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Resumo 

O presente estudo evidencia a abundância da legislação de proteção do 
patrimônio cultural brasileiro, refletindo sobre sua compatibilidade de 
fundamentos com a Constituição vigente, bem como sobre a adequação aos 
tempos atuais, concluindo que a mesma carece de atualização, simplificação e 
unidade, como condição indispensável ao cumprimento da ordem constitucional 
de democratização da gestão pública deste setor. 

 
Palavras-chave:  

Cultura. Direitos Culturais. Legislação. Patrimônio Cultural. Brasil. 
Simplificação. 

 

1. Introdução 

 

O tema cultura se projetou nos últimos anos, sobressaindo-se na pauta dos debates 

particulares e nas preocupações do poder público. Quando este fenômeno ocorre, é 

natural que conflitos de interesse sejam evidenciados, para cuja solução recorre-se aos 

instrumentos capazes de solucioná-los. Um desses instrumentos é a legislação que rege 

o setor, a qual, nestas horas, não constitui exceção e inevitavelmente também passa por 

análise, em decorrência do fato de que, sendo efetivamente testada, mostra suas 

eventuais fragilidades, como dispersão, desatualização e incompletude. 

Com o presente estudo, observa-se a legislação que propicia a operacionalização 

cotidiana dos direitos culturais, especificamente os atinentes à proteção do patrimônio 

cultural, perquirindo sobre sua compatibilidade de fundamentos com a Constituição 

vigente, bem como sobre a adequação aos tempos atuais. 
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Todos estes lances se desenvolvem sob a premissa e a consciência de que há ordem 

constitucional impondo uma regência democratizada da atuação estatal no setor da 

cultura, segmento historicamente tratado como uma ‘ilha’ aristocrática, algo 

incompatível com o ambiente jurídico-político no qual ‘todo poder emana do povo’. 

 

2. A positivação multiforme dos direitos culturais 

Positivar um direito é incorporá-lo ao ordenamento jurídico, dando-lhe, em 

conseqüência, a capacidade de produzir efeitos. São distintas as formas de positivar os 

direitos; na antiguidade, esta criação derivava quase exclusivamente dos usos e 

costumes; o advento e difusão das letras, somado à crescente idéia de controle popular 

sobre os governantes, determinaram que a positivação se fizesse preponderantemente 

pela forma escrita, numa intensidade tal que, hoje em dia, os menos avisados fazem a 

confusão do direito escrito, tomando-o como sinônimo de direito positivo. 

Outra confusão freqüente é a que induz ao pensamento de que a única forma de 

se obter direito escrito é em decorrência da atuação de um órgão legislativo 

formalmente estabelecido; há outras fontes jurídicas além das leis, como a 

jurisprudência (decisões judiciais) e a doutrina (interpretação dos juristas). Muito 

freqüente, também, é a simbiose entre as diferentes formas de positivação dos direitos. 

Não raro, costumes consolidados são transformados em leis escritas; interpretações de 

juristas influenciam julgamentos; decisões judiciais sensibilizam o legislador. 

Se forem buscados exemplos de direitos culturais (ou de prerrogativas 

precursoras deles), em diferentes momentos da história humana, poderiam ser 

mencionados: (a) o aparato público de Atenas para os festivais de teatro, que envolviam 

figuras como Sófocles, Ésquilo e Eurípedes; (b) o mandamento divino, ditado a Moisés, 

determinando respeito aos dias santos e festivos; (c) a imposição ao regente inglês, João 

Sem-Terra, relativamente aos julgamentos, que deveriam ocorrer segundo os costumes 

locais, ou seja, segundo a lei da terra, para usar os mesmos termos da Magna Carta, de 

1215. 

A positivação escrita do direito teve sempre objetivos claros: publicizar e 

simplificar as regras de convivência, para que os que a elas tivessem acesso pudessem 

voluntariamente cumpri-las, bem como exigir dos seus pares o mesmo cumprimento. 



A idéia de publicidade acompanha a morfologia da palavra ‘lei’, que vem do 

latim ‘lége’, ou seja, o que pode ser lido e, por conseguinte, conhecido por quem tenha 

tal capacidade intelectiva (FERREIRA, s/d)2. 

