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1. Resumo 

  O objetivo principal do trabalho se concentra na análise crítica do instituto 

jurídico do tombamento nas três esferas da Federação brasileira (União, Estado de 

São Paulo e Município de Ribeirão Preto/SP). Para tanto o trabalho é dividido em 

dois capítulos. 

  No primeiro capítulo, o tema central é responder o que significa patrimônio 

cultural no Brasil e no mundo ocidental. São abordados quatro tópicos: importância 

em se tutelar cultura, origem e definição do conceito de patrimônio cultural, origem 

da proteção do patrimônio cultural no Brasil e normativa internacional sobre o tema. 

  No segundo capítulo, o viés é essencialmente jurídico, faz-se um estudo mais 

aprofundado sobre medidas de proteção cultural, e especificamente sobre 

tombamento de acordo com os três entes políticos referidos. 
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2. Introdução 

A importância da conservação do patrimônio cultural implica na construção da 

identidade de um povo e na preservação de sua memória. Um povo sem memória é 

um povo despreparado à participação social, ficando à margem da vida política 

consciente e crítica. Conservar o patrimônio e incentivar o seu uso para fins de 

educação e cultura é um mecanismo, portanto, de promoção da cidadania. 

Assim, dada a diversidade cultural brasileira e preconizando o que orienta o 

caput do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, é necessário olhar com 

atenção a forma mais eficaz de salvaguardar o nosso rico patrimônio histórico-

artístico a fim de não subjugar a memória de nenhum grupo formador da sociedade 

brasileira, especialmente, dos povos minoritários mais vulneráveis. 

Dentre as tutelas do patrimônio cultural no Brasil que estão previstas nos 

artigos da CF/88 (artigo 5º, inciso LXXII sobre ação popular; artigo 129, inciso III 

sobre ação civil pública; e § 1º do artigo 216 sobre inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação), o tombamento é o modo mais tradicional de 

proteção e promoção do patrimônio cultural imóvel. 

A proposta do trabalho é fazer uma leitura crítica do instituto tombamento nas 

três esferas de Poder (União, Estado de São Paulo e Município de Ribeirão Preto-

SP). Afinal, até o momento o Decreto-lei nº 25/1937 não passou por uma 



 

atualização, apesar de sempre ter sido recepcionado pelas Cartas constitucionais, e 

são muitas as discussões doutrinárias tanto sobre a natureza e a finalidade da 

norma quanto sobre a necessidade de uma modificação no conteúdo e no processo. 

Acrescenta-se ainda que o estudo do patrimônio cultural imóvel é um tema 

interdisciplinar do ponto de vista das ciências humanas. Já, na perspectiva do 

Direito, é um tema que extravasa o Direito Administrativo por defrontar interesses 

públicos e privados de matérias caras ao Direito Civil (propriedade), Ambiental (meio 

ambiente cultural) e Urbanístico (planejamento urbano). 

Em suma, o desafio da conservação do patrimônio cultural imóvel no Brasil é 

também um desafio jurídico. 

 

3. Objetivos 

O objetivo central da pesquisa é esmiuçar o instituto jurídico do tombamento 

do patrimônio cultural imóvel no Brasil nas três esferas federativas a fim de sustentar 

eventuais apontamentos de mudança. 

Importa observar ainda que em função da extensa discussão doutrinária 

acerca do instituto jurídico, não foi abordado o segundo objetivo central da pesquisa 

(que seria o estudo da gestão do patrimônio cultural imóvel, conforme o projeto 

apresentado). 

Para fazer uma leitura aprofundada do instituto jurídico, no primeiro capítulo 

procurou-se estudar a fundamentação conceitual do tombamento e sua origem 

histórica a partir da problemática geral sobre patrimônio cultural. 

No segundo capítulo, fixou-se o olhar jurídico sobre a matéria. Primeiro da 

investigação acerca das tutelas culturais a fim de situar o tombamento. E depois do 

estudo detalhado da normativa do tombamento em suas três esferas. 

 

4. Metodologia 

Foi adotada a metodologia dedutiva partindo da pesquisa descritiva 

documental até chegar ao estudo empírico de casos ribeirão-pretanos de 

tombamento. 

