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Constituição, Leis, Decretos e Portarias
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CONSTITUIÇÃO 1988 DE 05 DE OUTUBRO DE 1988
(Artigos Referentes ao Patrimônio Cultural Brasileiro)

Artigo 5° - Todos são iguais Perante a lei, sem distinção 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:
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 administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da suculência;
Artigo 20- São bens da União:
(...) X- – As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.
Artigo 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
III - proteger os documentos, as obras e outros 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 descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição;
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;
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
Artigo 30 - Compete aos Municípios:
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual.
Artigo 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
VI - defesa do meio ambiente;
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Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1°. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2°. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas alta significação para os diferentes segmentos
étnicos nacionais.
Artigo 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticoculturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1°. 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 acautelamento e preservação.
§ 2°. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3°. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4°. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5°. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos.
Os artigos 220 e 221, referentes à comunicação social, expressam princípios que interessam à questão
cultural:
Artigo 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
Artigo 221 - A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes
princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas,
II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua
divulgação;
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III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
Artigo 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1°. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos o níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2°. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão publico competente, na forma da lei.
§ 3°. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4°. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a
Zona Costeira são patrimônio Nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a. preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5°. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6°. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o
que não poderão ser instaladas.
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LEI N° 3.924 DE 26 DE JULHO DE 1961.
Dispõe Sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 1° - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território
nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, de
acordo com o que estabelece o art. 180 da Constituição Federal.
Parágrafo único - A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui a das jazidas
arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nela incorporados na forma do art. 161 da mesma
Constituição.
Artigo 2° - Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da cultura dos
paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos,
aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico, a juízo da
autoridade competente;
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleomeríndios, tais como grutas,
lapas e abrigos sob rocha;
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento
"estações" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou
paleoetnográfico;
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade
de paleoameríndios.
Artigo 3° - São proibidos em todo território nacional o aproveitamento econômico, a destruição ou
mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis,
casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados
nas alíneas b, c e d do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões
anteriores e não caducas.
Artigo 4° - Toda 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 e Artístico Nacional, dentro de sessenta (60) dias, sob pena de multa de
Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00 (dez mil a cinqüenta mil cruzeiros), o exercício dessa atividade, para efeito
de exame, registro, fiscalização e salvaguarda do interesse da ciência.
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Artigo 5° - Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se refere o art. 2°
desta Lei será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o
disposto nas leis penais.
Artigo 6° - As jazidas conhecidas como sambaquis, manifestadas ao governo da União, por intermédio da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o art. 4° e registradas na forma do
artigo 27 desta Lei, terão precedência para estudo e eventual aproveitamento, em conformidade com o
Código de Minas.
Artigo 7° - As jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza, não manifestadas e registradas
na forma dos arts. 4° e 6° desta Lei, são consideradas, para todos os efeitos, bens patrimoniais da União.
CAPÍTULO II
Das Escavações Arqueológicas realizadas por particulares
Artigo 8° - O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, em terras de domínio público ou
particular, constitui-se mediante permissão do Governo da União, através da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo o proprietário ou possuidor do solo.

Artigo 9° - O pedido de permissão deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, acompanhado de indicação exata do local, do vulto e da duração aproximada 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, somente poderá requerer a
permissão o administrador ou cabecel, eleito na forma do Código Civil.
Artigo 10° - A permissão terá por título uma portaria 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.
Artigo 11° - Desde que as escavações e estudos devam ser realizados em terreno que não pertença ao
requerente, deverá ser anexado ao seu pedido o consentimento escrito do proprietário do terreno ou de
quem esteja em uso e gozo desse direito.
Parágrafo 1° - As escavações devem ser necessariamente executadas sob orientação do permissionário,
que responderá civil, penal e administrativamente pelos prejuízos que causar ao Patrimônio Nacional ou a
terceiros.
Parágrafo 2° - As escavações devem ser realizadas de acordo com as condições estipuladas no
instrumento de permissão, não podendo o responsável, sob nenhum pretexto, impedir a inspeção dos
trabalhos por delegado especialmente designado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, quando for julgado conveniente.
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Parágrafo 3° - O permissionário fica obrigado a informar à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, trimestralmente, sobre o andamento das escavações, salvo a ocorrência de fato excepcional, cuja
notificação deverá ser feita imediatamente, para as providências cabíveis.
Artigo 12° - O Ministério 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 motivo de força
maior, devidamente comprovado;
c) no caso de não cumprimento do parágrafo 3° do artigo anterior.
Parágrafo único - Em qualquer dos casos acima enumerados, o permissionário não terá direito a
indenização alguma pela despesas que tiver efetuado.

CAPÍTULO III
Das Escavações Arqueológicas realizadas por Instituições Científicas Especializadas da União, dos Estados
e dos Municípios
Artigo 13° - A União, bem como os Estados e Municípios mediante autorização federal, poderão proceder
a escavações e pesquisas, no interesse da Arqueologia e da Pré-história em terrenos de propriedade
particular, com exceção das áreas muradas que envolvam construções domiciliares.
Parágrafo único - À falta de acordo amigável com o proprietário da área onde se situar a jazida, será esta
declarada de utilidade pública e autorizada a sua ocupação pelo período necessário à execução dos estudos,
nos termos do art. 36 do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Artigo 14° - No caso de ocupação temporária do terreno, para realização de escavações nas jazidas
declaradas de utilidade pública, deverá ser lavrado um auto, antes do início dos estudos, no qual se
descreva o aspecto exato do local.
Parágrafo 1° - Terminados os estudos, o local deverá ser restabelecido, sempre que possível, na sua feição
primitiva.
Parágrafo 2° - Em caso de as escavações produzirem a destruição de um relevo qualquer, essa obrigação
só terá cabimento quando se comprovar que, desse aspecto particular do terreno, resultavam incontestáveis
vantagens para o proprietário.
Artigo 15° - Em casos especiais e em face do significado arqueológico excepcional das jazidas, poderá ser
promovida a desapropriação do imóvel, ou parte dele, por utilidade pública, com fundamento no art. 5°,
alíneas K e L do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Artigo 16° - Nenhum órgão da administração federal, dos Estados ou dos Municípios, mesmo no caso do
art. 28 desta Lei, poderá realizar escavações arqueológicas ou pré-históricas, sem prévia comunicação à
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Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para fins de registro no cadastro de jazidas
arqueológicas.
Parágrafo único - Dessa comunicação deve constar, obrigatoriamente 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, posteriormente, uma súmula dos resultados obtidos e do destino do material coletado.

CAPÍTULO IV
Das Descobertas Fortuitas
Artigo 17° - A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica constituem, em
princípio, direito imanente ao Estado.
Artigo 18° - A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico,
artístico ou numismático deverá ser imediatamente comunicada à Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo autor do achado ou pelo proprietário do local
onde tiver ocorrido.
Parágrafo único - O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver verificado o achado é responsável
pela conservação provisória da coisa descoberta, até o pronunciamento e deliberação da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Artigo 19° - A infringência da obrigação imposta no artigo anterior implicará na apreensão sumária do
achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor pelos danos que vier a causar ao Patrimônio
Nacional, em decorrência da omissão.

CAPÍTULO V
Da remessa, para o exterior, de objetos de interesse Arqueológico ou Pré-histórico, Histórico, Numismático
ou Artístico.
Artigo 20° - Nenhum objeto que apresente interesse arqueológico ou pré-histórico, numismático 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.
Artigo 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 deste artigo, será entregue à Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
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CAPÍTULO VI
Disposições Gerais
Artigo 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 exploração científica, mediante
parecer favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou do órgão oficial autorizado.
Parágrafo único - De todas as jazidas será preservada, sempre que possível ou conveniente, uma parte
significativa, a ser protegida pelos meios convenientes, como blocos testemunhos.
Artigo 23° - O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas encaminhará Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional qualquer pedido de cientista estrangeiro, para realizar escavações
arqueológicas ou pré-históricas no país.
Artigo 24° - Nenhuma autorização de pesquisa ou de lavra para jazidas de calcário 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.
Artigo 25° - A realização de escavações arqueológicas ou pré-históricas, com infringência de qualquer dos
dispositivos desta Lei, dará lugar à multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzeiros), sem prejuízo de sumária apreensão e conseqüente perda, para o Patrimônio Nacional, de
todo o material e equipamento existente no local.
Artigo 26° - Para melhor execução da presente Lei, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional poderá solicitar a colaboração de órgãos federais, estaduais, municipais, bem como de
instituições que tenham entre seus objetivos específicos o estudo e a defesa dos monumentos arqueológicos
e pré-históricos.
Artigo 27° - A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional manterá um Cadastro dos
monumentos arqueológicos do Brasil, no qual serão registrados todas as jazidas manifestadas, de acordo
com o disposto nesta Lei, bem como das que se tornarem conhecidas por qualquer via.
Artigo 28° - As atribuições conferidas ao Ministério da Educação e Cultura, para o cumprimento desta Lei,
poderão ser delegadas a qualquer unidade da Federação, que disponha de serviços técnico-administrativos
especialmente organizados 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 deste artigo, o produto das multas aplicadas e apreensões de material
legalmente feitas reverterá em benefício do serviço estadual, organizado para a preservação e estudo desses
monumentos.
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Artigo 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.
Artigo 30° - O poder Executivo baixará, no prazo de 120 dias, a partir da vigência desta Lei, a
regulamentação que for julgada necessária à sua fiel execução.
Artigo 31° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de julho de 1961; 140° da Independência e 73° da República.
Jânio Quadros
Brigido Tinoco
Oscar Pedroso Horta
Clemente Mariani
João Agripino
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LEI Nº 7.347 DE 24 DE JULHO DE 1985.
DOU DE 25/7/85
Legislação:
LEI Nº 9.494 - DE 10 DE SETEMBRO DE 1997 - DOU DE 11/09/97

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.
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
I - ao meio ambiente;
II - ao consumidor;
III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
V - por infração da ordem econômica.
Caput do artigo com redação dada pela Lei nº 8.884, de 11/06/94.
Inciso IV acrescentado pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.
Inciso V acrescentado pela Lei nº 8.884, de 11/06/94.

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa.
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 o dano ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico (Vetado).
Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade
de economia mista ou por associação que:
I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil;
II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
Inciso II com redação dada pela Lei nº 8.884, de 11/06/94.
§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como
fiscal da lei.
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§ 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 assumirá a titularidade ativa.
§ 3º com redação determinada pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.
§ 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 facultativo 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 poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
§§ 4º, 5º e 6º acrescentados pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.
Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério 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 juízes 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 requisitar, de qualquer
organismo público ou particular, 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 informação, hipótese em
que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo 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 informativas, 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 Ministério Público.
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior 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.
15

§ 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, designará, 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 do Tesouro Nacional - OTN, 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 cumprimento 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 ou compatível,
independentemente de requerimento 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 economia 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 representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
Parágrafo único. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em
estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.
Regulamentado pelo Decreto nº 1.306, de 09/11/94.
Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
Art. 15. Decorridos 60 (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.
Artigo com redação determinada pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.
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
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qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Artigo com redação dada pela Lei nº 9.494, de 10/09/97.
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 responsabilidade por perdas e danos.
A redação original do caput deste artigo foi suprimida pela Lei nº 8.078, de 11/09/90, passando
o antigo parágrafo único a constituir o atual art. 17.
Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais.
Artigo com redação determinada pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado

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.
Regulamentado pelo Decreto nº 1.306, de 09/11/94.
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for

cabível, os dispositivos do Título III da Lei nº 8.078, de 11/09/90, que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor.
Artigo acrescentado pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo renumerado pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo renumerado pela Lei nº 8.078, de 11/09/90.