Por sua vez, o sentido de simplificação, vem de palavra de valor análogo ao de 

lei: ‘norma’, cuja origem é grega, ‘nomos’, que tem por plural ‘nomoi’, expressão que 

significa versos que podem ser cantados: 

“Escritas ou não, formulavam estas leis sempre em sentenças breves e, pela 
forma, podiam-se comparar aos versículos dos livros de Moisés, ou aos clocas 
do livro de Manu. Parece mesmo que as palavras da lei constumavam ser 
ritmadas. Aristóteles afirmava que, antes que as leis fossem escritas, eram 
cantadas. Restam vestígios dessa prática na língua; os romanos chamavam às 
leis carmina, versos; os gregos nómoi, cantos” (COULANGES, 2001, p. 
210/211). 
Esta identificação de origem é particularmente significativa se recordarmos que 

antes da separação entre Igreja e o Estado, este era regido pelos chamados livros 

sagrados (Bíblia, Alcorão, Torá, etc), cuja escrita é dividida em pequenos versos ou 

versículos, os quais, não raro, são difundidos por meio de cânticos. 

A positivação do direito, com tais objetivos, ganhou abrigo na crescente idéia 

democrática, formalmente aceita por muitos, porém, em medida ainda mais intensa, 

sabotada por seus inimigos: os autocratas e aristocratas. A forma de manter a distância 

entre a lei e seus destinatários foi a de criar elementos que, aparentemente conservando-

as, faticamente anulam a publicidade e a simplificação. Para tanto, investiram 

excessivamente em tecnicismos, de modo tal que o leigo, o cidadão comum, até lê, mas 

nada entende da lei3. Apostaram também no excesso: a produção caótica e abundante de 

regramentos é tão intensa que, conforme o interesse de ocasião, jogam-se as prescrições 

umas contra as outras, colhendo, ao final, o resultado que lhes apetece. 

Sob estas premissas, doravante será feita a análise da legislação cultural que diz 

respeito ao Brasil, impondo-se, para tanto, um mínimo resgate histórico (CUNHA 

FILHO, 2004), a ser elaborado a partir da consciência de que o surgimento da referida 

legislação deixa entrever a miscelânea da sua positivação tanto por meio da escrita, 

quanto das práticas reiteradas (usos e costumes). 

 

a) A situação anterior à Constituição de 1988 

                                                 
2 Para este autor lége equivale a lex e a legis, cujo significado é “moção proposta pelo perante o povo, 
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3 Esta circunstância lembra a preocupação de IHERING (2000, p. 86): “Será de admirar que um abismo 

profundo se tenha aberto entre o sentimento de justiça da nação e um direito desse tipo, que o povo não 
compreende seu direito e que o direito não compreenda o povo?” 



 Enfocando-se, por exemplo, o período colonial, observa-se a inexistência de 

órgãos ou de políticas culturais específicos, mas não deixa de haver a nomeação de 

artistas e literatos que, na condição de agentes reais, funcionavam para certas atividades, 

como a de retratar o Novo Mundo para a Europa (BUENO, Eduardo, 2003; 

BELLUZZO, 2000; MAESTRI, 1997; COLI, 2003). Atuações preponderantemente 

alicerçadas em direito costumeiro foram, por exemplo, o ministério das artes e letras 

feito pelos jesuítas aos nativos; o embelezamento arquitetônico de certas cidades como 

Recife (AZEVEDO, s/d) e São Luiz (ABREU, 1998). Isto sem falar em práticas de 

resistências às limitações culturais, como as que tornaram célebres os inconfidentes 

mineiros (PERRIN, 1969). 

O Brasil enquanto sede do governo português e na qualidade de Reino Unido 

começa a criar a infra-estrutura de setores específicos da cultura, como a Imprensa 

Régia, a Biblioteca Real (SCHWARCZ; AZEVEDO; COSTA, 2002), a Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios e o Museu Nacional, mas de reflexos quase que restritos à 

Capital do País (TAUNAY, 1983). 

Instituído o Império brasileiro, cuja ruptura com Portugal não pode ser 

considerada das mais traumáticas, visto que o proclamador da independência, D. Pedro 

I, era filho e sucessor do rei lusitano, tendo efetivamente assumido o seu lugar, 

procedeu-se à continuidade de atuação cultural nos moldes do período imediatamente 

precedente, aprofundando-se, porém, a formação de uma simbologia nacional 

(WILLIAMS, 2002). 