Para o primeiro capítulo, foram adotadas fontes correlatas ao tema do 

patrimônio cultural das mais diversas áreas do conhecimento (filosofia, história, 

arquitetura, direito, economia). 



 

Já no segundo capítulo, adotou-se predominantemente a fonte jurídica 

nacional (textos legais das três esferas da jurisdição estudadas, de doutrinas, de 

artigos e de jurisprudência a respeito do tema). 

 

5. Desenvolvimento 

  No primeiro capítulo: 

- Sobre a importância em se tutelar cultura, adota-se a filosofia hegeliana, 

explicando que para Hegel a história é um fator imprescindível de desenvolvimento 

humano e, consequentemente, de formação do Estado. 

- Sobre o que é patrimônio cultural, orienta-se a pesquisa por meio dos estudos da 

historiadora contemporânea Françoise Choay.  

  Compreende-se que CHOAY defende uma metodologia de conservação do 

patrimônio cultural a fim de que a decisão parta principalmente da comunidade que 

origina o valor cultural do objeto. Por isso, é possível argumentar como necessária a 

mediação do Poder Público por ter mais ferramentas à garantia de melhor 

legitimidade nesse processo de decisão. 

- Sobre o percurso histórico da proteção do patrimônio cultural no Brasil, entende-se 

que o tombamento foi consolidado como o principal instrumento de tutela por meio 

do Decreto-lei nº 25/1937. 

  PEREIRA (2009, p. 11) observa que essa preferência decorreu da 

característica de poder centralizador do Estado Novo. Afinal, o tombamento provoca 

um efeito ideológico muito forte na construção da história nacional pelas mãos do 

Estado. Posiciona-se assim de que forma o Estado Novo lidou com o 

reconhecimento do passado, e que ainda surte efeitos até os dias de hoje. 

- Sobre o ordenamento internacional, menciona-se ainda que em 1972 foi produzida 

a Convenção para Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial. Trata-se do 

ato internacional mais importante sobre o tema por instituir os princípios de 

solidariedade às presentes e futuras gerações, de responsabilidade dos Estados e 

proteção além dos limites da jurisdição nacional, e de cooperação internacional. 

  No segundo capítulo: 

- Sobre as tutelas culturais, orienta-se a apresentação dos institutos nominados e 

inominados a partir do texto constitucional. Isso porque a Constituição Federal/CF de 



 

1988 inaugurou uma sistematização do Direito Cultural como uma política de Estado 

conforme dispõem o caput e o § 3º do artigo 215 da CF/1988. 

  O artigo 216, § 1º da Constituição Federal/1988 determinou que o Poder 

Público com a colaboração da sociedade civil protegerá o patrimônio cultural por 

meio de institutos específicos e por meio de outras formas de tutela. São tutelas 

nominadas: inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. 

  O tombamento não é a única medida de tutela do patrimônio cultural e, por 

isso, a Administração Pública deve ponderar sobre a sua aplicação ciente do 

sistema que compõe o Direito Cultural e de modo atento à gestão pública (previsão 

orçamentária, estratégias de promoção, de educação e de desenvolvimento 

cultural). 

- Sobre o tombamento em esfera federal foram estudados o Decreto-lei nº 25/1937, 

o Decreto-lei nº 3.866/1941 e Lei nº 6.292/1975. Em esfera do Estado de São Paulo 

o Decreto nº 13.426/1979 e o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça nº 

37/2013. E, em esfera do Município de Ribeirão Preto a Lei Complementar nº 

2.211/2007. 

  Salienta-se que fora feita uma leitura integrada das normas por meio da 

definição constitucional de competência. 

  No artigo 24 da CF/1988, estabelece-se no inciso VII a competência 

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para tratar da “proteção 

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico”. Ainda assim, os §§ 

1º e 2º fazem a ressalva de que, no âmbito da competência concorrente, a União é 

responsável em editar normas gerais, sem excluir a competência suplementar e 

complementar dos Estados. 

  Já em relação aos Municípios, o artigo 30, inciso II assegura competência 

legislativa suplementar à legislação federal e a estadual e, especificamente à 

proteção do patrimônio cultural, o inciso IX do mesmo artigo assegura a 

competência legislativa local, desde que observados os limites das legislações 

federal e estadual. 