Brasília, 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da República.
JOSÉ SARNEY
Fernando Lyra
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LEI Nº 7.542 DE 26 DE SETEMBRO DE 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:
Artigo 1º - As coisas ou bens afundados, submersos, 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, ficam submetidos às disposições desta Lei.
Artigo 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 afundados, submersos,
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.
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 definidas de jurisdição.
Artigo 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 considera 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.
Artigo 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.
Artigo 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 terceiro 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.
Artigo 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 demolição;
II – a Autoridade Naval determinar a remoção ou demolição;
III – a remoção ou demolição for interrompida mediante protesto judicial.
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Artigo 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.
Artigo 8º - O responsável pelas coisas ou pelos bens referidos no art. 1º desta Lei poderá ceder a terceiros
seus direitos de disposição sobre os mesmos.
§ 1º – O cedente e o cessionário são solidariamente 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 Autoridade Naval, sob pena de ser anulado o ato.
Artigo 9º - A determinação de remoção ou demolição de que trata o art. 5º desta Lei será feita:
I – por intimação pessoal, quando o responsável 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 portuária 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.
Artigo 10º - 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 responsável, caso este
não tenha providenciado ou conseguido realizar estas operações dentro dos prazos legais estabelecidos.
Artigo 11º - 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 referidos 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 Comandante ou de um
Oficial ou um tripulante; e
II – na demarcação ou sinalização das coisas ou dos bens.
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§ 2º – Na falta de atendimento imediato de tais providências, ou quando for impraticável ou não houver
tempo para intimar o responsável, a Autoridade Naval poderá adotar providências por conta e risco do
responsável.
Artigo 12º - A autoridade naval poderá empregar seus próprios meios ou autorizar terceiros para
executarem as operações de pesquisa, exploração, remoção ou demolição de coisas ou bens referidos no
art. 1º desta Lei, no exercício do direito a que se referem o art. 10 e o § 2º do art. 11.
§ 1º – No contrato com terceiros ou na autorização 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 responsável 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 pagamento 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 coisa 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.
Artigo 13º - O responsável pelas coisas ou bens referidos no art. 1º desta Lei, seu cessionário e o
segurador, que tenham coberto especificadamente 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 indenizar 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 decorrentes de operações realizadas pela autoridade naval, nos termos do artigo 10
e do § 2º do artigo 11.
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Artigo 14º. - No caso de embarcação que contiver carga e que em decorrência de sinistro ou fortuna 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 responsável 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 remoção ou
recuperação, independente de pedido por parte do responsável pela embarcação.
§ 1º – A autoridade naval poderá, a seu critério, exigir a remoção da carga intimando o seu responsável e o
responsável pela embarcação, junta ou separadamente.
§ 2º – A autoridade naval poderá negar autorização ao responsável pela carga para sua remoção ou
recuperação, quando, a seu critério, concluir haver sério risco de resultar em modificação 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, poderá aceitar, a seu critério,
a colaboração ou participação do responsável interessado pela recuperação da carga.
Artigo 15º - Ao solicitar autorização para a pesquisa, 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 segurança da navegação, para terceiros ou para o meio ambiente.
§ 2º – A autoridade naval poderá condicionar 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.
Artigo 16º - A autoridade naval poderá conceder autorização para a remoção ou exploração, no todo ou em
parte, de coisas ou bens referidos no art. 1º desta Lei, que tenham passado ao domínio da União.
§ 1º – O pedido de autorização para exploração ou remoção deverá ser antecedido por pedido de
autorização para pesquisa de coisas ou bens.
§ 2º – Havendo mais de um pedido de exploração 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,
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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, devidamente 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 preferência, 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 artigo 9º e seus parágrafos. O custo das intimações ou da publicação de
editais correrá por conta dos interessados.
§ 4º – Nas intimações ou editais será estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para que aqueles
mencionados nos incisos I e II, do § 2º, deste artigo, manifestem seu desejo de preferência. Manifestada a
preferência, a autoridade naval decidirá de acordo com o que dispõe o § 2º deste artigo.
§ 5º – Não será concedida a autorização para realizar operações e atividades de pesquisa, exploração,
remoção ou demolição à pessoa física ou jurídica estrangeira ou à pessoa jurídica sob controle estrangeiro,
que também não poderão ser subcontratados por pessoas físicas ou jurídicas brasileiras.
Artigo 17º - A autoridade naval, quando for de seu interesse, poderá pesquisar, explorar, remover e
demolir quaisquer coisas ou bens referidos no art. 1º desta Lei, já incorporados ao domínio da União.
Artigo 18º - A autoridade naval, no exame de solicitação de autorização para pesquisa, exploração ou
remoção de coisas ou bens referidos no art. 1° desta Lei, levará em conta os interesses 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.
Artigo 19º - 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 informada do
desenvolvimento das operações e, em especial, de seus resultados e achados.
Artigo 20º - As coisas e os bens resgatados, de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico,
permanecerão no domínio da União, não sendo passíveis de apropriação, adjudicação, doação, alienação
direta ou através de licitação pública, e a eles não serão atribuídos valores para fins de fixação de
pagamento a concessionário.
Artigo 21º - 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":
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I – soma em dinheiro;
II – soma em dinheiro, proporcional ao valor das coisas e dos bens que vierem a ser recuperados;
III – adjudicação de parte dos bens que vierem a ser recuperados;
IV – pagamento a ser fixado diante do resultado de remoção ou exploração, conforme as regras
estabelecidas para fixação de pagamento por assistência e salvamento, no que couber.
§ 1º – Serão decididos por arbitragem os pagamentos previstos nos incisos II e IV deste artigo, que não
estejam ajustados em contrato ou acordo.
§ 2º – Ressalvado o disposto no inciso III deste artigo, todas as demais coisas ou bens desprovidos de valor
artístico e de interesse histórico ou arqueológico, que venham a ser removidos terão sua destinação dada
pela Autoridade Naval, a seu critério, ou serão alienados, pela mesma autoridade, em licitação ou hasta
pública, tendo preferência, preço por preço, o concessionário, em primeiro lugar, e o antigo responsável,
em segundo lugar.
§ 3º – O valor das coisas ou dos bens que vierem a ser removidos poderá ser fixado no contrato ou no ato
de concessão antes do início ou depois do término das operações de remoção.
Artigo 22º - 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 continuidade;
II – verificar, durante as operações, o surgimento 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 meios empregados estão causando 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 autorização, salvo
quando já tenha havido coisas ou bens, desprovidos de valor artístico e de interesse 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.
Artigo 23º - Independente da forma de pagamento contratada, toda e qualquer coisa ou bem recuperados,
mesmo os destituídos de valor artístico e de interesse histórico ou arqueológico, deverão ser entregues, tão
logo recuperados, à autoridade naval. O autorizado, como depositário, será o responsável pela guarda e
conservação dos bens recuperados, até efetuar a sua entrega.
Artigo 24º - O autorizado para uma remoção, quando na autorização constar que a coisa ou o bem deve ser
totalmente removido, permanecerá responsável pela operação até sua completa remoção. A autoridade
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naval poderá intimá-lo a completar a remoção, nos prazos estabelecidos na autorização, bem como poderá
substituí-lo, por sua conta e risco, para terminar a remoção, se necessário.
Artigo 25º - 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. 1°.
Artigo 26º - 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.
Artigo 27º - Nos casos em que exista interesse público 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.
Artigo 28º - Aquele que achar quaisquer coisas ou bens referidos no art. 1º desta Lei, em águas sob
jurisdição nacional, em terrenos de marinha e 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 n.º 307l, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil Brasileiro – que tratam da
invenção e do tesouro.
Artigo 29º - As coisas e os bens referidos no art. 1º desta Lei, encontradas nas condições previstas no
artigo anterior, serão arrecadados e ficarão sob a custódia da Autoridade Naval, que poderá entregá-los,
quando nacionais ou nacionalizados, aos seus responsáveis.
§ 1º – As coisas e os bens que ainda não tenham 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 reclamados 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 licitação 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.
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Artigo 30º - As coisas e os bens de que trata o art. 1º desta Lei, quando identificados pela autoridade naval
como de procedência estrangeira e não incorporados ao domínio da União por força do artigo 32, serão
encaminhados à Secretaria da Receita Federal para aplicação da legislação fiscal pertinente.
Artigo 31º - As autorizações concedidas, até a data da promulgação desta Lei, para a pesquisa, exploração
ou remoção de coisas ou bens referidos no art. 1º, não ficarão prejudicadas, ficando os interessados, no
entanto, sujeitos às normas desta Lei.
Artigo 32º - As coisas ou bens afundados, submersos, 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
responsáveis 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,
automaticamente, incorporados ao domínio da União.
Parágrafo único – Os destroços de navios de casco de madeira 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.
Artigo 33º - Das decisões proferidas, nos termos desta Lei, caberá pedido de reconsideração à própria
autoridade naval ou recurso à instância 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 instância final,
na esfera da Administração Pública, para recursos às decisões da autoridade naval.
Artigo 34º - São consideradas Autoridades Navais, para fins desta Lei, as do Ministério da Marinha,
conforme as atribuições definidas nos respectivos regulamentos.
Artigo 35º - O Ministro da Marinha, sem prejuízo da aplicação imediata do estabelecido nesta Lei, baixará
e manterá atualizadas instruções necessárias à sua execução.
Artigo 36º - As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam os infratores às sanções cabíveis ao Decretolei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, sem prejuízo da aplicação da outras previstas na
legislação vigente.
Artigo 37º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 38º - Ficam revogados os artigos 731 a 739 da Lei n° 556, de 25 de junho de 1850 – Código
Comercial Brasileiro; o art. 5º do Decreto-lei n° 1284, de 18 de maio de 1939; o Decreto-lei n° 235, de 2 de
fevereiro de 1938; o Decreto-lei n.º 8256, de 30 de novembro de 1945, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 1471, de 21 de novembro de 1951, a alínea "p", do art. 3º da Lei n° 4213, de 14 de fevereiro de
1963; o Título XXI do Livro V, do Decreto-lei n° 1608, de 18 de setembro de 1939 (artigos 769 a 771) e o
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inciso XIV, do art. 1218 da Lei n° 5869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil e demais
disposições em contrário.
Brasília, em 26 de setembro de 1986; 165° da Independência e 98° da República
José Sarney
Henrique Sabóia

LEI Nº 9.494 DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985, e dá outras providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.570-5, de 1997, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto
nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei
nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.
Art. 2º O art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
“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.”
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base, na Medida Provisória nº 1.570-4, de 22 de julho
de 1997.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 10 de setembro, de 1997;176º da Independência e 109º da República.
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Congresso Nacional
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LEI Nº 9.605 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, 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. 1° - VETADO
Art. 2° - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas
a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o proposto ou mandatário de pessoa jurídica, que,
sabendo da conduta criminosa de outrem. deixar de impedir a sua prática. quando podia agir para evitá-la.
Art. 3° - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
Art. 4° - Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
Art. 5° - VETADO
CAPÍTULO II
Da Aplicação da Pena
Art. 6° - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e
para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Art. 7° - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:
I - se tratar de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos
e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e
prevenção do crime.
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Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena
privativa de liberdade substituída.
Art. 8° - As penas restritas de direito são:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - interdição temporária de direitos;
III - suspensão parcial ou total de atividades;
IV - prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.
Art. 9° - A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas
junto a parques e jardins públicos e unidade conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou
tombada, na restauração desta, se possível.
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são:
I - proibição de o condenado contratar com o Poder Público, receber incentivos fiscais ou quaisquer outros
benefícios, bem como participar de licitações pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três
anos, no de crimes culposos.
Art. 11 . A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições
legais.
Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vitima ou à entidade pública ou
privada com fim social, de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil,
a que for condenado o infrator.
Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado,
que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo
recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual,
conforme estabelecido na sentença condenatória.
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa
da degradação ambiental causada;
III - comunicação prévia pelo agente, do perigo iminente de degradação ambiental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II - ter o agente cometido a infração:
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a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime
especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
I) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por
incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de
condenação à pena privativa de liberdade não superior a três anos.
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2° do Art. 78 do Código Penal será feita mediante
laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se
com a proteção ao meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal: se revelar-se ineficaz, ainda que
aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem
econômica auferida.
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo
causado para efeitos de prestação de fiança é cálculo de multa.
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no
processo penal, instaurando-se o contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
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Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor
fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.
Art. 21. As penas aplicáveis isolada. cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o
disposto no Art. 3° são:
I - multa;
II - restritivas de direitos;
III - prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica são:
I - suspensão parcial ou total de atividades;
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
§ 1 ° - A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo as disposições
legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2° - A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a
devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou
regulamentar.
§ 3° - A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não
poderá exceder o prazo de dez anos.
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I - custeio de programas e de projetos ambientais;
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou
ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será
considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

CAPÍTULO III
Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos
autos.
§ 1 ° - Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou
entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
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§ 2° - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão os mesmos avaliados e doados a instituições
científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 3° - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições
científicas, culturais ou educacionais.
§ 4° - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização
através da reciclagem.
CAPÍTULO IV
Da ação e do Processo Penal
Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.
Parágrafo único. VETADO
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multa, prevista no Art. 76 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente
poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambientar, de que trata o Art.
74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.
Art. 28. As disposições do Art. 89 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de
menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:
I - A declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5º do artigo referido no caput. dependerá de
laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do
§ 1 ° do mesmo artigo;
II - Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de
suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput,
acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;
III - No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1 ° do artigo
mencionado no caput;
IV - Findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do
dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o
máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
V - Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo
de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do
dano.
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CAPÍTULO V
Dos Crimes contra o Meio Ambiente
Seção I
Dos Crimes contra a Fauna
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da faliria silvestre, nativos ou em rota
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1 ° - Incorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em acordo com a obtida;
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e
objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida licença ou autorização
da autoridade competente.
§ 2° - No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o
juiz. considerando as circunstancias, deixar de aplicar a pena.
§ 3° - São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro
dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4° - A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.
§ 5° - A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional.
§ 6° - As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da
autoridade ambiental competente.
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
32

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por
autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1 ° - Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2° - A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da
fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I - Quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público;
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou
autorização da autoridade competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais,
devidamente demarcados em carta náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção. de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos;
III - transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e
pesca proibida.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante.
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente.
Pena - reclusão de um a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar,
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios,
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçados de extinção,
constantes nas listas oficiais de fauna e da flora.
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Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que
legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;
III - em legitima defesa, diante do ataque de animais ferozes;
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Seção II
Dos Crimes contra a Flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação,
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade
competente.
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às regras de que trata o Art. 27 do
Decreto 99.274. de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização.
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 1 ° - Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações
Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais. Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante
Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Público.
§ 2° - A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação, será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
§ 3° - Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 41 . Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se é crime culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e
demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 43. VETADO
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
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Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para
fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as
determinações legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e
sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento.
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Art. 47. VETADO
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de
Mangue, objeto de especial preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 51. Comercializar motoserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença
ou registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça
ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;
II - o crime é cometido:
a. no período de queda das sementes;
b) de formação de vegetações;
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c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da
infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1 ° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2° - Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas
afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população.
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. ou detritos, óleos ou substâncias
oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3° - Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o
exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou
irreversível.
Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos
ternos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao
meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
36

§ 1 ° - Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os
utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2° - Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.
§ 3° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 57. VETADO
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas:
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral;
II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem;
III - até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar
crime mais grave.
Art. 59. VETADO
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais, competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano a agricultura, à pecuária, à
fauna, à flora ou aos ecossistemas:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II - arquivo registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da
multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente ou em desacordo com a concedida:
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Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de
seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural. religioso, arqueológico. etnográfico
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade. sonegar informações
ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas,
ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder
Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da
multa.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais.

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

CAPÍTULO VI
Da infração administrativa
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
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§ 1° - São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos,
do Ministério da Marinha.
§ 2° - Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação as autoridades
relacionadas no artigo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
§ 3° - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambientar é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4° - As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo
próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.
Art. 71 . O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos
máximos:
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da
ciência da autuação;
II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura
apresentada ou não a defesa ou impugnação;
III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha de acordo com o
tipo de autuação;
IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no Art.
6°:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV – VETADO
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto; VII - embargo de obra ou atividade;
VIIII - VETADO
IX - suspensão parcial ou total das atividades; X - intervenção em estabelecimento;
XI - Restritiva de direitos.
§ 1° - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2° - A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou
de preceitos regulamentares, sem prejuízo às demais sanções previstas neste artigo.
§ 3° - A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
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I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por
órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha,
II - VETADO
§ 4° - A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação , melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente.
§ 5° - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.
§ 6° - A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no Art. 25
desta Lei.
§ 7° - As sanções indicadas nos incisos VI a IX serão aplicadas, quando o produto, a obra, a atividade ou o
estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8° - As sanções restritivas de direito são:
I - VETADO
II - VETADO
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de
crédito;
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n§ 7.797, de 10 de julho de 1985, Fundo Naval, criado pelo
Decreto n° 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.
Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de
acordo com o objeto jurídico lesado.
Art. 75. O valor da multa de que trata este Capitulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido
periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50.00
(cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000.00 (cinqüenta milhões de reais).
Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui
a multa federal na mesma hipótese de incidência.
CAPÍTULO VII
Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente
Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro
prestara, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus,
quando solicitado para:
I - produção de prova;
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II - exame de objetos e lugares;
III - informações sobre pessoas e coisas;
IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma
causa.
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja
parte.
§ 1 ° - A solicitação de que trata este inciso será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando
necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz
de atendê-la.
§ 2° - A solicitação deverá conter:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo de sua formulação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no pais solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.
Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação
internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de
informações com órgãos de outros países.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo
Penal.
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 81 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.

Fernando Henrique Cardoso
Gustavo Krause
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LEI No 9.985 DE 18 DE JULHO DE 2000.
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção;
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa
produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer
as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;
III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de
que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;
IV - recurso ambiental: 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;
V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das
espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a
simplificação dos sistemas naturais;
VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência
humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
VII - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de
populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas,
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;
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VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e
dos ecossistemas;
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de
forma socialmente justa e economicamente viável;
XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos
naturais renováveis;
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição
não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo
possível da sua condição original;
XV - (VETADO)
XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de
manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os
objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz;
XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o
manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da
unidade;
XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas
estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre
a unidade; e
XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão
de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam
para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.
CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional De Unidades De Conservação Da Natureza – SNUC
Art. 3o O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é constituído pelo conjunto
das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta Lei.
Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos:
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I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e
nas águas jurisdicionais;
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de
desenvolvimento;
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica,
arqueológica, paleontológica e cultural;
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento
ambiental;
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a
natureza e o turismo ecológico;
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e
valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.
Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que:
I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e
ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das
águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente;
II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no
estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação;
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades
de conservação;
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e
pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental,
atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das
unidades de conservação;
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades
de conservação dentro do sistema nacional;
VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação;
44

VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes
genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres;
VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma
integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e
necessidades sociais e econômicas locais;
IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de
métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais
existentes no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa
indenização pelos recursos perdidos;
XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as
unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;
XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da
administração, autonomia administrativa e financeira; e
XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de
diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores
ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos
naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.
Art. 6o O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições:
I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, com as atribuições
de acompanhar a implementação do Sistema;
II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e
III - Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de
criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas
de atuação.
Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de
conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais,
possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria
prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção.
CAPÍTULO III
Das Categorias De Unidades De Conservação
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características
específicas:
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I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o
uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de
conservação:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.
Art. 9o A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas
científicas.
§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser
o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em
regulamento.
§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de:
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples
observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no
máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.
Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais
existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e
preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.
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§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento
específico.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em
regulamento.
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em
regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas,
respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.
Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de
grande beleza cênica.
§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos
proprietários.
§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade
para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de
acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade,
às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento.
Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram
condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente
ou migratória.
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§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos
proprietários.
§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade
para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada,
de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em
regulamento.
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de
conservação:
I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização
de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público
serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e
visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.
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§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da
população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou
nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da
biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da
natureza.
§ 1o A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização
de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico.
Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e
tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com
ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
§ 1o A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de
sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
§ 3o A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo
órgão responsável por sua administração.
§ 4o A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela
administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em
regulamento.
§ 5o A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e,
quando for o caso, das populações tradicionais residentes.
§ 6o A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada,
respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.
Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação
de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

49

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas
tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável
por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade
civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de
criação da unidade.
§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o
disposto no Plano de Manejo da área.
§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão
responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas
previstas em regulamento.
§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.
§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional.
§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações
especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o
disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico
sustentável de recursos faunísticos.
§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo
com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.
§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional.
§ 4o A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis
sobre fauna e regulamentos.
Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais,
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao
longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental
na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.
§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e
da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar,
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conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas
populações.
§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no art.
23 desta Lei e em regulamentação específica.
§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de criação da unidade.
§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes
condições:
I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo
com o disposto no Plano de Manejo da área;
II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das
populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão
responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas
previstas em regulamento;
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; e
IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e
a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às
limitações legais e ao Plano de Manejo da área.
§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral,
de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho
Deliberativo da unidade.
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o
objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão
ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no
Registro Público de Imóveis.
§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em
regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
51