Proclamada a República, pouca inovação se nota, no âmbito cultural, 

relativamente ao período monárquico. Pode-se imaginar que isto é devido à necessidade 

de concentrar forças na consolidação da nova forma de governo, bem como à concepção 

liberal, então proeminente, segundo a qual as atividades diversas deveriam ser 

preponderantemente da iniciativa dos particulares. Não sem razão, efetivamente brotam 

do seio social iniciativas que marcaram época, influenciaram as gerações vindouras e 

funcionaram como lastro referencial para a construção de normas jurídicas sobre 

cultura. Exemplificam tais movimentos a criação da Academia Brasileira de Letras 

(COSTA, 2001), a luta autoralista (lira, 1939) e a Semana de Arte Moderna de 1922 

(KOOGAN/HOUAISS, 2000). 

Decretado o Estado Novo, com sua concepção totalitária, este logo quis 

disciplinar todos os campos de proeminência social, inclusive o da cultura. Não é sem 

razão que considerável parte da legislação cultural remanesce deste período, sobretudo 



aquela relacionada com o patrimônio e, em menor escala, as bases do que hoje se chama 

indústria cultural. Incremento idêntico, na produção de normas que afetaram as 

atividades culturais, ocorreu com a ditadura militar, instaurada em 1964. 

Até aqui, a observação geral das normas sobre cultura produzidas no Brasil, feita 

pelos critérios antes descritos - redação inteligível por uma pessoa mediana e facilidade 

no manuseio, decorrente de unidade temática da legislação-, revela que referidas normas 

em tais critérios não se enquadram. Poder-se-ia até cogitar sobre a razão: o setor público 

da cultura historicamente foi tratado como de interesse restrito a pessoas privilegiadas 

de formação e posses; portanto, nada muito problemático o requinte lingüístico ou a 

desorganização temática das leis, pois os seus destinatários quando não pessoalmente, 

poderiam contratar especialistas que perfeitamente soubessem lidar com estas 

dificuldades. 

 

b) A situação posterior à Constituição de 1988 

Um evento jurídico-político clama por radicais mudanças no paradigma descrito: 

a redemocratização do país, cuja síntese normativa está na Constituição Federal, de 5 de 

outubro de 1988. Esta Carta Política criou garantias de democratização da gestão 

pública da cultura, cuja expressão mais sólida é a determinação para que haja a 

‘colaboração da comunidade’ na atuação estatal de promoção e proteção do patrimônio 

cultural (art. 216), cuja definição é tão larga e exuberante que pode fazê-lo ser 

confundido com a própria cultura: 

Chega-se a esta conclusão em virtude de um raciocínio lógico, elaborado nos 
seguintes termos: a definição de um dado objeto de estudo nada mais é que uma 
formulação lingüística sucinta que dispensa a enumeração pontual de seus 
elementos componentes, cada um de per si; a contrário sensu, se se elabora uma 
relação completa das características do estudado ser, por outro veio se propicia, 
também, a sua definição. Pondere-se que a cultura é identificada precisamente 
por suas manifestações; se a norma menciona que todas as manifestações 
humanas relacionadas à identidade dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira compõem o patrimônio cultural do país, e se, para além 
disso nada mais pode ser vislumbrado como cultura, de fato o que o legislador 
fez foi simultaneamente definir patrimônio cultural e cultura para a seara jurídica 
do Brasil (CUNHA FILHO, 2004, p. 37). 
Democratizar um setor da atuação estatal é criar a possibilidade de que qualquer 

do povo se imiscua em seu destino. Para tanto, é necessário que a disciplina das relações 

seja acessível à maior quantidade possível de pessoas. No plano das normas jurídicas, 

essa acessibilidade deve ser fomentada com dois movimentos frontais: num sentido, 



capacitando-se a cidadania para entender o direito; noutro, simplificando o direito, o 

máximo possível. 

Capacitar os cidadãos para a vida política – expressão aqui colocada no sentido 

aristotélico de interferência na vida do país-, pressupõe o desenvolvimento de atividades 

múltiplas, desde a educação básica e geral, até a habilitação específica para o exercício 

das funções públicas. É trabalho cotidiano e incessante de retro-alimentação da própria 

democracia. 