  Ou seja, a normativa federal representa o eixo orientador da reflexão sobre o 

instituto do tombamento. 

 

6. Resultados 



 

Em suma, estes são os pontos que suscitam uma atualização da normativa 

federal do tombamento, segundo a discussão doutrinária: 

1) Mudança conceitual do tombamento. 

2) Possibilidade de impugnação pelos proprietários de bens públicos. 

3) Possibilidade de haver tombamento de uso específico. 

4) Possibilidade de impugnação do parecer do órgão administrativo de defesa 

do patrimônio cultural por todos os interessados (proprietário do bem tombado, dos 

bens que compõem a vizinhança etc) por entender essa decisão como política e não 

apenas técnica. 

5) Prazos: 

a. Definição de prazo de remessa do processo ao Conselho Consultivo 

b. Definição de prazo para homologação do parecer do Conselho 

Consultivo pelo Ministro da Cultura. 

c. Ampliação do prazo para os entes políticos exercerem o direito de 

preferência. 

6) Entorno do bem tombado: 

a. Mudança conceitual de visibilidade. 

b. Obrigatoriedade de notificação a fim de conferir prazo para 

impugnação. 

c. Obrigatoriedade da averbação nos registros das matrículas. 

Depura-se, assim, que dos seis temas controversos, apenas o tópico 5 sobre 

os prazos do processo é uma matéria procedimental, que, portanto, não vincula as 

normativas estaduais e municipais (NOIA, 2006, p. p. 75 e 76). 

Os outros cinco tópicos tratam do substrato do instituto jurídico do 

tombamento, logo, repercutem diretamente no desenho institucional dos demais 

tombamentos estaduais e municipais. 

Além da necessidade da matéria de interesse ao Direito Administrativo, 

considero também imprescindível que a norma se atente a outras repercussões no 

ordenamento jurídico em especial para o que se referem os Direitos Ambiental e 

Urbanístico. 

Isso porque é importante fixar a ideia de que o tombamento não deve ser uma 

medida isolada: ela deve ser pensada conforme a interação do bem tombado com o 



 

seu entorno, integrando-se assim ao zoneamento ambiental/urbanístico donde está 

localizado. 

Nesse sentido vejo como positivo, por exemplo, os artigos 37 (dever do órgão 

administrativo de defesa do patrimônio cultural em participar das comissões de 

estudos encarregadas do planejamento de políticas urbanas – norma que se remete 

aos elementos da política urbana pelo artigo 2º, inciso XII do Estatuto da Cidade/Lei 

nº 10.257/2001) e 41 (sobre transferência do direito de construir – norma prevista no 

artigo 35 do Estatuto da Cidade/ Lei nº 10.257/2001) da Lei Complementar do 

Município de Ribeirão Preto nº 2.211/2007. 

Sendo o tombamento uma ferramenta de aplicação prioritária pelo Executivo, 

considero o instituto ainda como típico do Direito Administrativo. Porém, é inegável 

que o instituto precisa ser atualizado de acordo com os demais ramos do Direito. 

 

7. Considerações Finais 

Apesar de as consequências do tombamento à propriedade (pública ou 

privada) ainda serem lidas como uma ofensa ao direito de propriedade, o 

tombamento não representa um mal em si mesmo a esse direito. É premente que se 

desenvolva no Brasil uma consciência a favor da conservação do nosso patrimônio 

cultural, e isso tem reflexos à aceitação ou não do proprietário pelo tombamento. 

Tem-se uma necessidade de uma revisão geral do tombamento à luz da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9.784/1999 (regulamenta a Administração 

Pública Federal) com vistas principalmente de uma mudança de mentalidade sobre 

sua aplicação. Afinal, ainda que seja um instituto consolidado no ordenamento 

jurídico brasileiro, não é o único instrumento de proteção à cultura. Logo, a aplicação 

do tombamento deve ser feita a partir do conjunto das tutelas culturais e de acordo 

com uma política, que consiga avaliar e ponderar os interesses e as consequências 

envolvidas dos instrumentos de gestão pública. 
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