III - (VETADO)
§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e
científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de
Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.
CAPÍTULO IV
Da Criação, Implantação e Gestão das Unidades de Conservação
Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
§ 1o (VETADO)
§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública
que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme
se dispuser em regulamento.
§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações
adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.
§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2o
deste artigo.
§ 5o As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou
parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível
hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no §
2o deste artigo.
§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais,
exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do
que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.
§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei
específica.
Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e
Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no
regulamento desta Lei.
§ 1o As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e
manutenção da unidade de conservação.
§ 2o O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas:
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus
habitats;
II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas;
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III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no
contrato de concessão de direito real de uso.
Art. 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os
limites das unidades de conservação.
Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do
Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores
ecológicos.
§ 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a
ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de
conservação.
§ 2o Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata
o § 1o poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.
Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não,
próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um
mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus
distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização
da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das
unidades.
Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os
corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social
das comunidades vizinhas.
§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das
Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das
Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da
população residente.
§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir
da data de sua criação.
Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de
utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas
unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade
dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura
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residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais,
sociais e culturais.
Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo,
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida
Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2 o do art. 42, das
populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
Art. 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse
público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável
por sua gestão.
Art. 31. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas Nacionais, as
Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais e plantas
necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo
com o que se dispuser em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
§ 2o Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais podem ser
criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade,
de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo.
Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o
desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre
formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações
tradicionais.
§ 1o As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das
espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
§ 2o A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental
e Reserva Particular do Patrimônio Natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do
órgão responsável por sua administração.
§ 3o Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a
atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem
nas unidades de conservação.
Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir
dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de
conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de
prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento.
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Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos
ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de
organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação.
Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão
utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção.
Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a
cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria
unidade serão aplicados de acordo com os seguintes critérios:
I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, manutenção e
gestão da própria unidade;
II - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização fundiária das
unidades de conservação do Grupo;
III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, manutenção e gestão de
outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no
regulamento desta Lei.
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a
meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual
fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo
empreendimento.
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas,
considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser
contemplada a criação de novas unidades de conservação.
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção
Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.
CAPÍTULO V
Dos Incentivos, Isenções e Penalidades
Art. 37. (VETADO)
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Art. 38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos
desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das
unidades de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores
ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei.
Art. 39. Dê-se ao art. 40 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação:
"Art. 40. (VETADO)
"§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações
Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os
Refúgios de Vida Silvestre." (NR)
"§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das
Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante
para a fixação da pena." (NR)
"§ 3o ...................................................................."
Art. 40. Acrescente-se à Lei no 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A:
"Art. 40-A. (VETADO)
"§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção
Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas
Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as
Reservas Particulares do Patrimônio Natural." (AC)
"§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das
Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante
para a fixação da pena." (AC)
"§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade." (AC)
CAPÍTULO VI
Das Reservas da Biosfera
Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada,
participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade
biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação
ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.
§ 1o A Reserva da Biosfera é constituída por:
I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;
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II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano
para as áreas-núcleo; e
III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos
recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.
§ 2o A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.
§ 3o A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo Poder Público,
respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica.
§ 4o A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes de
instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de constituição da unidade.
§ 5o A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera –
MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não
seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas
pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.
§ 1o O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações
tradicionais a serem realocadas.
§ 2o Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e
ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os
objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia
destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão
estabelecidas em regulamento.
Art. 43. O Poder Público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas
destinadas à conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a publicação desta Lei.
Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação
para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente.
Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas
ilhas por força de dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos.
Art. 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação,
derivadas ou não de desapropriação:
I - (VETADO)
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II - (VETADO)
III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público;
IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;
V - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos;
VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade.
Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral,
em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão
responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto
ambiental e outras exigências legais.
Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de
Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda
não indenizadas.
Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso
de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve
contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em
regulamentação específica.
Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia
elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir
financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em
regulamentação específica.
Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural,
para os efeitos legais.
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez
definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana.
Art. 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais competentes.
§ 1o O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação,
incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção,
situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos.
§ 2o O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os dados
constantes do Cadastro.
Art. 51. O Poder Executivo Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional, a cada dois anos, um
relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais do País.
Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC.
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Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da
flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro.
Parágrafo único. O Ibama incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem
relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição.
Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de
extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções científicas, de acordo
com o disposto nesta Lei e em regulamentação específica.
Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que
não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois
anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas,
conforme o disposto no regulamento desta Lei.
Art. 56. (VETADO)
Art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão
instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei, propor as
diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e
unidades de conservação.
Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes, bem como a
estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das comunidades envolvidas.
Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação, no prazo de
cento e oitenta dias a partir da data de sua publicação.
Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60. Revogam-se os arts. 5o e 6o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5o da Lei no 5.197,
de 3 de janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Independência e 112o da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Sarney Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.7.2000
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LEI No 10.166, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000.
Altera a Lei no 7.542, de 26 de setembro de 1986, 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.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O § 5o do art. 16 da Lei no 7.542, de 26 de setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 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
responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval." (NR)
Art. 2o O art. 20 da Lei no 7.542, de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"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 autorização
elaborado previamente à remoção." (NR)
"§ 1o O contrato ou o ato de autorização previsto no caput deste artigo deverá ser
assinado pela Autoridade Naval, pelo concessionário e por um representante do
Ministério da Cultura." (AC)
"§ 2o O contrato ou o ato de autorização poderá 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." (AC)*
"§ 3o As coisas e bens resgatados serão avaliados 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
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seus valores, devendo levar em consideração os preços praticados no mercado
internacional." (AC)
"§ 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." (AC)
Art. 3o Os incisos II e III e os §§ 1o e 2o do art. 21 da Lei no 7.542, de 1986, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 21......................................................
................................................................"
"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;" (NR)
"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;" (NR)
"......................................"
"§ 1o A atribuição da parcela que caberá ao concessionário dependerá do grau de
dificuldade e da complexidade técnica requeridas para realizar as atividades de
localização, exploração, remoção, preservação e restauração, a serem aferidas pela
Autoridade Naval." (NR)
"§ 2o As coisas e os bens resgatados, dependendo 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."
(NR)
"....................................."
Art. 4o O art. 32 da Lei no 7.542, de 1986, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, numerando-se o
atual parágrafo único como § 1o:
"Art. 32. ............................................."
"§ 1o (antigo parágrafo único)
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"§ 2o É livre, dependendo apenas de comunicação 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 nacionais 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." (AC)
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.12.2000

62

DECRETO-LEI N° 25 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937
ORGANIZA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta:

CAPÍTULO I
Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis
existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação 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 e 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 tombamento os
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria humana.
Artigo 2º - A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas
jurídicas de direito privado e de direito público interno.
Artigo 3º - Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira:
1º) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no País;
2º) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam carreira no País;
3º) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução ao Código Civil, e que continuam
sujeitas à lei pessoal do proprietário;
4º) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;
5º) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais;
6º) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos
estabelecimentos.
Parágrafo único: As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito,
fornecida pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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CAPÍTULO II
Do Tombamento
Artigo 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:
1º) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de
arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º;
2º) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica;
3º) no Livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita nacional ou estrangeira;
4º) 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 incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão
definidos e especificados no regulamento que for expedido para execução da presente lei.
Artigo 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 pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os necessários
efeitos.
Artigo 6º - O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se
fará voluntária ou compulsoriamente.
Artigo 7º - Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a coisa se revestir
dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico 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 inscrição da coisa em qualquer
dos Livros do Tombo.
Artigo 8º - Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à inscrição
da coisa.
Artigo 9º - O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo:
1º) O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notificará o
proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação;
2º) 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 simples despacho que proceda à inscrição da coisa
no competente Livro do Tombo;
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3º) 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, a fim de sustentá-la. Em
seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do
Patrimônio Histórico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar
do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso.
Artigo 10º - O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado provisório 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 todos os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o tombamento provisório se
equipará ao definitivo.
CAPÍTULO III
Dos efeitos do tombamento
Artigo 11 - As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis 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.
Artigo 12 - A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessoas naturais
ou jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições constantes da presente lei.
Artigo 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 propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o adquirente, dentro
do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por centro sobre o respectivo 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 tiveram sido deslocados.
§ 3º - A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário, ao Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena.
Artigo 14 - A coisa tombada não poderá sair 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
Artístico Nacional.
Artigo 15 - Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação para fora do País, da coisa
tombada, será esta seqüestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar.
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§ 1º - Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de cinqüenta por cento do
valor da coisa, que permanecerá seqüestrada em garantia do pagamento, e até que este se faça.
§ 2º - No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro.
§ 3º - A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a que se referem os
parágrafos anteriores, incorrerá nas penas cominadas no Código Penal para o crime de contrabando.
Artigo 16 - No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar
conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de cinco
dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor da coisa.
Artigo 17 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas,
nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser
reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta por cento do dano causado.
Parágrafo único: Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios, a autoridade
responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.
Artigo 18 - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem
nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se
neste caso multa de cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto.
Artigo 19 - O proprietário de coisa tombada, que não dispuser 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 e necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao
dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.
§ 1º - Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas
dentro do prazo de seis meses, 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 reparação 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, independentemente da comunicação a que alude este
artigo, por parte do proprietário.
Artigo 20 - As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-las sempre que for julgado conveniente, não podendo os
respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis,
elevada ao dobro em caso de reincidência.
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Artigo 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
Artigo 22 - Em face da alienação, onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas
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 previamente sejam os bens oferecidos, pelo mesmo preço,
à União, bem como ao Estado e ao Município em que se encontrarem. O proprietário deverá notificar os
titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo.
§ 2º - É nula a alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior, ficando qualquer dos
titulares do direito de preferência habilitado a seqüestrar a coisa e a impor 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 seqüestro, 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 tombada, de penhor,
anticrese ou hipoteca.
§ 4º - Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que, previamente, 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 pessoas que, na forma da lei,
tiverem a faculdade 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 assinatura do auto de arrematação ou da
sentença de adjudicação, não se podendo extrair a carta enquanto não se esgotar este prazo, salvo se o
arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares do direito de preferência.
CAPÍTULO V
Disposições gerais
Artigo 23 - O Poder Executivo providenciará a realização de acordos entre a União e os Estados, para
melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional e para a uniformização da legislação estadual complementar sobre o mesmo assunto.
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Artigo 24 - A União manterá, para conservação e exposição de obras históricas e artísticas de sua
propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus
nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim providenciar no sentido a favorecer a
instituição de museus estaduais e municipais, com finalidades similares.
Artigo 25 - O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com as
autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais e jurídicas, com
o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional.
Artigo 26 - Os negociantes de antigüidade, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos 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 mesmo relações completas das coisas
históricas e artísticas que possuírem.
Artigo 27 - Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos
mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de cinqüenta por cento sobre o
valor dos objetos vendidos.
Artigo 28 - Nenhum objeto 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 previamente autenticado pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de multa
de cinqüenta por cento sobre o valor atribuído ao objeto.
Parágrafo único: A autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de uma taxa de
peritagem de cinco por cento sobre o valor da coisa, se este for inferior ou equivalente a um conto de réis, e
de mais cinco mil-réis por conto de réis ou fração que exceder.
Artigo 29 - O titular do direito de preferência goza de privilégio especial sobre o valor produzido em praça
por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações da presente lei.
Parágrafo único - Só terão prioridade sobre o privilégio a que se refere este artigo os créditos inscritos no
registro competente antes do tombamento da coisa pelo Serviço Nacional do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
Artigo 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 1937; 116º da Independência e 49º da República.
Getúlio Vargas
Gustavo Capanema
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DECRETO 44851 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1958
DOU 24/11/1958
* Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 32, de 14/08/1956 - DOU de 21/08/1956.
Promulga a Convenção e Protocolo para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, Haia,
1954.

- Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado - Regulamento de Execução
da Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado Resolução II
Conferência formula o voto de que cada uma das Altas Partes Contratantes, ao aderir à Convenção,
institua de acordo com o seu sistema constitucional e administrativo, uma Comissão Consultiva nacional
composta de um reduzido número de personalidades, como, por exemplo altos funcionários dos serviços
arqueológicos, de museus, etc..., um representante do Estado Maior das Forças Armadas, um representante
do Ministério das Relações Exteriores, um especialista de Direito Internacional, dois ou três membros
mais, cujas funções e competências digam respeito às diferentes questões de que trata a Convenção.
Essa Comissão, que funcionaria sob a autoridade do Ministro de Estado ou do Chefe dos Serviços
nacionais encarregados da conservação dos bens culturais poderia ter as atribuições seguintes:
a) aconselhar o Governo no que se refere às medidas necessárias à aplicação da Convenção, em seus
aspectos legislativos, técnico ou militar, em tempo de paz ou de conflito armado;
b) intervir junto ao Governo em caso de conflito armado ou na iminência do mesmo, com o fim de
assegurar que os bens culturais situados no território nacional, ou no território de outros países, sejam
conhecidos, respeitados e protegidos pelas forças armadas do país, de acordo com as disposições da
Convenção;
c) assegurar, de acordo com o seu Governo, o entrosamento e a cooperação com as demais Comissões
Nacionais dessa classe e com qualquer organismo internacional competente.
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DECRETO 66.872 DE 15 DE JULHO DE 1970
DOU 16/07/1970
Aprovado pelo Decreto-Lei 642, de 19/06/1969 - DOU de 20/06/1969.
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural entre o Brasil e a Índia.

- Acordo de Cooperação Cultural entre os Governos da República Federativa do Brasil e da Índia (artigos 1
a 12)
Artigo 1 - As Partes Contratantes esforçar-se-ão em promover e estimular a cooperação entre
universidades, academias, escolas e instituições de alto nível, técnicas, científicas e artísticas, laboratórios e
institutos de pesquisas, bibliotecas e museus. Para atingir esse objetivo, as Partes Contratantes estimularão,
de acordo com suas respectivas legislações internas:
a) o intercâmbio de representantes e delegações nas áreas de cultura, educação, ciência e artes; e
b) o intercâmbio de material cultural, científico e educacional, tradução e intercâmbio de livros, jornais e
outras publicações culturais, científicas e técnicas e intercâmbio de modelos de espécimes arqueológicos,
na medida do possível.

DECRETO 67.340 DE 05 DE OUTUBRO DE 1970
DOU 06/10/1970
Aprovado pelo Decreto-Lei 641, de 19/06/1969 - DOU de 20/06/1969.
Promulga o Acordo Cultural Brasil-Paquistão.
- Acordo Cultural entre o Brasil e o Paquistão (artigos 1 a 14)
Artigo 7 - No intuito de fomentar o intercâmbio intelectual e cultural entre os dois países, as Partes
Contratantes envidarão esforços no sentido de promover ou facilitar, oficialmente, bem como através de
instituições culturais e de ensino, na medida do possível:
a) a programação, através de órgãos culturais ou de divulgação, de concertos, conferências, exposições
artísticas ou científicas;
b) visitas de estudantes;
c) a colaboração entre sociedades científicas e artísticas e outras organizações culturais;
d) a troca de publicações, manuscritos, espécimes arqueológicos e objetos de arte;
e) a exibição de filmes e transmissão de programas radiofônicos e de televisão.
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DECRETO 72.312 DE 31 DE MAIO DE 1973
DOU 01/06/1973
* Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 71, de 28/11/1972 - DOU de 29/11/1972.
Promulga a Convenção sobre as Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação,
Exportação e Transferência de Propriedade Ilícitas dos Bens Culturais.
- Convenção sobre as Medidas a Serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e
Transferência de Propriedade Ilícitas dos Bens Culturais (artigos 1 a 26)
Artigo 1 - Para os fins da presente Convenção, a expressão "bens culturais" significa quaisquer bens que,
por motivos religiosos ou profanos, tenham sido expressamente designados por cada Estado como de
importação para a arqueologia, a pré-história, a história, a literatura, a arte ou a ciência, e que pertençam às
seguintes categorias:
a) as coleções e exemplares raros de zoologia, botânica, mineralogia e anatomia, e objetos de
interesse paleontológico;
b) os bens relacionados com a história, inclusive 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 escavações 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) antigüidade 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 inteiramente a mão sobre qualquer suporte e em qualquer
material (com exclusão dos desenhos industriais e dos artigos manufaturados decorados 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 qualquer 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, isolados ou em coleções;
j) arquivos, inclusive os fonográficos, fotográficos e cinematográficos;
k) peças de mobília de mais de cem anos e instrumentos musicais antigos.
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DECRETO 80.978 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1977
DOU 14/12/1977
* Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 74, de 30/06/1977 - DOU de 01/07/1977.
Promulga a Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972.
- Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural I - Definições do Patrimônio
Cultural e Natural (artigos 1 a 3)
Artigo 1 - Para os fins da presente Convenção serão considerados como "patrimônio cultural":
- os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos 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.