Porém, doravante, deseja-se enfocar essencialmente a possibilidade de 

simplificação dos direitos culturais, sendo que dois motivos fazem desta uma 

preocupação relevante: a organização federativa do Brasil e o caos normativo do setor. 

 

3. Federalismo e ‘lei geral da cultura’ 

Linhas acima foi visto que o legislador antigo buscava a simplicidade do direito, 

construindo-o de forma singela e inteligível, a partir de elaborações compactas como 

‘dente por dente, olho por olho’, ‘não matarás’, ‘não roubarás’. Todavia, não se pode 

camuflar a verdade, deixando de reconhecer que prescrições deste tipo podem até 

funcionar para sociedades monolíticas e, não raro, regidas por critérios autoritários. 

Porém, no ambiente democrático, pelo simples fato de nele se pressupor o pluralismo de 

idéias, faz com que as regras gerais comumente abriguem muitas exceções, fator este 

que tem como conseqüência lógica a natural complexidade do ordenamento jurídico. 

Aliás, o mais comum é que o conjunto de normas de um país seja tão grande que evoca 

a comparação, em termos de quantidade, com as gotas de água de um oceano ou os 

grãos de areia de um deserto. 

Diante desta realidade, técnicas de simplificação compatíveis com os novos 

tempos são desenvolvidas, para que os cidadãos, os administradores e os próprios 

juristas não percam o controle sobre tantas leis. Uma dessas técnicas é hierarquizar as 

normas, tendo com válidas as que, em última instância, não contrariem a Constituição. 

Outro cuidado é o de, para um mesmo assunto, evitar ao máximo a multiplicidade de 

leis, para facilitar-lhes o conhecimento e evitar contradições. Isso corresponde a uma 

atividade (que também é um movimento) genericamente designada ‘codificação’. A este 

respeito, ASCENÇÃO (1983, p. 282) lembra que “No século passado [XIX] dizia-se 

que o código devia obedecer aos três ss: devia ser sintético, scientífico e sistemático”. 

Há registros de que o movimento codificador tem manifestações em diversas 

civilizações e épocas; podem ser citados como exemplos: o Código de Hamurabi, o 



Codex romano, as Ordenações lusitanas (Munuelinas, Afonsinas e Filipinas), a 

codificação napoleônica, esta que, a partir da modernidade, serviu de matriz universal4. 

Estas referências, quando observados os respectivos contextos históricos, evocam uma 

associação entre regimes totalitários e a codificação, mas de fato não passa de uma 

aproximação física, pois os regimes democráticos não abandonaram o uso dos códigos 

pelo simples fato de eles terem tido seu uso deturpado pelo autoritarismo. Não se pode 

negar, porém, que a legislação codificada tem seu controle facilitado por quem detém o 

poder, mas é justamente por isso que não se pode subtrair esta prerrogativa ao povo, 

quando este se assenhoreia das rédeas do Estado, ao construir uma democracia. 

ANDRADE (1997, p. 153/155) aborda a questão nos seguintes termos: 

Não é possível supor que se possa adotar, atualmente, um código nos moldes 
oitocentistas, um código total, um código napoleônico (...) Mas para que serve a 
preservação do código? (...) A proliferação de leis especiais, muitas introduzindo 
novos conceitos jurídicos não favorece a operacionalidade jurídica. Bem ao 
contrário, essa situação só contribui para tornar o ordenamento mais caótico e 
complexo (...) De modo que um Direito mais sistemático favoreceria tanto a 
segurança jurídica quanto a idéia de igualdade. 
A utilização de princípios codificadores, relativamente ao setor cultural mostra-

se particularmente necessária no Brasil, por dois motivos principais: a forma federativa 

do Estado brasileiro e as crescentes complexidade, importância e expansão dos direitos 

culturais. 

