

* disposição; proteção – Lei no 3.924/61

MONUMENTOS NATURAIS
* definição – art.  1o da Convenção para a 

proteção da flora, da fauna e das belezas 
cênicas naturais dos países da América

* Plano Nacional de Gerenciamento Cos-
teiro; zoneamento; conservação; proteção; 
bens – art. 3o da Lei no 7.661/88

O
OBRAS DE ARTE

* proibição; saída; exterior; ofícios produ-
zidos no país; período monárquico – Lei 
no 4.845/65
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* Plano Nacional de Gerenciamento Cos-
teiro; zoneamento; conservação; proteção; 
bens – art. 3o da Lei no 7.661/88

P
PATRIMÔNIO

* cultural brasileiro; defesa e valorização – 
art. 215, § 3o, I, da Constituição – bens de 
natureza material e imaterial – art.  216, 
caput, da Constituição – colaboração 
da comunidade; inventários; registros; 
vigilância; tombamento; desapropriação 
– art. 216, § 1o, da Constituição

* danos; ameaça; punição; na forma da lei – 
art. 216, § 4o, da Constituição

* ferroviário; IPHAN; bens; móveis; imóveis; 
preservação; memória ferroviária – art. 9o 
da Lei no 11.483/2007

* histórico; cultural; artístico; turístico; 
paisagístico; proteção; União; Estados; 
Distrito Federal; competência; legislação 
– art.  24, VII, da Constituição – local; 
Municípios – art. 30, IX, da Constituição 
– arqueológico; Estados; disciplina; Mu-
nicípios; loteamentos; desmembramentos 
– art. 13 da Lei no 6.766/79 – constituição, 
exclusão; tombamento; efeitos; direitos de 
preferência – Decreto-Lei no 25/1937

* meio ambiente – art. 2o da Lei no 6.938/81
* público; ato lesivo; anulação; ação popular 

– art. 5o, LXXIII, da Constituição – con-
servação; União; Estados; Distrito Federal; 
Municípios; competência – art.  23, I, da 
Constituição – e social; Ministério Público; 
inquérito civil; ação civil pública – art. 129, 
III, da Constituição

* segurança pública; preservação – art. 144, 
caput, da Constituição – guardas munici-
pais; Municípios; proteção – art. 144, § 8o, 
da Constituição

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
* Comitê Intergovernamental; estabeleci-

mento – art. 5o da Convenção para a Sal-
vaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
– funções – art. 7o da Convenção para a Sal-
vaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial

* entendimento – art. 2o da Convenção para a 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial

* fundo; recursos – art.  25 da Convenção 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial

PATRIMÔNIO MUNDIAL
* Comitê Intergovernamental; criação – 

art. 8o da Convenção Relativa à Proteção 
do Patrimônio Mundial Cultural e Natural

* Cultural; definição – art. 1o da Convenção 
Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial 
Cultural e Natural

* Natural; definição – art. 2o da Convenção 
Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial 
Cultural e Natural

* fundo; criação – art. 15 da Convenção Re-
lativa à Proteção do Patrimônio Mundial 
Cultural e Natural

PLANO NACIONAL DE CULTURA
* diretrizes, estratégias e ações – anexo à Lei 

no 12.343/2010
* objetivos – art. 2o da Lei no 12.343/2010
* patrimônio histórico e artístico; material e 

imaterial; proteção; promoção – art. 2o, II, 
da Lei no 12.343/2010

* poder público; competências – art. 3o da 
Lei no 12.343/2010

* princípios – art. 1o da Lei no 12.343/2010

PODER PÚBLICO
* competência, preservação; patrimônio 

cultural brasileiro – art.  3o, VI, da Lei 
no 12.3434/2010

PRESIDENTES DA REPÚBLICA
* acervo; documento – art.  1o da Lei 

no  8.394/91 – acesso – art.  10 da Lei 
no 8.394/91

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À 
CULTURA (PRONAC)

* finalidade –Lei no 8.313/91

S
SISTEMA DOS ACERVOS DOCUMEN-
TAIS PRIVADOS DOS PRESIDENTES DA 
REPÚBLICA

* comissão de memória; competências – 
art. 8o da Lei no 8.394/91
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* organização; objetivos; coordenação – 
arts. 4o a 7o da Lei no 8.394/91

* órgãos; participantes – art.  9o da Lei 
no 8.394/91

* Secretaria de Documentação Histórica; 
competências – art. 11 da Lei no 8.394/91

Q
QUILOMBOS

* antigos; reminiscências históricas; docu-
mentos; sítios; tombamento – art. 216, § 5o, 
da Constituição
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