DECRETO 88.997 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1983
DOU 16/11/1983
* Aprovado pelo Decreto Legislativo n. 74, de 06/10/1983 - DOU de 10/10/1983.
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Iraque.
- Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Iraque (artigos 1 a 20)
Artigo 8 - As Partes Contratantes cooperarão, de acordo com as leis em vigor em cada país, nos campos da
arqueologia e da preservação e restauração de monumentos nacionais e obras de arte.
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DECRETO Nº 95.733 12 DE FEVEREIRO DE 1988
Dispõe sobre a inclusão no orçamento dos projetos e obras federais, de recursos destinados a previnir ou
corrigir os prejuízos de Natureza Ambiental, Cultural e Social Decorrentes da execução desses Projetos e
Obras.
O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição, e
CONSIDERANDO que a execução de alguns projetos e a construção de obras federais podem causar
impactos de natureza ambiental, cultural e social que exijam medidas corretivas por parte do Poder
Público, envolvendo, em muitos casos, os Estados e os Municípios onde se situam esses empreendimentos;
CONSIDERANDO que nem sempre a Administrações Estaduais e Municipais dispõem de recursos e infraestrutura necessárias para agir prontamente no sentido de evitar esses impactos;
CONSIDERANDO que a execução desses empreendimentos visa ao desenvolvimento, à melhoria das
condições do meio e à elevação do nível de vida das comunidades envolvidas, não sendo justo que os
reflexos negativos dela decorrentes causem efeitos contrários ao objetivado pelo Governo.
CONSIDERANDO, finalmente, que a execução de projetos e a construção de obras federais devem
procurar manter o equilíbrio entre o avanço que imprimem ao meio e o bem-estar da população local, para
que esta se beneficie dos resultados a serem alcançados.
DECRETA:
Artigo 1° - No planejamento de projetos e obras de médio e grande porte executados total ou parcialmente
com recursos federais, serão considerados os efeitos de caráter ambiental, cultural e social que esses
empreendimentos possam causar ao meio considerado.
Parágrafo único. Identifiquemos efeitos negativos de natureza ambiental, cultural e social, os órgãos e
entidades federais incluirão no orçamento de cada projeto ou obra, dotações correspondentes, no mínimo, a
1% (um por cento) do mesmo orçamento destinadas à prevenção ou à correção desses efeitos.
Artigo 2° - Os projetos e as obras já em execução ou em planejamento, serão revistos para se adaptarem ao
disposto no artigo anterior.
Artigo 3° - Os recursos destinados à prevenção ou correção do impacto negativo causado pela execução
dos referidos projetos e obras, serão repassados pelos órgãos ou entidades públicas responsáveis pela
execução das medidas preventivas ou corretivas, quando não afeta ao responsável pelo projeto ou obra.
Artigo 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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DECRETO N º 99.556 DE 1º DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras
providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nesta,
arts. 20, X e 216, como na Lei nº 6 938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto nº 99 274, de 7 de junho de
1 990,
DECRETA :
Art. 1º. As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional constituem patrimônio cultural
brasileiro, e, como tal, serão preservadas e conservadas de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem
técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e
educativo.
Parágrafo único: Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo
penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna,
incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso
onde os mesmos se inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por processos naturais,
independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos
todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco.
Art. 2º. A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência deve fazer-se
consoante a legislação específica, e somente dentro de condições que assegurem sua integridade física e
sua manutenção do respectivo equilíbrio ecológico.
Parágrafo único: A área de influência de uma cavidade natural subterrânea há de ser definida por estudos
técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características de cada caso.
Art. 3º. É obrigatória a elaboração de estudo de impacto ambiental para as ações ou os empreendimentos
de qualquer natureza, ativos ou não, temporários ou permanentes, previstos em áreas de ocorrência de
cavidades naturais subterrâneas ou de potencial espeleológico, os quais, de modo direto ou indireto,
possam ser lesivos a essas cavidades, ficando sua realização, instalação e funcionamento condicionados à
aprovação, pelo órgão ambiental competente, do respectivo relatório de impacto ambiental.
Parágrafo único: No que concerne às ações e empreendimentos já existentes, se ainda não efetivados os
necessários estudo e relatório de impacto ambiental, devem estes ser realizados, em prazo a ser fixado pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
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Art. 4º. Cabe ao Poder Público, inclusive à União, esta por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso
do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que
possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território
nacional.
Parágrafo único: No cumprimento do disposto no caput deste artigo, o IBAMA pode efetivar, na forma da
lei, acordos, convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais
ou estrangeiras.
Art. 5º. Para efeito deste decreto, consideram-se:
I - patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio-econômicos e históricoculturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas
associados;
II - áreas de potencial espeleológico: as áreas que, devido à sua constituição geológica e geomorfológica,
sejam suscetíveis do desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas, como as de ocorrência de rochas
calcáreas;
III - atividades espeleológicas: as ações desportivas, ou aquelas técnico-científicas de prospecção,
mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a identificação, o cadastramento, o conhecimento, o
manejo e a proteção das cavidades naturais subterrâneas.
Art. 6. As infrações ao disposto neste decreto estão sujeitas às penalidades previstas na Lei nº 6 938, de 31
de agosto de 1981, e normas regulamentares.
Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1º de outubro de 1990, 169º da Independência e 102º da República.
Itamar Franco
Bernardo Cabral
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DECRETO Nº 407 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, os arts. 57, 99 e 100, parágrafo único da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e 12, § 3º, da Lei nº 8.158, de 8 de janeiro de 1991.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, na Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989, e nos arts. 57, 99 e 100, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e art. 12, § 3º, da Lei nº 8.158, de 8 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, cultural, turístico paisagístico e a outros interesses difusos e coletivos.
Art. 2º Constituem recursos do FDDD o produto da arrecadação:
I - das indenizações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei nº 7.347, de 1985;
II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde
que não destinadas a reparação de danos a interesses individuais;
III - da multa prevista no art. 57, parágrafo único, e do produto da indenização prevista no art. 100,
parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
IV - das multas referidas nos §§ 1º e 2º do art. ]2 da Lei nº 8.158, de 8 de janeiro de 1991;
V - outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo.
Parágrafo único. Poderão, ainda, integrar os recursos do fundo, doações de pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras.
Art. 3º O FDDD será gerido por um Conselho Federal (Lei nº 7.347, de 1985, art. 13), com sede em
Brasília, e integrado pelos seguintes membros:
I - um representante da Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça;
II - um representante da Secretaria do Meio Ambiente;
III - um representante da Secretaria de Cultura;
IV - um representante da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
V - um representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
VI - um representante do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
VII - um representante do Ministério da Infra-Estrutura;
VIII - um representante do Ministério Público Federal;
IX - três representantes de associações que atendam aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5º da Lei nº
7.347, de 1985.
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Art. 4º Os representantes, bem como seus respectivos suplentes, serão designados pelo Presidente da
República, os dos incisos I a VII dentre os servidores de carreira dos respectivos ministérios, indicados
pelo seu titular e os do inciso IX dentre as pessoas que forem indicadas pelas associações devidamente
inscritas perante o Conselho Federal.
§ 1º O representante do Ministério Público Federal será designado pelo Procurador-Geral da República
dentre os membros da carreira.
§ 2º Os representantes serão designados pelo prazo de dois anos, podendo ser reconduzidos.
Art. 5º A Secretaria Nacional de Direito Econômico, órgão do Ministério da Justiça, funcionará como
Secretaria-Executiva do Conselho Federal.
Art. 6º Ao Conselho Federal compete:
I - zelar pela aplicação prioritária dos recursos na consecução das metas fixadas pelas Leis nºs 7.347, de
1985; 8.078, de 1990; e 8.158, de 1991, e no âmbito do disposto no art. 1º deste decreto;
II - aprovar convênios e contratos a serem firmados pela Secretaria Executiva do Conselho, objetivando
atender ao disposto no inciso I deste artigo;
III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados;
IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de associações descritas no art. 5º, incisos I
e II, da Lei nº 7.347, de 1985, eventos relativos à educação formal e não- formal do consumidor;
V - fazer editar, podendo ser em colaboração com órgãos oficiais de defesa do consumidor e da
concorrência, material informativo sobre as relações de mercado do país;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura de proteção ao meio
ambiente, do consumidor, da livre concorrência do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico,
cultural, paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos.
Art. 7º Os recursos arrecadados deverão ser distribuídos por aplicações relacionadas diretamente à
natureza da infração ou dano causado.
Art. 8º Em caso de concurso de credores de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347,
de 1985, e depositado no FDDD e de indenizações pelos prejuízos individuais, resultantes do mesmo
evento danoso, estas terão preferência no pagamento, de acordo com o art. 99 da Lei nº 8.078, de 1990.
Parágrafo único. Neste caso, a destinação da importância recolhida ao FDDD ficará sustada; rendendo
juros e correção monetária, enquanto pendentes de decisão do segundo grau, as ações de indenização pelos
danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para
responder pelas dívidas.
Art. 9º O Conselho Federal deverá estabelecer sua forma de funcionamento por meio de Regimento
Interno, que será elaborado dentro de sessenta dias, a partir de sua instalação.
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Art. 10. É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho Federal, sendo a
atividade considerada como serviço público relevante.
Parágrafo único. Constará obrigatoriamente do regimento a indicação da época da prestação de contas e
da elaboração do planejamento de aplicações
Art. 11. Os recursos destinados ao Fundo serão mantidos e geridos pelo Conselho Federal por meio da
conta única do Tesouro Nacional.
Art. 12. O Conselho Federal, mediante entendimento a ser mantido com o Poder dos recursos oriundos do
fundo.Judiciário e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, será informado de propositura de toda ação
civil pública e depósito judicial e de sua natureza, bem assim de trânsito em julgado.
Art. 13. O Conselho Federal integrará a estrutura organizacional do Ministério da Justiça como órgão
diretamente vinculado ao Ministro de Estado.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se os Decretos nºs 92.302, de 16 de janeiro de 1986, e 96.617, de 31 de agosto de 1988.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170º da Independência e 103º da República.
Fernando Collor
Jarbas Passarinho
Marcílio Marques Moreira

DECRETO Nº 1306 DE 9 DE NOVEMBRO DE 1994
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Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, seu conselho gestor e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 13 e 20, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,

DECRETA:
Art. 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros
interesses difusos e coletivos.
Art. 2º Constitui recursos do FDD, o produto da arrecadação:
I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde
que não destinadas à reparação de danos a interesses individuais;
III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no art. 57 e seu parágrafo
único e do produto de indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990;
IV - das condenações judiciais de que trata o parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de
1989;
V - das multas referidas no art. 84, da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994;
VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do fundo;
VII - de outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo;
VIII - de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
Art. 3º O FDD será gerido pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD),
órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, com sede em Brasília, e
composto pelos seguintes membros:
I - um representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que o presidirá;
II - um representante do Ministério do Meio Ambiente;
III - um representante do Ministério da Cultura;
IV - um representante do Ministério da Saúde vinculado à área de vigilância sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade);
VII - um representante do Ministério Público Federal;

79

VIII - três representantes de entidades civis que atendam aos pressupostos dos incisos I e II, do art. 5º, da
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
§ 1º Cada representante de que trata este artigo terá um suplente, que o substituirá nos seus afastamentos e
impedimentos legais.
§ 2º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no CFDD, sendo a atividade considerada
serviço público relevante.
Art. 4º Os representantes e seus respectivos suplentes serão designados pelo Ministro da Justiça; os dos
incisos I a V dentre os servidores dos respectivos Ministérios, indicados pelo seu titular; o do inciso VI
dentre os servidores ou conselheiros, indicado pelo presidente da autarquia; o do inciso VII indicado pelo
Procurador-Geral da República, dente os integrantes da carreira, e os do incisos VIII indicados pelas
respectivas entidades devidamente inscritas perante o CFDD.
Parágrafo único. Os representantes serão designados pelo prazo de dois anos, admitida uma recondução,
exceto quanto ao representante referido no inciso I, do art. 3º, que poderá ser reconduzido por mais de uma
vez.
Art. 5º Funcionará como Secretaria-Executiva do CFDD a Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça.
Art. 6º Compete ao CFDD:
I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis nºs 7.347, de 1985,
7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990 e 8.884, de 1994, no âmbito do disposto no art. 1º deste
decreto;
II - aprovar convênios e contratos, a serem firmados pela Secretaria-Executiva do Conselho, objetivando
atender ao disposto no inciso I deste artigo;
III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os de caráter científico e de
pesquisa;
IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis interessadas, eventos
educativos ou científicos;
V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material informativo sobre as matérias
mencionadas no art. 1º deste decreto;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da proteção ao meio
ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico,
paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos;
VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela
execução das políticas relativas às áreas a que se refere o art. 1º deste decreto;
VIII - elaborar o seu regimento interno.
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Art. 7º Os recursos arrecadados serão distribuídos para a efetivação das medidas dispostas no artigo
anterior e suas aplicações deverão estar relacionadas com a natureza da infração ou de dano causado.
Parágrafo único. Os recursos serão prioritariamente aplicados na reparação específica do dano causado,
sempre que tal fato for possível.
Art. 8º Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, e depositados no FDD, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo
evento danoso, estas terão preferência no pagamento, de acordo com o art. 99, da Lei nº 8.078, de 1990.
Parágrafo único. Neste caso, a importância recolhida ao FDD terá sua destinação sustada enquanto
pendentes de recursos as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio
do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.
Art. 9º O CFDD estabecerá sua forma de funcionamento por meio de regimento interno, que será
elaborado dentro de sessenta dias, a partir da sua instalação, aprovado por portaria do Ministro da Justiça.
Art. 10. Os recursos destinados ao fundo serão centralizados em conta especial mantida no Banco do
Brasil S.A., em Brasília, DF, denominada Ministério da Justiça - CFDD - Fundo.
Parágrafo único. Nos termos do Regimento Interno do CFDD, os recursos destinados ao fundo
provenientes de condenações judiciais de aplicação de multas administrativas deverão ser identificados
segundo a natureza da infração ou do dano causado, de modo a permitir o cumprimento do disposto no art.
7º deste decreto.
Art. 11. O CFDD, mediante entendimento a ser mantido com o Poder Judiciário e os Ministérios Públicos
Federal e Estaduais, será informado sobre a propositura de toda ação civil pública, a existência de depósito
judicial, de sua natureza, e do trânsito em julgado da decisão.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 407, de 27 de dezembro de 1991.
Brasília, 9 de novembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República.
Itamar Franco
Alexandre de Paula Dupeyrat
Martins
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DECRETO S/N DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994
DOU 29/12/1994
Cria a Comissão Interministerial Permanente para Instauração e Coordenação do Programa Nacional de
Turismo, Histórico-Cultural dos Fortes e Fortalezas - CINAFOR, e dá outras Providências.
(artigos 1 a 11) TEXTO: ART.2 - Compete à CINAFOR:
I - buscar, pela integração de interesses, a preservação do acervo histórico-cultural representado
pelas áreas, sítios e fortes históricos brasileiros;
II - estimular o turismo cultural, integrando-o com outros segmentos de turismo, como forma de
preservação e divulgação desse patrimônio;
III - recuperar áreas, sítios e fortes históricos militares, estimulando o seu uso para atividades
culturais variadas, garantindo a sua conservação;
IV - desenvolver ações que permitam o conhecimento do acervo documental-histórico do Exército
e possibilitem a sua utilização na pesquisa histórica;
V - desenvolver ações de pesquisa de arqueologia histórica e de pesquisa de tecnologias
construtivas que permitam a recuperação das informações históricas e técnicas sobre as edificações;
VI - implementar projetos de educação patrimonial que venham a contribuir para o
desenvolvimento da consciência de cidadania;
VII - desenvolver projetos que proporcionem a divulgação do acervo pelos diferentes meios de
comunicação;
VIII - enfatizar, por meio de eventos e projetos a serem realizados, as comemorações referentes
aos 500 anos do descobrimento do Brasil, com vistas a ativar o processo de formação da nacionalidade
brasileira;
IX - difundir a História do Brasil, valendo-se das áreas, sítios e fortes históricos como forma de
preservar o patrimônio nacional e contribuir para a edificação da nacionalidade.
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DECRETO Nº 3.166 DE 14 DE SETEMBRO DE 1999.
concluída em Roma, em 24 de junho de 1995.
O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da
Constituição,
Considerando que a Convenção da UNIDROIT sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente Exportados
foi concluída em Roma, em 24 de junho de 1995;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Ato multilateral em epígrafe por meio do Decreto
Legislativo no 4, de 21 de janeiro de 1999;
Considerando que o Ato em tela entrou em vigor internacional em 1º de julho de 1998;