Tais características fazem com que se cogite sobre a necessidade de criação de 

uma ‘lei geral da cultura’. O que viria a ser? A primeira idéia que se forma, seria a de 

um código que reunisse a disciplina geral de todos os direitos culturais subsumíveis no 

âmbito dos relativos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes. Mas não há 

certeza de que seria algo factível, para o momento, por mesclar, exemplificativamente, 

num mesmo documento jurídico, a regência dos ‘direitos autorais’ com a ‘proteção ao 

patrimônio cultural’, posto que um se desenvolve acentuadamente em termos de 

relações particulares (direito privado) e no outro prepondera o poder estatal (direito 

público). Não obstante ousada, a idéia não pode ser previamente descartada, mas tão 

somente considerada prematura, face ao fato de que precisam consolidar-se, no seio da 

comunidade em geral e das comunidades jurídica e cultural em particular, os princípios 

                                                 
4 É oportuno notar a diferença que ASCENÇÃO (1983, p. 283/284) faz entre código, compilação e 

consolidação: “Resta dizer que muitos dos códigos antigos eram na realidade compilações de leis, 
enquanto o código moderno é sempre uma lei unitária (...) A consolidação é alguma coisa menos que o 
código, mas alguma coisa mais que a compilação. Não se limita como esta a juntar e eventualmente 
ordenar leis preexistentes; mas também não representa inovação, ao contrário do código”. 



constitucionais culturais (CUNHA FILHO, 2004)5, os quais apontam na direção de que 

a tradicional barreira das divisões jurídicas (público versus privado) tem aplicação 

muito minimizada quando se trata de um setor da vida social caracterizado pela 

transversalidade frente aos demais: a cultura. Reflexão mais pragmática induz a lembrar 

que codificações complexas, que abrigam múltiplos temas, os quais têm relações apenas 

pontuais, são divididas em ‘Livros’ e, nem por isso perdem as funções de unidade e 

simplificação. 

Não sendo possível ou conveniente, para agora, a elaboração da codificação 

geral da cultura, passos prévios podem e devem ser encetados, precisamente para 

melhor convivência com a legislação cultural da forma federativa de estado e com o 

surgimento abundante de novos direitos culturais, adrede referidos. 

Relativamente à organização federal, sabe-se que a Constituição determina, no 

plano legislativo, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre cultura6, enquanto tema genérico e, mais especificamente, sobre 

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; ainda, sobre 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 8º, VII, VIII e IX). 

No plano administrativo, a Constituição também estabelece ser competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios7 proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a evasão, 

a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 

artístico ou cultural; além de proporcionar os meios de acesso à cultura8, à educação e à 

ciência (Art. 23, III, IV e V ). 

 Essas competências recebem o nome de ‘concorrentes’, quando legislativas, e 

‘comuns’, quando administrativas. Suas designações sugerem a complexidade que as 

envolve: nos temas culturais elencados, os diversos entes de nossa federação, 

simultaneamente, sobre eles atuam. Considerado este fato, de imediato se percebe que, 
                                                 
5 Nesta obra (p. 51/70), conclui-se que os princípios constitucionais de regência do setor cultural são 

implícitos e compreendem os seguintes: pluralismo; participação; atuação logística do Estado; respeito 
à memória coletiva; universalidade. 

6 Não se pode esquecer que o Art. 30, II, da Constituição Federal acrescente a participação do Município, 
nos seguintes termos: “Compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber”. 

7 Pelo Art. 30, IX, a Constituição especifica a participação do Município, determinando ser de sua 
competência promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 
ação fiscalizadora federal e estadual. 

8 Neste sentido, o § 3º do Art. 216 especifica que “a lei estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais”. 



se não houver uma partilha pré-definida de tarefas, instalar-se-á o caos, quer seja com a 

duplicidade ou, ao contrário, a plena omissão de ações. O próprio legislador constituinte 

tomou cuidados para eventuais ocorrências desta natureza, estabelecendo que, no caso 

das competências concorrentes, a União deve editar as normas gerais que, segundo as 

variantes de cada realidade, devem ser suplementadas pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios (art. 24, § § 1º e 2º; e art. 30, II). Idêntica atitude teve relativamente às 

competências materiais, definindo que Lei complementar editada pela União deve fixar 

normas para a cooperação entre ela e os demais entes da federação, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, parágrafo 

único). 

Esta partilha de atribuições por si é suficiente para justificar uma lei geral da 

cultura, em sentido estrito, aqui entendida como norma de organização da atuação 

dos entes estatais9, precisando-lhes as competências, as prioridades obrigacionais, 

direitos, deveres e atribuições. Algo indispensável à construção do pretendido sistema 

nacional de cultural que, encarado dentro do contexto descrito, perde a configuração de 

programa de governo, passando ao status de necessidade operacional da própria 

organização federativa, nas áreas comungadas de ação dos entes públicos, como é o 

caso da cultura. 