Considerando que o Governo brasileiro depositou o Instrumento de Adesão à referida Convenção em 23 de
março de 1999, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 1o de setembro de 1999;

DECRETA:

Artigo 1º A Convenção da UNIDROIT sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente Exportados,
concluída em Roma, em 24 de junho de 1995, apensa por cópia a este Decreto, deverá ser executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de setembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
Fernando Henrique Cardoso
Luiz Felipe de Seixas Corrêa
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DECRETO N.º 3.179 DE 21 DE SETEMBRO DE 1999.
Dispõe Sobre A Especificação Das Sanções Aplicáveis Às Condutas E Atividades Lesivas Ao Meio
Ambiente, E Dá Outras Providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Capítulo VI da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, nos §§ 2o e 3o do
art. 16, nos arts.19 e 27 e nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, nos arts.
2o, 3o, 14 e 17 da Lei no 5.197, de 3 de janeiro de 1967, no inciso IV do art. 14 e no inciso II do art. 17 da
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, no art. 1o da Lei no 7.643, de 18 de dezembro de 1987, no art. 1o
da Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, no § 2o do art. 3o e no art. 8o da Lei no 7.802, de 11 de julho
de 1989, nos arts. 4o, 5o, 6o e 13 da Lei no 8.723, de 28 de outubro de 1993, e nos arts. 11, 34 e 46 do
Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Das disposições preliminares
Artigo 1º - Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental e será punida com as
sanções do presente diploma legal, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.
Artigo 2º - As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades;
X - restritiva de direitos; e
XI - reparação dos danos causados.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
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§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições deste Decreto e da legislação em vigor,
sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
I - advertido, por irregularidades, que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA ou pela Capitania dos Portos do
Comando da Marinha;
II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos do Comando da
Marinha.
§ 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente.
§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até a sua
efetiva cessação ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de termo de
compromisso de reparação de dano.
§ 6º A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do caput deste artigo, obedecerão
ao seguinte:
I - os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações de
pesca, objeto de infração administrativa serão apreendidos, lavrando-se os respectivos termos;
II - os animais apreendidos terão a seguinte destinação:
a) libertados em seu habitat natural, após verificação da sua adaptação às condições de vida silvestre;
b) entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou entidades assemelhadas, desde que fiquem
sob a responsabilidade de técnicos habilitados; ou
c) na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas nas alíneas anteriores, o órgão
ambiental autuante poderá confiar os animais a fiel depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei no
3.071, de 1o de janeiro de 1916, até implementação dos termos antes mencionados;
III - os produtos e subprodutos perecíveis ou a madeira apreendidos pela fiscalização serão avaliados e
doados pela autoridade competente às instituições científicas, hospitalares, penais, militares, públicas e
outras com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes, lavrando-se os respectivos termos,
sendo que, no caso de produtos da fauna não perecíveis, os mesmos serão destruídos ou doados a
instituições científicas, culturais ou educacionais;
IV - os produtos e subprodutos de que tratam os incisos anteriores, não retirados pelo beneficiário no prazo
estabelecido no documento de doação, sem justificativa, serão objeto de nova doação ou leilão, a critério
do órgão ambiental, revertendo os recursos arrecadados para a preservação, melhoria e qualidade do meio
ambiente, correndo os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais
encargos legais à conta do beneficiário;
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V - os equipamentos, os petrechos e os demais instrumentos utilizados na prática da infração serão
vendidos pelo órgão responsável pela apreensão, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem;
VI - caso os instrumentos a que se refere o inciso anterior tenham utilidade para uso nas atividades dos
órgãos ambientais e de entidades científicas, culturais, educacionais, hospitalares, penais, militares,
públicas e outras entidades com fins beneficentes, serão doados a estas, após prévia avaliação do órgão
responsável pela apreensão;
VII - tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou
ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, seja destinação final ou destruição, serão determinadas
pelo órgão competente e correrão às expensas do infrator;
VIII - os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade
competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa, oferecimento de defesa ou
impugnação, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei no
3.071, de 1916, até implementação dos termos antes mencionados, a critério da autoridade competente;
IX - fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos,
instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações de pesca, de que trata este parágrafo, salvo
na hipótese de autorização da autoridade competente;
X - a autoridade competente encaminhará cópia dos termos de que trata este parágrafo ao Ministério
Público, para conhecimento.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI, VII e IX do caput deste artigo serão aplicadas quando o produto,
a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações legais ou
regulamentares.
§ 8º A determinação da demolição de obra de que trata o inciso VIII do caput deste artigo, será de
competência da autoridade do órgão ambiental integrante do SISNAMA, a partir da efetiva constatação
pelo agente autuante da gravidade do dano decorrente da infração.
§ 9º As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:
I - suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de
crédito; e
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.
§ 10 Independentemente de existência de culpa, é o infrator obrigado à reparação do dano causado ao meio
ambiente, afetado por sua atividade.
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Artigo 3º - Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente-FNMA, dez por cento dos valores
arrecadados em pagamento de multas aplicadas pelo órgão ambiental federal, podendo o referido
percentual ser alterado, a critério dos demais órgãos arrecadadores.
Artigo 4º - A multa terá por base a unidade, o hectare, o metro cúbico, o quilograma ou outra medida
pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.
Artigo 5º - O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, com base nos índices
estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais), e o máximo de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Artigo 6º - O agente autuante, ao lavrar o auto-de-infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem
como, se for o caso, as demais sanções estabelecidas neste Decreto, observando:
I - a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e
para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e
III - a situação econômica do infrator.
Artigo 7º - A autoridade competente deve, de ofício ou mediante provocação, independentemente do
recolhimento da multa aplicada, majorar, manter ou minorar o seu valor, respeitados os limites
estabelecidos nos artigos infringidos, observando os incisos do artigo anterior.
Parágrafo único - A autoridade competente, ao analisar o processo administrativo de auto-de-infração,
observará, no que couber, o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Artigo 8º - O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito
Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do
mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto.
Artigo 9º - O cometimento de nova infração por agente beneficiado com a conversão de multa simples em
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, implicará a
aplicação de multa em dobro do valor daquela anteriormente imposta.
Artigo 10 - Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no
período de três anos, classificada como:
I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou II - genérica: o cometimento de infração
ambiental de natureza diversa. Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a
ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

CAPÍTULO II
Das sanções aplicáveis às infrações cometidas contra o meio ambiente
Seção I
Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Fauna
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Artigo 11 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade com acréscimo por exemplar excedente
de:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens
em Perigo de Extinção-CITES; e
II - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
§ 1º Incorre nas mesmas multas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e
objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a
autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, nos termos do § 2o do
art. 29 da Lei no 9.605, de 1998.
§ 3º No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções
previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental
competente.
§ 4º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro
dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.
Artigo 12 - Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida
pela autoridade competente: Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente
de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
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Artigo 13 - Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da
autoridade competente: Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Artigo 14 - Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade
competente: Multa de R$ 200,00 (duzentos reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais), por unidade;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
III - R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas:
I - quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo; e,
II - a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público federal
competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.
Artigo 15 - Praticar caça profissional no País: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo por
exemplar excedente de:
I - R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Artigo 16 - Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de
espécimes da fauna silvestre: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos
reais), por exemplar excedente.
Artigo 17 - Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com acréscimo por exemplar excedente:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
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III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira
ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo,
ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
Artigo 18 - Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes
da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras: Multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Parágrafo único - Incorre nas
mesmas multas, quem:
I - causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público;
II - explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da
autoridade competente; e
III - fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais,
devidamente demarcados em carta náutica.
Artigo 19 - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão
competente: Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$
10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.
Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem:
I - pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos; e
III - transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e
pesca proibida.
Artigo 20 - Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água,
produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade
competente: Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$
10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.
Artigo 21 - Exercer pesca sem autorização do órgão ambiental competente: Multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Artigo 22 - Molestar de forma intencional toda espécie de cetáceo em águas jurisdicionais brasileiras:
Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Artigo 23 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio
de evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras,
sem autorização do órgão ambiental competente: Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).
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Artigo 24 - Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem
autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida: Multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Seção II
Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Flora
Artigo 25 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em
formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por hectare ou fração.
Artigo 26 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da
autoridade competente: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.
Artigo 27 - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do
Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização: Multa de R$ 200,00
(duzentos reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Artigo 28 - Provocar incêndio em mata ou floresta: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por
hectare ou fração queimada.
Artigo 29 - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e
demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano: Multa de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.
Artigo 30 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem
prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: Multa simples de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), por hectare ou fração.
Artigo 31 - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público,
para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com
as determinações legais: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.
Artigo 32 - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Multa
simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade, estéreo, quilo, mdc ou
metro cúbico.
Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
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Artigo 33 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação: Multa
de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração.
Artigo 34 - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por árvore.
Artigo 35 - Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença
ou registro da autoridade ambiental competente: Multa simples de R$ 500,00 (quinhentos reais), por
unidade comercializada.
Artigo 36 - Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para
caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Artigo 37 - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora
de mangues, objeto de especial preservação: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou
fração.
Artigo 38 - Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de
domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem
como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal: Multa de R$ 100,00
(cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou
metro cúbico.
Artigo 39 - Desmatar, a corte raso, área de reserva legal: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou
fração.
Artigo 40 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com a obtida: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Seção III
Das Sanções Aplicáveis à Poluição e a outras Infrações Ambientais
Artigo 41 - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Multa
de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa diária.
§ 1º Incorre nas mesmas multas, quem:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas
afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
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V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; e
VI - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de
risco de dano ambiental grave ou irreversível.
§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado
pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.
Artigo 42 - Executar pesquisa, lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada,
nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.
Artigo 43 - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar,
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde
humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus
regulamentos: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
§ 1º Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, ou os utiliza
em desacordo com as normas de segurança.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo.
Artigo 44 - Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos
órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: Multa de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Artigo 45 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à
fauna, à flora ou aos ecossistemas: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais).
Artigo 46 - Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desacordo com os limites
e exigências ambientais previstas em lei: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Artigo 47 - Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da Configuração de
Veículos ou Motor-LCVM expedida pela autoridade competente: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e correção de todas as unidades de veículo ou motor que sofrerem
alterações.
Artigo 48 - Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados,
que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei: Multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por veículo, e correção da irregularidade.
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Seção IV
Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Artigo 49 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais).
Artigo 50 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente ou em desacordo com a concedida: Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
Artigo 51 - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão
de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico,
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Artigo 52 - Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: Multa de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Parágrafo único. Se o ato for realizado em
monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é
aumentada em dobro.

Seção V
Das Sanções Aplicáveis às Infrações Administrativas Contra a Administração Ambiental
Artigo 53 - Deixar de obter o registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas e jurídicas, que se dedicam às
atividades potencialmente poluidoras e à extração, produção, transporte e comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora: Multa
de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Artigo 54 - Deixar, o jardim zoológico, de ter o livro de registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma
irregular: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

94

Artigo 55 - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de
animais silvestres: Multa R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade em atraso.
Artigo 56 - Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e entregar, ao fim de
cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente: Multa: R$ 500,00 (quinhentos
reais), por unidade.
Artigo 57 - Deixar de apresentar aos órgãos competentes, as inovações concernentes aos dados fornecidos
para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
100.000,00 (cem mil reais), por produto.
Artigo 58 - Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em
qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e
ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente: Multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Artigo 59 - Deixar, o fabricante, de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos limites vigentes
de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante os prazos e quilometragens previstos em normas
específicas, bem como deixar de fornecer aos usuários todas as orientações sobre a correta utilização e
manutenção de veículos ou motores: Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).

CAPÍTULO III
Das disposições finais e transitórias
Artigo 60 - As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator,
por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas
específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.
§ 1º A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de
reparação do dano.
§ 2º A autoridade competente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em
que a reparação não o exigir.
§ 3º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em noventa por
cento do valor atualizado, monetariamente.
§ 4º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação
ambiental, quer seja por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa
atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado.
§ 5º Os valores apurados nos §§ 3o e 4o serão recolhidos no prazo de cinco dias do recebimento da
notificação.
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Artigo 61 - O órgão competente pode expedir atos normativos, visando disciplinar os procedimentos
necessários ao cumprimento deste Decreto.
Artigo 62 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de setembro de 1999;
178º da Independência e 111º da República.
Fernando Henrique Cardoso
José Sarney Filho
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DECRETO Nº 4.887 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.
Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI,
alínea "a", da Constituição e de acordo com o disposto no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,
DECRETA:
Art. 1o Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a
demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades
dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos
de acordo com o estabelecido neste Decreto.
Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os
grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida.
§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será
atestada mediante autodefinição da própria comunidade.
§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia
de sua reprodução física, social, econômica e cultural.
§ 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade
indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada
apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.
Art. 3o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da
competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto.
§ 2o Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos
similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal,
organizações não-governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente.
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§ 3o O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer
interessado.
§ 4o A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à
Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento.
Art. 4o Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da
República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de
regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades
dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada.
Art. 5o Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a
preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para
subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e
reconhecimento previsto neste Decreto.
Art. 6o Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as
fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados.
Art. 7o O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento
ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações:
I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos;
II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel;
III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas; e
IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de
reconhecimento e demarcação.
§ 1o A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura municipal onde está situado o imóvel.
§ 2o O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada.
Art. 8o Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos
e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de trinta dias, opinar sobre as matérias de suas
respectivas competências:
I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN;
II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
III - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional;
VI - Fundação Cultural Palmares.
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Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como
tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico.
Art. 9o Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a publicação e notificações a que se
refere o art. 7o, para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes.
Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de
titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.
Art. 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em
terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União
tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título.
Art. 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem
sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e
às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a
FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade
destas comunidades, conciliando o interesse do Estado.
Art. 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos
incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o INCRA
encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação.
Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos título de
domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros
fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua
desapropriação, quando couber.
§ 1o Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade
particular, operando as publicações editalícias do art. 7o efeitos de comunicação prévia.
§ 2o O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de
prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da
cadeia dominial do imóvel até a sua origem.
Art. 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos
quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias
de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé,
quando couber.
Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes
das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras.
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Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural Palmares
garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para
defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e
sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta
assistência.
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da Defensoria
Pública quando estes órgãos representarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades dos
quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição.
Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título
coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com obrigatória inserção de
cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.
Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas.
Art. 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos,
encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser comunicados ao IPHAN.
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fins de registro ou
tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de noventa dias, plano de
etnodesenvolvimento, destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um
representante de cada órgão a seguir indicado:
I - Casa Civil da Presidência da República;
II - Ministérios:
a) da Justiça;
b) da Educação;
c) do Trabalho e Emprego;
d) da Saúde;
e) do Planejamento, Orçamento e Gestão;
f) das Comunicações;
g) da Defesa;
h) da Integração Nacional;
i) da Cultura;
j) do Meio Ambiente;
k) do Desenvolvimento Agrário;
l) da Assistência Social;
m) do Esporte;
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n) da Previdência Social;
o) do Turismo;
p) das Cidades;
III - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome;
IV - Secretarias Especiais da Presidência da República:
a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
b) de Aqüicultura e Pesca; e
c) dos Direitos Humanos.
§ 1o O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial.
§ 2o Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos referidos nos incisos I a
IV e designados pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
§ 3o A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada.
Art. 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos
receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de
financiamento, destinados à realização de suas

atividades produtivas e de infra-estrutura.