 

4. A codificação como possibilidade de simplificação de direitos culturais 

específicos: o caso da legislação de proteção ao patrimônio cultural 

 Da legislação partilhada pelos diversos entes da federação, acima referenciada, 

um setor específico dos direitos culturais clama por organização sistêmica, codificada, 

simplificadora, mesmo porque, para ele, há expressa previsão constitucional da 

‘colaboração da comunidade’ que, para tal participação precisa conhecer e entender o 

direito; trata-se da legislação de proteção do patrimônio cultural, cuja dispersão 

perpassa por diversos níveis: o temporal, o temático, o hierárquico e o documental. 

 Um apanhado destas normas, mesmo incompleto, mostra-se revelador da 

situação descrita: Decreto-Lei n° 25 de 30.11. 1937, que conceitua e organiza a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; Decreto-Lei nº 3.866 de 29.11. 

1941, que dispõe sobre o cancelamento do tombamento de bens do patrimônio histórico 

e artístico nacional; Lei n° 3.924, de 26.07.1961, que dispõe sobre os monumentos 

                                                 
9 O destaque é necessário para evidenciar que não se busca, nem se deve buscar controlar normativamente 

as liberdades culturais, titularizadas pelos indivíduos e grupos sociais, mas organizar a atuação estatal 
para aquilo que compete à esfera pública em favor da otimização de ditas liberdades. 



arqueológicos e pré-históricos; Lei n° 4.845, de 19.11.1965, que proibe a saída, para o 

exterior, de obras de arte e ofícios produzidos nos Pais, até o fim do período 

monárquico; Lei n° 5.471, de 09.07.1968 (regulamentada pelo Decreto n° 65.347, de 

13.10.1969), que dispõe sobre a Exportação de Livros Antigos e Conjuntos 

Bibliográficos Brasileiro; Lei n° 5.805, de 03.10.1972, que estabelece normas 

destinadas a preservar a autenticidade das obras literárias caídas em domínio público; 

Decreto Legislativo n° 74, de 30.06.1977, que aprova o texto da Convenção de 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; Decreto n° 75.699, de 06.05.1975, 

que promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, 

de 9 de setembro de 1886, Revista em Paris, a 24 de julho de 1971; Decreto n° 80.978, 

de 12.12.1977, que promulga a Convenção Relativa a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, de 1972; Lei n° 6.513, de 20.12.1977, que dispõe sobre a criação de 

Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o inventário com finalidades 

turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2o. da Lei n° 

4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação e acrescenta dispositivo a Lei n° 

4.717, de 29 de junho de 1965; e dá outras providências; Lei n° 7.542, de 26.09.1986 

(alterada pela Lei nº 10.166, de 27.12.2000), que 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; Lei n° 8.394, de 30.12.1991, que dispõe sobre a preservação, organização 

e proteção dos acervos documentais privados dos Presidentes da República, e dá outras 

providências; Lei n° 9.605, de 12.02.1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; Decreto n° 3.551, de 04.08.2000, que 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; Lei nº 10.413, de 

12.03.2002, que determina o tombamento dos bens culturais das empresas incluídas no 

Programa Nacional de Desestatização; Decreto nº 5.264, de 05.11.2004, que Institui o 

Sistema Brasileiro de Museus e dá outras providências; Decreto-Legislativo nº 22, de 

08.03. 2006, que aprova o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, celebrada em Paris, em 17 de outubro de 2003; Decreto nº 5.753, de 

13. 04. 2006, que promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial, celebrada pela Unesco em Paris no dia 17 de outubro de 2003. 



 Constata-se a dispersão temporal a partir do fato de que a legislação 

patrimonialista foi produzida em diversas épocas de nossa história, não obstante a 

contribuição mais substanciosa reconhecidamente emane da chamada herança Getúlio 

Vargas/Gustavo Capanema/Mário de Andrade. Porém, relativamente a ela não se pode 

olvidar que a atual Constituição ampliou consideravelmente o conceito de patrimônio 

cultural, saindo da concepção histórico-culturalista dos marcos e fatos ditos notáveis, 

passando a entendê-lo como o complexo de todos “os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 

(art. 216). 