Art. 21. As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os procedimentos administrativos de
reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem.
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de transição para a
transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação deste Decreto.
Art. 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de
qualquer espécie, independentemente do tamanho da área.
Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos
remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específicos que respeitem suas
características econômicas e culturais.
Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste Decreto correrão à conta das
dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os limites de
movimentação e empenho e de pagamento.
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revoga-se o Decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001.
Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Gilberto Gil - Miguel Soldatelli Rossetto
José Dirceu de Oliveira e Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.2003
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DECRETO Nº 22.872 DE 7 DE MAIO DE 2003.
Cria a Obrigatoriedade da Pesquisa Arqueológica nas Obras de Intervenção Urbana.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e,
considerando a importância do patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico da Cidade do Rio de
Janeiro e a necessidade premente de incentivar ações voltadas para sua inserção nas políticas públicas do
Município;
CONSIDERANDO que a disciplina legal das atividades arqueológicas encontra-se definida na Lei Federal
3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os sítios arqueológicos e pré-históricos e na Portaria
IPHAN n° 07, de 01 de dezembro de 1987, que regulamenta as pesquisas de campo e escavações
arqueológicas;
CONSIDERANDO o disposto na RESOLUÇÃO CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, artigo 6.°,
inciso I, alínea C, que inclui os sítios arqueológicos no diagnóstico ambiental da área de influência do
projeto;
CONSIDERANDO o contido na Lei Orgânica do Município, de 1990, em seus art. 342; 343, inciso II,
parágrafo 2.°; 350; 422, parágrafo 1.° e 429, inciso IX;
CONSIDERANDO as intervenções a serem implementadas pelo Projeto Rio Cidade e o disposto no
Processo n° 12/000.810/2003,
DECRETA
Art, 1.° Todas as obras que envolvam intervenções urbanísticas e/ou topográficas realizadas pelo Poder
Público Municipal - direta ou indiretamente, em áreas que sugiram interesse histórico, deverão prever
estudos e acompanhamento com vistas a pesquisa arqueológica.
§ 1.° Os estudos definidos no caput indicarão a necessidade ou não de suplementação externa por
contratação de pesquisa profissional diretamente ou através de instituições universitárias.
§ 2.° Para efeito deste artigo, serão observados os seguintes procedimentos técnicos:
a) os impactos deverão ser identificados e mitigados através de pesquisas arqueológicas, que constarão
necessariamente de duas etapas:
1 - avaliação e diagnóstico;
2 - projeto de execução.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na da de sua publicação.
Rio de janeiro, 7 de maio de 2003 – 439º ano da fundação da Cidade
Cesar Maia
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DECRETO Nº 22.873 DE 7 DE MAIO DE 2003.
Cria a Carta Arqueológica do Município do Rio de Janeiro.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a preservação dos sítios arqueológicos como legado às
gerações futuras e proteger este potencial cultural para que seja estudado como devido, não só pelas
instâncias públicas como pelas instituições científicas creditadas;
CONSIDERANDO a necessidade imediata de definir diretrizes para orientar a gestão do patrimônio
arqueológico nas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural e nos espaços que integram o território do
município do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o contido na Lei Orgânica do Município, de 1990, em seus art. 342; 343, inciso II,
parágrafo 2º ; 350; 422, parágrafo 1º e 429, inciso IX e o disposto no Processo Nº 12/000.809/2003,
DECRETA
Art. 1º - Fica instituída a figura da Carta Arqueológica do Município do Rio de Janeiro.

Art. 2º - A Carta Arqueológica consistirá no mapeamento, em escala cadastral, dos Sítios arqueológicos e
das Áreas de Potencial Arqueológico do Município.

§ 1º - Entende-se por Área de Potencial Arqueológico, aquela que apresenta a probabilidade de ocorrência
de vestígios materiais não documentados.

§ 2º - Os dados gerados pela Carta Arqueológica serão incorporados ao Sistema de Informação Geográfica
do Município para divulgação e fruição pública das ações desenvolvidas na gestão municipal do
patrimônio cultural.

Art. 3º - As disposições deste instrumento serão exercidas pela Secretaria Municipal das Culturas, através
do seu Departamento Geral de Patrimônio Cultural-DGPC.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2003
Cesar Maia
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DECRETO Nº 5.040 DE 7 DE ABRIL DE 2004.
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,
DECRETA:
Art. 1o Ficam aprovados a Estrutura Regimental 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 a este Decreto.
Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam remanejados, na forma do Anexo III a este
Decreto, 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, um
DAS 101.4; treze DAS 101.3; cinqüenta e quatro DAS 101.2; dez DAS 102.1; duas FG-1; duas FG-2; e
uma FG-3; e
II - do IPHAN para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
quinze DAS 101.1 e um DAS 102.3.
Art. 3o 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 Assessoramento Superiores - DAS a que
se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
Art. 4o O regimento interno do IPHAN será aprovado pelo Ministro de Estado da Cultura e publicado
no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste Decreto.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o Fica revogado o Decreto no 4.811, de 19 de agosto de 2003.
Brasília, 7 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Gilberto Gil
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.4.2004
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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 pelo Decreto no 99.492, de 3 de setembro de 1990, e pela Lei no 8.113, de 12 de dezembro de
1990, com base na Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, vinculado ao Ministério da Cultura, tem sede e
foro em Brasília, Distrito Federal, e prazo de duração indeterminado.
Art. 2o O IPHAN tem por finalidade institucional proteger, fiscalizar, promover, estudar e pesquisar
o patrimônio cultural brasileiro, nos termos do art. 216 da Constituição, 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, e
no Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, e, especialmente:
I - coordenar a execução da política de preservação, promoção e proteção do patrimônio cultural, em
consonância com as diretrizes do Ministério da Cultura;
II - desenvolver estudos e pesquisas, visando a geração e incorporação de metodologias, normas e
procedimentos para preservação do patrimônio cultural; e
III - promover a identificação, o inventário, a documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o
tombamento, a conservação, a preservação, a devolução, o uso e a revitalização do patrimônio cultural,
exercendo o poder de polícia administrativa para a proteção deste patrimônio.

CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 3o O IPHAN tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos colegiados:
a) Diretoria; e
b) Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural;
II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria Federal;
b) Auditoria Interna; e
c) Departamento de Planejamento e Administração;
IV - órgãos específicos singulares:
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a) Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização;
b) Departamento do Patrimônio Imaterial;
c) Departamento de Museus e Centros Culturais;
d) Coordenação-Geral de Promoção do Patrimônio Cultural; e
e) Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência;
V - órgãos descentralizados:
a) Unidades Especiais: Museus e Centros Culturais; e
b) Superintendências Regionais.

CAPÍTULO III
Da Direção e Nomeação
Art. 4o O IPHAN será dirigido por uma Diretoria.
Parágrafo único. A nomeação do Procurador-Chefe e do Auditor-Chefe será submetida, previamente,
à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União, respectivamente.

CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Colegiados
Art. 5o A Diretoria é composta pelo Presidente e pelos Diretores dos Departamentos de Planejamento
e Administração, do Patrimônio Material e Fiscalização, do Patrimônio Imaterial e de Museus e Centros
Culturais.
§ 1o As reuniões da Diretoria serão ordinárias e extraordinárias, estando presentes, pelo menos, o
Presidente e dois membros.
§ 2o As reuniões ordinárias serão convocadas 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 e o Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Promoção do Patrimônio
Cultural participarão, sem direito a voto, das reuniões da Diretoria.
§ 5o A critério do Presidente, será facultada a participação, sem direito a voto, do Coordenador-Geral
da Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência, de um representante das
Superintendências Regionais e das Unidades Especiais.
§ 6o Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas e será dada publicidade às decisões.
Art. 6o O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural será presidido pelo Presidente do IPHAN, que
o integra como membro nato, e composto pelos seguintes membros:
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I - um representante e respectivo suplente, de cada uma das seguintes entidades: Instituto dos
Arquitetos do Brasil - IAB, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Museu Nacional, que serão
indicados pelos respectivos dirigentes; e
II - dezoito representantes da sociedade civil, com especial conhecimento nos campos de atuação do
IPHAN.
§ 1o Os membros do Conselho serão indicados pelo Presidente do IPHAN e designados pelo Ministro
de Estado da Cultura, para mandato de quatro anos, permitida a recondução.
§ 2o A participação no Conselho, na qualidade de membro, não será remunerada, sendo considerada
prestação de serviço público relevante.
Art. 7o O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural reunir-se-á e deliberará conforme regimento
interno aprovado pela Diretoria.

CAPÍTULO V

Das Competências Dos Órgãos
Seção I
Dos Órgãos Colegiados
Art. 8o À Diretoria compete:
I - estabelecer diretrizes e estratégias do IPHAN;
II - estabelecer diretrizes programáticas relativas às atividades das Unidades Descentralizadas;
III - examinar, opinar e decidir sobre questões relacionadas à proteção e à defesa dos bens culturais;
IV - deliberar sobre:
a) a remuneração relativa a serviços, aluguéis, produtos, permissões, cessões, operações e ingressos;
b) questões propostas pelo Presidente ou pelos membros da Diretoria;
c) o plano anual ou plurianual de ação do IPHAN e a proposta orçamentária;
d) o relatório anual e a prestação de contas;
e) a atualização do valor das multas estabelecidas na legislação de proteção ao patrimônio cultural,
ouvido o Ministério da Fazenda;
f) a área de jurisdição das Superintendências Regionais; e
g) o programa de formação, treinamento e capacitação técnica;
V - aprovar os critérios e os procedimentos de fiscalização e aplicação de penalidades; e
VI - zelar pelo cumprimento do regimento interno do IPHAN e aprovar o regimento interno do
Conselho Consultivo.
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Art. 9o Ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural compete examinar, apreciar e decidir sobre
questões relacionadas ao tombamento, 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.

Seção II
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presidente
Art. 10. Ao Gabinete compete:
I - assistir ao Presidente em sua representação social e política;
II - incumbir-se do preparo e despacho do expediente institucional bem como da articulação e
interlocução da Presidência com os Departamentos, Unidades Descentralizadas e público externo; e
III - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Consultivo.

Seção III
Dos Órgãos Seccionais
Art. 11. À Procuradoria Federal, na qualidade de órgão executor da Procuradoria Geral Federal,
compete em âmbito nacional:
I - exercer a representação judicial e extrajudicial do IPHAN;
II - exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos da estrutura regimental
do IPHAN, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
III - promover a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às
atividades do IPHAN, encaminhando-os para inscrição em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou
judicial.
Art. 12. À Auditoria Interna compete:
I - verificar a conformidade às normas vigentes dos atos de gestão orçamentária, financeira, contábil e
patrimonial, de pessoal e dos demais sistemas administrativos e operacionais;
II - acompanhar a execução física e financeira e os resultados obtidos na aplicação dos recursos; e
III - prestar informações e acompanhar as solicitações oriundas dos órgãos de controle interno e
externo.
Art. 13. Ao Departamento de Planejamento e Administração compete:
I - propor diretrizes e normas administrativas;
II - gerenciar programas e projetos na área de sua competência;
III - executar as atividades de planejamento, orçamento, finanças, arrecadação, contabilidade, de
logística, de protocolo-geral, de modernização administrativa, de informação e informática; e
IV - administrar e proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos.
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Seção IV
Dos Órgãos Específicos Singulares
Art. 14. Ao Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização compete:
I - propor diretrizes e critérios, gerenciar programas, projetos e ações nas áreas de identificação,
gestão, proteção e conservação de bens culturais de natureza material;
II - orientar, acompanhar e avaliar as intervenções em bens culturais de natureza material, autorizadas
ou executadas por meio das Superintendências Regionais;
III - emitir parecer no âmbito dos processos de tombamento e de outras formas de acautelamento;
IV - conceder a permissão ou autorização necessária ao licenciamento de projetos de pesquisa
arqueológica, com base em parecer emitido pelas Superintendências Regionais;
V - acompanhar, por meio das Superintendências, as pesquisas arqueológicas realizadas em território
nacional;
VI - tornar disponíveis as informações produzidas sobre os bens culturais de natureza material;
VII - propor normas de procedimento, responsabilidades e obrigações para a salvaguarda do
patrimônio material;
VIII - desenvolver, fomentar e promover estudos e pesquisas, assim como metodologias de inventário,
que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural brasileiro de natureza material;
IX - propor procedimentos de fiscalização e aplicação de penalidades, bem como avaliar as medidas
mitigatórias e compensatórias pelo não-cumprimento das ações necessárias à proteção do patrimônio
material; e
X - acompanhar e avaliar as ações de fiscalização, executadas por meio das Superintendências
Regionais.
Parágrafo único. O patrimônio cultural material compreende os bens imóveis, sítios urbanos, bens
móveis e integrados, arqueológicos e paisagísticos, tombados ou legalmente protegidos.
Art. 15. Ao Departamento do Patrimônio Imaterial compete:
I - propor diretrizes e critérios, gerenciar programas, projetos e ações nas áreas de identificação, de
reconhecimento, acompanhamento e valorização do patrimônio imaterial, na forma da legislação
pertinente;
II - implementar 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 emitir parecer sobre as propostas de registro de bens culturais
de natureza imaterial;
IV - desenvolver, fomentar e promover estudos e pesquisas, assim como metodologias de inventário,
que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural de natureza imaterial;
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V - tornar disponíveis as informações produzidas sobre os bens culturais de natureza imaterial; e
VI - gerenciar e executar o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial.
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. 16. Ao Departamento de Museus e Centros Culturais compete:
I - propor diretrizes para a identificação, preservação e gestão dos museus e centros culturais do
IPHAN;
II - gerenciar e implementar ações visando o desenvolvimento das unidades especiais e museus
subordinados às Superintendências Regionais;
III - integrar as ações desenvolvidas pelos Museus e Centros Culturais do IPHAN com as demais
unidades componentes da sua estrutura, visando à cooperação e o aperfeiçoamento técnico;
IV - gerenciar e implementar ações voltadas para preservação, aquisição, difusão e circulação de
acervos e dinamização de espaços culturais, considerando a natureza e finalidade de cada unidade
museológica e centro cultural;
V - formular diretrizes para o desenvolvimento de atividades educacionais e culturais, a serem
implementadas pelos museus e centros culturais do IPHAN;
VI - acompanhar e controlar a movimentação de acervos museológicos;
VII - fomentar e acompanhar a curadoria e a difusão das coleções de bens arqueológicos;
VIII - estabelecer critérios técnicos museológicos para a guarda de bens arqueológicos;
IX - estabelecer critérios e normas para uso e cessão de uso dos acervos e espaços culturais;
X - emitir parecer em processos de saída de obra de arte do País de bens culturais integrantes de
acervos dos museus; e
XI - manter o intercâmbio no País e no exterior visando a difusão dos museus e centros culturais do
IPHAN.
Parágrafo único. Para efeito do estabelecido neste artigo, incluem-se os museus subordinados às
Superintendências Regionais.
Art. 17. À Coordenação-Geral de Promoção do Patrimônio Cultural compete:
I - propor diretrizes, articular e orientar a execução das ações visando a promoção do patrimônio
cultural;
II - definir e gerenciar o uso da aplicação da identidade visual do IPHAN;
III - coordenar a execução das ações visando a organização e a difusão de informações do patrimônio
cultural;
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IV - coordenar o intercâmbio nacional e internacional para o incremento da gestão e preservação do
patrimônio cultural; e
V - coordenar a editoração do IPHAN.
Art. 18. À Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência compete:
I - desenvolver e fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o
conhecimento sobre o patrimônio cultural brasileiro e sua proteção, conforme diretrizes estabelecidas pela
Diretoria;
II - promover a geração, sistematização, integração e disseminação de informações e conhecimentos
relativos ao patrimônio cultural brasileiro;
III - manter e gerenciar os arquivos e bibliotecas da área central e apoiar e orientar aqueles das
unidades descentralizadas;
IV - propor diretrizes e estabelecer critérios e padrões técnicos para preservação de acervos
bibliográficos e arquivísticos do IPHAN;
V - orientar a formulação e execução de ações visando à gestão dos acervos arquivísticos e
bibliográficos; e
VI - manter atualizados e disponíveis os registros e cadastros nacionais do IPHAN.

Seção V
Dos Órgãos Descentralizados
Art. 19. Às Unidades Especiais compete propor e desenvolver as ações voltadas para preservação e
difusão dos respectivos acervos culturais, desenvolver atividades educacionais e culturais e manter
intercâmbio no País e no exterior, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de
Museus e Centros Culturais.
Parágrafo único. As ações e projetos do Centro Nacional de Cultura Popular serão desenvolvidos de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Patrimônio Imaterial.
Art. 20. Às Superintendências Regionais compete executar as ações de identificação, inventário,
proteção, conservação e promoção do patrimônio cultural, no âmbito da respectiva jurisdição, e, ainda:
I - analisar e aprovar projetos de intervenção em áreas ou bens protegidos;
II - exercer a fiscalização, determinar o embargo de ações que contrariem a legislação em vigor e
aplicar sanções legais, bem como proceder à liberação de bens culturais, exceto os protegidos;
III - participar, com os Departamentos, da elaboração de critérios e padrões técnicos para conservação
e intervenção no patrimônio cultural; e
IV - instruir as propostas de tombamento de bens culturais de natureza material e, eventualmente, de
registro de bens culturais de natureza imaterial.
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CAPÍTULO VI
Das Atribuições Dos Dirigentes
Art. 21. Ao Presidente incumbe:
I - representar o IPHAN em juízo ou fora dele;
II - planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades do IPHAN;
III - ratificar os atos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade das licitações, nos casos
prescritos em lei;
IV - ordenar despesas;
V - baixar atos normativos;
VI - convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e da Diretoria;
VII - baixar atos ad referendum da Diretoria nos casos de comprovada urgência;
VIII - assinar os atos de tombamento de bens culturais e submetê-los ao Ministro de Estado da Cultura
para homologação;
IX - determinar o registro dos bens culturais de natureza imaterial, conforme deliberação do Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural; e
X - 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 VI, VII, VIII, IX e X, as competências referidas no caput
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 atribuições 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; e
II - os bens e direitos que adquirir ou os que lhe forem doados.
Art. 24. Os recursos financeiros do IPHAN são provenientes de:
I - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento da União;
II - rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios serviços;
III - produto da arrecadação das multas estabelecidas na legislação de proteção ao patrimônio cultural;
e
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IV - outras receitas, inclusive doações.
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 Regionais, em sua área de atuação, cabe a administração dos bens que
estejam sob sua guarda.
Art. 27. O regimento interno do IPHAN definirá 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, Estados, Municípios, Distrito Federal e com a sociedade civil organizada, para consecução
de seus objetivos finalísticos, em consonância com as diretrizes da política cultural emanadas do Ministério
da Cultura.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES
GRATIFICADAS DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL.
CARGO/
DENOMINAÇÃO

DAS/

CARGO/FUNÇÃO

FG

1

Presidente

101.6

1

Assistente

102.2

1

Chefe de Gabinete

101.4

1

Assistente Técnico

102.1

1

Chefe

101.2

FUNÇÃO/
UNIDADE
No

GABINETE

Divisão

44

FG-1

58

FG-2

113

63

PROCURADORIA FEDERAL

FG-3

1

Procurador-Chefe

101.4

1

Assistente Técnico

102.1

1

Auditor-Chefe

101.4

1

Assistente Técnico

102.1

1

Diretor

101.4

1

Assistente Técnico

102.1

Coordenação

4

Coordenador

101.3

Divisão

8

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

1

Diretor

101.4

1

Assistente Técnico

102.1

5

Gerente

101.3

5

Subgerente

101.2

1

Diretor

101.4

1

Assistente Técnico

102.1

3

Gerente

101.3

2

Subgerente

101.2

1

Diretor

101.4

auditoria interna

DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO
FISCALIZAÇÃO

DE

DO

PLANEJAMENTO

PATRIMÔNIO

MATERIAL

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

E

E

DEPARTAMENTO DE MUSEUS
E CENTROS CULTURAIS
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COOrdenação-GeRAL
Cultural

de

Promoção

COORDENAÇÃO-GERAL
DE
DOCUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA

do

1

Assistente Técnico

102.1

3

Gerente

101.3

2

Subgerente

101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

3

Gerente

101.3

1

Subgerente

101.2

1

Coordenador-Geral

101.4

2

Gerente

101.3

2

Chefe

101.1

Diretor

101.3

4

Assistente Técnico

102.1

18

Chefe

101.2

2

Diretor

101.3

4

Chefe

101.2

1

Diretor

101.3

4

Chefe

101.2

21

Superintendente

101.3

Patrimônio

PESQUISA,

Serviço

ÓRGÃOS descentralizadOs

a) Unidades Especiais
- Museus (Imperial; Nacional de Belas Artes; Histórico
Nacional; da República; Villa-Lobos; Raymundo Ottoni de
Castro Maya; da Inconfidência; Lasar Segall e de Biologia
Professor Mello Leitão).
9

Divisão

- Centro Cultural (Paço Imperial e Sítio Burle Max)
Divisão

- Centro Nacional de Cultura Popular
Divisão

b) Superintendências Regionais
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5

Assistente Técnico

102.1

Divisão

42

Chefe

101.2

Sub-Regionais

6

Chefe

101.2

Escritório Técnico I

8

Chefe

101.2

Escritório Técnico II

19

Chefe

101.1

Unidades Museológicas II

5

Chefe

101.1

b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES
GRATIFICADAS DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL.

CÓDIGO

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO NOVA

QTDE.

VALOR TOTAL

QTDE.

VALOR TOTAL

1

6,15

1

6,15

8

31,84

9

35,82

40

51,20

53

67,84

DAS -UNITÁRIO

DAS 101.6

6,15

DAS 101.4

3,98

DAS 101.3

1,28

DAS 101.2

1,14

47

DAS 101.1

1,00

43

DAS 102.3

1,28

1

DAS 102.2

1,14

1

DAS 102.1

1,00

6

SUBTOTAL (1)

115,14

53,58

101

43,00

28

28,00

1,28

-

-

1,14

1

1,14

6,00

16

16,00

147

194,19

209

270,09

FG-1

0,20

42

8,40

FG-2

0,15

56

8,40

44

8,80
8,70

58
FG-3

0,12

62

7,44

7,56
63

SUBTOTAL (2)
TOTAL (1+2)

160
307

24,24
218,43

165

25,06

374

295,15
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ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES GRATIFICADAS
DAS-

DA SEGES/MP P/ O IPHAN (a)

DO IPHAN P/ A SEGES/ MP (b)

QTDE.

VALOR TOTAL

QTDE.

VALOR TOTAL

CÓDIGO

UNITÁRIO

DAS 101.4

3,98

1

3,98

-

-

DAS 101.3

1,28

13

16, 64

-

-

DAS 101.2

1,14

54

61,56

-

-

DAS 101.1

1,00

-

-

15

15,00

DAS 102.3

1,28

-

-

1

1,28

DAS 102.1

1,00

10

10,00

-

-

78

92,18

16

16,28

2
2
1

0,40
0,30
0,12

-

-

SUBTOTAL (2)

5

0,82

-

-

TOTAL (1+2)

83

93,00

16

16,28

67

76,72

SUBTOTAL (1)
FG-1

0,20

FG-2

0,15

FG-3

0,12

SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b)

PORTARIA N° 07 DE 01 DE DEZEMBRO DE 1988
Publicado no D.O U de 15.12 88
O Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso VII do art. 16 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial n.º 284, de 17 de julho
de 1986, e republicado através da Portaria Ministerial n.º 313, de 8 de agosto de 1986, e
CONSIDERANDO que a Lei n.º 3.924, de 26 de julho de 1961, submete à proteção do Poder Público, pela
SPHAN, os monumentos arqueológicos e pré-históricos;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os pedidos de permissão e autorização e a comunicação
prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas no País a fim de que
se resguarde os objetos de valor científico e cultural localizados nessas pesquisas;
CONSIDERANDO a urgência de fiscalização eficaz das atividades que envolvem bens de interesse
arqueológico e pré-histórico do País resolve:
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Artigo 1º - Estabelecer os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às
autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei n.º 3.924,
de 26 de julho de 1961.
Artigo 2º - O pedido de permissão será feito através do requerimento da pessoa natural ou jurídica privada
que tenha interesse em promover as atividades descritas no art. 1º.
Artigo 3º - As instituições científicas especializadas da União, dos Estados e dos Municípios deverão
requerer autorização para escavações e pesquisas em propriedade particular.
Parágrafo único - Para efeitos desta Portaria, as Universidades e suas unidades descentralizadas incluemse entre as instituições cientificas de que trata o capítulo III da Lei n.º 3.924/61.
Artigo 4º - Os órgãos da Administração Federal, dos Estados e dos Municípios comunicarão previamente
qualquer atividade objeto desta Portaria, informando, anualmente à SPHAN, o desenvolvimento dos
trabalhos.
Artigo 5º - Os pedidos de permissão e autorização, assim como a comunicação prévia, devem ser dirigidos
ao Secretário da SPHAN acompanhados das seguintes informações:
I - indicação do nome, endereço, nacionalidade e currículo com cópia das publicações cientificas que
comprove a idoneidade técnico-científica do arqueólogo responsável e da equipe técnica;
II - delimitação da área abrangida pelo projeto;
III - relação, quando for o caso, dos sítios a serem pesquisados com indicação exata de sua localização;
IV - plano de trabalho científico que contenha:
1. definição dos objetivos;
2. conceituação e metodologia;
3. seqüência das operações a serem realizadas no sítio;
4. cronograma da execução;
5. proposta preliminar de utilização futura do material produzido para fins científicos, culturais e
educacionais;
6. meios de divulgação das informações científicas obtidas;
V - prova de idoneidade financeira do projeto;
VI - cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa jurídica;
VII - indicação, se for o caso, da instituição cientifica que apoiará o projeto com respectiva declaração de
endosso institucional.
Parágrafo 1º - Serão liminarmente rejeitados os projetos que não apresentarem garantia quanto à sua
execução e quanto à guarda do material recolhido.
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Parágrafo 2º - Os projetos em cooperação técnica com instituições internacionais devem ser
acompanhados de carta de aceitação da instituição científica brasileira co-responsável indicando a natureza
dos compromissos assumidos pelas, tanto técnicos quanto financeiros.
Artigo 6º - A SPHAN responderá aos pedidos referentes a pesquisas de campo e escavações em noventa
dias, salvo se insatisfatoriamente instruídos, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do cumprimento
da exigência.
Parágrafo único - A decisão considerará os critérios adotados para a valorização do sítio arqueológico e
de todos os elementos que nele se encontrem, assim como as alternativas de aproveitamento máximo do
seu potencial cientifico, cultural e educacional.
Artigo 7º - As permissões e autorizações devem ser revalidadas a cada dois anos, contados da data de
emissão do respectivo instrumento.
Parágrafo único - Salvo motivo justificado, e a critério exclusivo da SPHAN, as permissões e
autorizações só serão renovadas mediante a apresentação dos relatórios técnicos e a comprovação de que as
informações científicas estão sendo divulgadas.
Artigo 8º - A não apresentação dos relatórios técnicos por período igual ou superior a doze meses
consecutivos acarretará o cancelamento da permissão e da autorização, ficando o pesquisador impedido de
prosseguir nos trabalhos de campo e a área de pesquisa liberada para novos projetos.
Artigo 9º - Os trabalhos de pesquisa serão efetuados sob permanente orientação do coordenador
responsável, que não poderá transferir a terceiros os encargos da coordenação sem prévia anuência da
SPHAN.
Parágrafo único - O arqueólogo designado coordenador dos trabalhos será considerado, durante a
realização das etapas de campo, fiel depositário do material arqueológico recolhido ou de estudo que lhe
tenha sido confiado.
Artigo 10º - Do brasileiro responsável pelo desenvolvimento de pesquisas realizadas por estrangeiros
exigir-se-á o disposto no art. 9º.
Artigo 11º - Os relatórios técnicos devem ser redigidos em língua portuguesa e entregues à SPHAN
acompanhados das seguintes informações:
I - cadastro, segundo formulário próprio, dos sítios arqueológicos encontrados durante os trabalhos de
campo;
II - meios utilizados durante os trabalhos, medidas adotadas para a proteção e conservação e descrição do
material arqueológico, indicando a instituição responsável pela guarda e como será assegurado o
desenvolvimento da proposta de valorização do potencial científico, cultural e educacional;
III - planta(s) e fotos pormenorizadas do sítio arqueológico com indicação dos locais afetados pelas
pesquisas e dos testemunhos deixados no local;
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IV - foto do material arqueológico relevante;
V - planta(s), desenhos e fotos das estruturas descobertas e das estratigráficas reconhecidas;
VI - planta(s) com indicação dos locais onde se pretende o prosseguimento das pesquisas em novas etapas;
VII - indicação dos meios de divulgação dos resultados
Artigo 12º - Terminada a pesquisa, o coordenador encaminhará à SPHAN, em língua portuguesa, o
relatório final dos trabalhos, onde deverá constar:
I - as informações relacionadas no art. 11, exceto a do item VI;
II - listagem dos sítios arqueológicos cadastrados durante o desenvolvimento do projeto;
III - relação definitiva do material arqueológico recolhido em campo e informações sobre seu
acondicionamento e estocagem, assim como indicação precisa do responsável pela guarda e manutenção
desse material.
Artigo 13º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Augusto Carlos da Silva Telles
Secretário da SPHAN