A ausência de unidade temática pode ser constatada pelo cotejo dos mecanismos 

constitucionais de proteção do patrimônio cultural (“inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação” - § 

1º do Art. 216), com as normas que os contemplam, que são múltiplas, isso quando, no 

todo ou em parte, não são faltantes para o disciplinamento de tais assuntos. 

A dispersão no que concerne à hierarquia das normas, bem como da utilização 

de distintos documentos legais, pode ser vista, por exemplo, com a comparação entre o 

tombamento de bens culturais materiais e o registro do patrimônio imaterial; aquele 

disciplinado em ‘decreto-lei’ (hoje equivalente à lei ordinária) e o outro tratado em um 

simples ‘decreto’. Considerando o fato de que ambos os mecanismos podem induzir à 

restrição de direitos, deveriam ser tratados em normas primárias10. Tal dispersão 

normativa gera certo caos, além de conflitos formais e substanciais entre as normas 

referidas, o que é indesejável à segurança jurídica dos bens que almejam proteger. 

Não se podem omitir também problemas como desatualização do direito, porque 

grande parte das normas de proteção do patrimônio cultural são anteriores ao 

regramento constitucional vigente, algumas das quais da terceira década do século 

passado, o que significa terem varado diversas constituições, fato que demanda, no 

mínimo, uma averiguação da recepção11 de tais normas pela atual Carta Política. 

                                                 
10 Aquelas que, decorrendo direitamente da Constituição, podem criar, extinguir ou modificar direitos, 

cujo exemplo padrão é a lei ordinária. 
11 Recepção é um termo técnico-jurídico que significa a permanência de normas ordinárias produzidas 

antes da constituição, desde que não a contradigam. 



Para suprir estes defeitos, cujos impactos agravam a desproteção do patrimônio 

cultural, qual ocorre em muitas outras áreas12, nosso país poderia criar o seu ‘código 

brasileiro de proteção do patrimônio cultural’. 

 

5. Conclusão 

Os direitos culturais exibem sua importância no fato de se verem inseridos no rol 

dos direitos fundamentais, em todas as gerações que já foram criadas em prol destes 

direitos, que são merecedores de status diferenciado no ordenamento jurídico. 

Paulatinamente, foram adquirindo robustez, em decorrência da crescente consciência de 

que a cultura pode ser propulsora da dignidade humana, por possuir elementos capazes 

de ajudar no aprimoramento dos espíritos e também por conter uma faceta possibilitante 

do desenvolvimento econômico dos povos. 

 Na mesma proporção da importância adquirida, proliferaram os direitos cultuais, 

mas em formato tão caótico que padecem da dificuldade de definição de prioridades e 

até mesmo de operacionalização, não apenas por leigos, mas até pelos próprios juristas. 

Estas são anomalias para cuja solução todos os esforços devem ser concentrados, 

considerando o fato de que a Constituição de 1988 determinou que a promoção e a 

proteção do patrimônio cultural fossem partilhadas entre o poder público e a 

comunidade. Tal solidariedade de atribuições não pode ter sucesso se as ‘ferramentas’ 

disponíveis forem inadequadas e obsoletas. 

 Impõe-se, por conseguinte, a necessidade de adoção de providências múltiplas, 

como sempre se mostra adequado aos problemas estruturais. Estas medidas vão desde a 

constante educação popular, num aspecto mais geral, até atos específicos, decorrentes 

da própria organização do país. Neste aspecto, o federalismo cooperativista do Brasil, 

em decorrência do qual, relativamente ao setor da cultura, os entes da federação são 

constitucionalmente obrigados a partilhar a produção de normas, a administração e até 

recursos pecuniários, insinua-se com toda a força possível a necessidade de criação de 

uma legislação geral da cultura, de maneira a harmonizar as múltiplas atuações. 

 No mesmo sentido, os diversos setores pontuais da cultura, como o relativo ao 

patrimônio cultural, devem ser submetidos a uma atuação simplificadora em substância 

e forma, com linguagem acessível e compilação sistemática. Tudo isso em nome da 

democracia, na qual não é admissível o divórcio entre o povo e suas leis. 

                                                 
12 Na área cultural, a legislação sobre direito autoral já segue a tendência de compilação (Lei nº 

9.610/1988). O Art. 31 da Lei nº 8.313/1991 (Programa Nacional de Apoio à Cultura) preconiza uma 
“organização sistêmica da área” [cultural]. 
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