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 69 DE 23 DE JANEIRO DE 1989
Aprova normas comuns sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens de valor
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas
sob jurisdição nacional, em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar.
Os Ministros de Estado da Marinha e da Cultura, no uso das atribuições que lhes conferem o item II do
Parágrafo único do Art. 87 da Constituição e em conformidade com o Decreto-lei n.º 25, de 30 de
novembro de 1937, a Lei n.º 3.924, de 26 de julho de 1961 e a Lei n.º 7.542, de 26 de setembro de 1986,
resolvem:
Artigo 1º – Ficam aprovadas as normas sobre a pesquisa, exploração, remoção, e demolição de coisas ou
bens de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, afundados, submersos, 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, que a esta acompanham.
Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Henrique Sabóia José Aparecido de Oliveira
Ministro da Marinha Ministro da Cultura
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Normas para Procedimentos Ligados à Pesquisa e Proteção de Bens Arqueológicos Submersos, nos
Termos da Lei nº7.542
1 – Propósito
Estabelecer procedimentos visando à padronização de ações adotadas pelos Ministérios da Marinha e da
Cultura quanto à pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens de valor artístico, de
interesse histórico ou arqueológico afundados, submersos, 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.
2 – Proteção
2.1 – Compete ao Ministério da Marinha a proteção de coisas ou bens de valor artístico de interesse
histórico ou arqueológico afundados, submersos, 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.
2.2 – As coisas e bens, mencionados em 2.1, retirados sem a devida autorização, serão confiscados estando
os infratores sujeitos às sanções legais.
3 – Localização
3.1 – As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em realizar operações e atividades de localização de
coisas ou bens afundados, submersos, 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, deverão ser devidamente cadastradas no Ministério da Marinha.
3.2 – Caberá ao Ministério da Marinha conceder autorização para a localização de coisas ou bens
afundados, submersos, 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.
3.3 – A pessoa física ou jurídica autorizada a efetuar as atividades mencionadas no subitem 3.2 deverá
iniciá-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do deferimento do seu requerimento.
3.4 – Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, a pessoa física ou jurídica autorizada a efetuar as atividades
mencionadas no subitem 3.2 deverá apresentar relatório das atividades referentes ao mês anterior.
3.5 – Localizadas coisas ou bens, a pessoa física ou jurídica autorizada a efetuar as atividades mencionadas
no subitem 3.2 notificará ao Ministério da Marinha o achado e contratará perito arqueológico-mergulhador
credenciado para avaliação dos mesmos.
3.6 – Ao término dos trabalhos, deverá ser apresentado ao Ministério da Marinha relatório final das
atividades realizadas, no qual deverá constar o laudo técnico do perito arqueológico-mergulhador.
4 – Exploração Científica
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4.1 – A autorização para exploração científica de áreas ou locais que contenham coisas ou bens afundados,
submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus
acrescidos em terrenos marginais em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, será da
competência do Ministério da Marinha, ouvido o Ministério da Cultura.
4.2 – Para cada exploração científica, o Ministério da Marinha designará uma Comissão Interministerial
que terá por propósito definir, dentre a totalidade do material resgatado, as peças de valor artístico, de
interesse histórico ou arqueológico.
4.2.l – A Comissão Interministerial terá a seguinte constituição:
– 3 (três) membros indicados pelo Ministério da Cultura;
– 3 (três) membros indicados pelo Ministério da Marinha.
4.2.2 – As indicações para os membros da Comissão Interministerial devem recair sobre pessoal habilitado
nas áreas de arqueologia, história de arte, e outras áreas afins.
4.2.3 – A Presidência da Comissão Interministerial caberá a um dos representantes do Ministério da
Marinha.
4.2.4 – As decisões da Comissão Interministerial serão tomadas por consenso.
4.2.5 – Na hipótese de não ocorrer consenso entre os membros da Comissão Interministerial a decisão será
tomada por votação.
4.2.6 – Em caso de empate na votação, caberá ao Presidente da Comissão Interministerial decisão final
sobre o assunto.
4.3 – O material resgatado, definido pela Comissão Interministerial como de valor artístico, de interesse
histórico ou arqueológico, permanecerá no domínio da União, conforme o estabelecido no Art. 20 da Lei
n.º 7.542/86.
5 – Disposição Geral
5.1 – O Ministério da Marinha e o Ministério da Cultura elaborarão instruções complementares, dentro das
suas atribuições, sobre o assunto.
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PORTARIA Nº 27/DPC DE 25 DE MARÇO DE 2002
Aprova as Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e
Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos - NOR-MAM 10/2002. D.O.U. Nº 59, quarta-feira, 27
de março de 2002 ISSN 1676-2339 21 1
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria
Ministerial n o 067, de 18 de março de 1998, e de acordo com o contido no artigo 4 o , da Lei n o 9.537, de
11 de dezembro de 1997, resolve:
Art. 1º Aprovar as NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA PESQUISA, EXPLORAÇÃO,
REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO DE COISAS E BENS AFUNDADOS, SUBMERSOS, ENCALHADOS E
PERDIDOS (NORMAM 10), edição 2002, que a esta acompanham.
Art. 2º Cancelar a alínea J), do Art. 1 o da Portaria n o 0009, de 11 de fevereiro de 2000, que aprovou as
"NORMAS DA AU-TORIDADE MARÍTIMA PARA PESQUISA, EXPLORAÇÃO, RE-MOÇÃO E
DEMOLIÇÃO DE COISAS E BENS AFUNDADOS, SUBMERSOS, ENCALHADOS E PERDIDOS NORMAM 10", edição 2000, publicada no Diário Oficial da União, n o 35, de 18 de fevereiro de 2000,

Seção I.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Euclides Duncan Janot De Matos
Vice-Almirante

ANEXO
CAPÍTULO 1
CONSIDERAÇÕES GERAIS
0101 - PROPÓSITO
Estabelecer normas e procedimentos para autorização de pesquisa, remoção, demolição ou exploração de
bens soçobrados pertencentes a terceiros ou a União e, do turismo subaquático em sítios arqueológicos
incorporados ao domínio da União.

0102 - DEFINIÇÕES
Para efeito destas normas, considera-se:
a) Pesquisa As atividades desenvolvidas para localização de bens afundados ou soçobrados e, avaliação do
achado quanto à viabilidade de sua exploração econômica.
b) Remoção Retirada de bens soçobrados do local onde se encontram para outro, a fim de evitar riscos para
a navegação ou danos ao meio ambiente.
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c) Demolição Fracionamento de um casco ou bem soçobrado em partes menores, de modo a se evitar riscos
para a navegação.
d) Exploração Ações desenvolvidas para resgate de cascos soçobrados, sua carga ou pertences.
e) Reflutuação Recuperação de bem encalhado, afundado ou submerso, a fim de restaurar suas condições e
atividades originais, mediante operação de assistência e salvamento.
f) Assistência e Salvamento Significa todo ato ou atividade efetuado para assistir e salvar uma embarcação,
coisa ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.

0103 - LEGISLAÇÃO INTERRELACIONADA
a) Lei n o 7.542 de 26 de setembro de 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, alterada pela Lei n o 10.166 de 27 de dezembro de 2000.
b) Lei n o 7.203, de 03 de julho de 1984 - Dispõe sobre a assistência e salvamento de embarcação, coisa ou
bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
Os assuntos relativos a assistência e salvamento devem ser encaminhados aos Comandos de Distritos
Navais (DN), com informação para a Diretoria de Portos e Costas (DPC) para acompanhamento.
c) Decreto n o 96.000, de 02 de maio de 1988 - Dispõe sobre a realização de pesquisa e investigação
científica na plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira e sobre navios e aeronaves de
pesquisa estrangeiras em visita aos portos ou aeroportos nacionais, em trânsito nas águas jurisdicionais
brasileiras ou no espaço aéreo sobrejacente.
Embora este Decreto nada mencione acerca de cascos soçobrados, tem-se observado que os meios
utilizados para pesquisa de bens submersos dispõem, comumente, de instrumentos que podem detectar
recursos outros, tais como minerais, sem o devido conhecimento das autoridades competentes. Dessa forma
é importante estar atento de modo a que o dado científico obtido na pesquisa de casco soçobrado, seja
revertido em benefício da comunidade científica brasileira.

0104 - PROPRIEDADE DOS BENS
Caracterizado o sinistro, ocorrem as seguintes situações no tocante à propriedade dos bens afundados,
submersos, encalhados ou perdidos em águas sob jurisdição nacional:
a) permanecem na propriedade de seus donos originais até que: - eles declarem seu perdimento; transcorra o prazo de cinco anos.
b) passam para a propriedade da União, nas seguintes situações: - após declaração de seus donos
considerando perdido o bem; e - após decorridos cinco anos do afundamento ou encalhe.
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0105 - COMPETÊNCIAS
Para conhecimento das Capitanias (CP), Delegacias (DL) e Agências (AG), divulgam-se as competências
estabelecidas pelo Comando de Operações Navais (ComOpNav) por meio do Memorando n o 027/96, que
determina o seguinte: a) aos DN: - Manter o controle, a fiscalização e o acompanhamento de todas as
embarcações que estejam realizando pesquisas autorizadas de acordo com a Lei no 7.542/86, em área de
jurisdição distrital.
- Manter o ComOpNav, DPC e Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) informados quanto à
programação de navios envolvidos na pesquisa.
- Propor ao ComOpNav o embarque de observador, civil ou militar, subordinado ao DN, caso a DHN, após
informada a respeito, avaliar que o grau de complexidade dos equipamentos e instrumentos usados pelo
navio na pesquisa não justifica o embarque de pessoal especializado daquela Diretoria.
- Elaborar instruções ao observador embarcado, no caso de ter sido proposto pelo DN, com cópia ao
ComOpNav, DPC e DHN, incluindo a manutenção de sigilo confidencial acerca da posição dos bens e
coisas afundados, quando localizados.
b) a DHN: - Avaliar, em função dos equipamentos e instrumentos científicos que serão utilizados pelo
navio, se o observador embarcado deverá ser da DHN ou se poderá ser indicado pelo DN.
- Propor ao ComOpNav o embarque de Oficial ou Servidor da DHN para acompanhar os trabalhos do
navio, no caso em que o observador deva ser da mencionada Diretoria.
- Elaborar instruções ao observador da DHN, com cópia ao ComOpNav, DN e DPC, incluindo a
manutenção do sigilo confidencial acerca da posição dos bens e coisas afundados, quando localizados.
- Analisar e arquivar os relatórios científicos elaborados pelo responsável, adotando providências quando
cada caso assim o requeira, em face da natureza e aplicabilidade dos dados obtidos nos referidos relatórios.
c) a DPC: Além de determinações específicas acerca da elaboração destas normas foram ainda atribuídas à
DPC: - Solicitar parecer do ComOpNav quanto à conveniência do deferimento, quando os recursos
materiais (equipamentos, instruem-tos, etc.) a serem utilizados pelos navios ou aeronaves de pesquisa
envolvam a geração de dados que possam ser usados para outras finalidades que não apenas a localização e
identificação de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição
nacional. Dependendo do parecer, o assunto deverá ser enquadrado no Decreto n o 96.000/88 e
encaminhado à apreciação e decisão do Estado Maior da Armada (EMA).
- Solicitar parecer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
quando a área a ser pesquisada estiver dentro de Unidades de Conservação, como os Parques Nacionais
Marinhos.

125

CAPÍTULO 2
DA PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS SOÇOBRADOS NÃO
PERTENCENTES À UNIÃO

0201 - SOLICITADA PELO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL
O proprietário de coisa ou bem afundado, submerso, encalhado ou perdido em águas sob jurisdição
nacional pode requerer licença para pesquisá-lo, removê-lo, demoli-lo ou explorá-lo. A exploração poderá
envolver a reflutuação do bem.
a) Para obtenção de licença o proprietário deverá apresentar as CP, DL ou AG os seguintes documentos: 1)
requerimento ao DPC, com a informação da área de operação, solicitando a licença para pesquisa,
remoção, demolição ou exploração do bem, fundamentado no artigo 4 º da Lei no 7.542/86;
2) cópia da carteira de identidade e CPF se pessoa física ou do contrato social e Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) se pessoa jurídica;
3) relação dos meios disponíveis para execução dos serviços, descrevendo no caso de navios, todos os
equipamentos existentes a bordo, incluindo aqueles especializados para pesquisa, tais como veículos de
operação remota, sonares, gravímetros e detetores magnéticos, bem como os destinados a execução da
faina propriamente dita, tais como "beach-gear", máquina de reboque, reflutuadores e similares;
4) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e o
cronograma previsto dos principais eventos; e
5) parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
Unidade de Conservação, como os Parques Marinhos, as Reservas Ecológicas e Biológicas.
b) Encaminhamento Os documentos deverão ser encaminhados à DPC, informando o posicionamento da
OM, com relação a segurança da navegação e ordenamento do tráfego aquaviário, via DN com cópia para a
DHN. A DPC aguardará o pronunciamento da DHN para avaliação da necessidade de encaminhamento ou
não dos documentos ao ComOpNav.
No caso das DL ou AG, a OM deverá incluir, também, a CP como via.
O requerimento será restituído à OM de origem contendo o despacho da DPC, com cópia para os demais
interessados.
0202 - CESSÃO A TERCEIROS
O proprietário poderá ceder a terceiros seu direito de dispor sobre os bens submersos ou encalhados. Nesse
caso a licença para pesquisa, exploração, remoção ou demolição será obtida acrescentando-se à
documentação exigida no item 0201 o documento em que o proprietário consigna a cessão de direitos ao
requerente. A tramitação do expediente obedecerá ao contido nas regras estabelecidas no item 0201.
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0203 - CONSTITUINDO PERIGO À NAVEGAÇÃO, AMEAÇA DE DANOS A TERCEIROS OU
AO MEIO -AMBIENTE
Quando as coisas ou bens constituírem ou vierem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de
danos a terceiros ou ao meio ambiente, as Autoridades Navais poderão adotar as seguintes decisões: a)
determinar ao responsável pelas coisas ou bens submersos ou encalhados em águas sob jurisdição nacional
a sua remoção ou demolição, no todo ou em parte.
A determinação para remoção ou demolição será feita: 1) por intimação pessoal, quando o responsável
tiver paradeiro conhecido no País; e 2) 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.
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.
Em ambos os casos serão fixados prazos para início e término da faina, que poderão ser alterados a critério
da Autoridade determinante; ou b) assumir as operações de remoção, demolição ou exploração da coisa ou
bem submerso ou encalhado, por conta e risco de seu proprietário ou responsável, desde que a situação
vigente não esteja na competência da Administração do Porto, conforme previsto no Art. 33, § 1º, inciso X,
da Lei nº 8.630/93 (Lei dos Portos) a quem caberá efetuar a respectiva operação.
A Autoridade Naval poderá também autorizar terceiros a realizar os serviços de remoção, demolição ou
exploração de coisa ou bem. Na autorização dada ou no contrato com terceiros, poderá constar cláusula
determinando o pagamento no todo ou em parte, com as

coisas ou bens recuperados ou removidos,

ressalvado o direito do responsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após a recuperação mediante
indenização ao executor dos serviços, conforme a legislação em vigor.

CAPÍTULO 3
DA PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS SOÇOBRADOS
PERTENCENTES A UNIÃO E DO TURISMO SUBAQUÁTICO
0301 - DA PESQUISA
A pesquisa de coisas ou bens, pertencentes à União, encalhados ou submersos em águas sob jurisdição
nacional, corre por conta e risco do interessado. A pesquisa não dá direito ao interessado de alterar o local
em que for encontrada a coisa ou bem, suas condições ou de remover qualquer parte.
A pesquisa precede a exploração e garante ao pesquisador autorizado, que encontrou a coisa ou bem, a
preferência para explorá-lo.
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Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de pesquisa a pessoa física ou
jurídica estrangeira com comprovada experiência em atividade de pesquisa, localização ou exploração de
coisas ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar- se por seus atos perante a Autoridade Naval.
A DPC poderá autorizar, a seu critério, que mais de um interessado efetue pesquisa e/ou tente a localização
de coisas ou bens soçobrados pertencentes à União.
a) Documentos para obtenção de autorização para pesquisa O interessado na obtenção de autorização para
pesquisa deverá apresentar à CP, DL ou AG, os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, solicitando autorização para realização de pesquisa numa determinada área
(especificar a área em longitude e latitude);
2) cópia da carteira de identidade e CPF se pessoa física ou do contrato social e CNPJ se pessoa jurídica.
No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em território nacional, de
acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para execução da pesquisa, descrevendo no caso de navios todos os
equipamentos existentes a bordo destinados à atividade, tais como veículos de operação remota, sonares,
gravímetros, detetores magnéticos e similares;
4) relação dos técnicos embarcados, com seus currículos e cursos, que os qualifiquem para a atividade;
5) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e o
cronograma dos principais eventos, a ser assinado por perito arqueólogo e mergulhador;
6) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o custo
total; e
7) parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
preservação ambiental, federal, estadual ou municipal, respectivamente.

b) Encaminhamento Os documentos deverão ser encaminhados à DPC com parecer da OM, via DN e CP,
no caso de OM subordinada, com cópia para a DHN e, quando se tratar de cascos históricos, incluir
também uma cópia para a Diretoria do Patrimônio Histórico Cultural da Marinha (DPHCM). A DPC
aguardará o pronunciamento da DHN para avaliação da necessidade de encaminhamento ou não dos
documentos ao ComOpNav e, da DPHCM a informação da necessidade ou não do acompanhamento das
pesquisas por técnico daquela OM.
Após a tramitação prevista o requerimento será restituído a OM de origem, com o despacho da DPC, com
cópia para os demais interessados.

c) Execução da Pesquisa A pesquisa deverá ser executada no prazo fixado pela Autoridade Naval,
conforme despacho exarado no requerimento, devendo ser elaborado, mensalmente, e entregue, até o 10 o
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dia útil do mês subsequente, à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área pesquisada, um relatório sobre as
atividades desenvolvidas. O relatório mensal deverá conter cópias dos documentos obtidos por intermédio
da utilização dos equipamentos, com a análise efetuada pelo técnico e fotos do objeto localizado em seu
leito, caso existam.
Após o término da pesquisa, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser entregue à CP, DL ou
AG com jurisdição sobre a área pesquisada, o relatório final dos trabalhos executados, contendo o resultado
de todas as pesquisas realizadas, a conclusão final a que se chegou e o custo efetivo da empreitada.

d) Fiscalização A realização de pesquisa está sujeita à fiscalização da Autoridade Naval, podendo ser
designado um observador para acompanhamento das atividades desenvolvidas. Para tanto as embarcações
que executam a pesquisa deverão dispor de acomodações para, pelo menos, um observador, com condições
compatíveis com o seu nível.

0302 - DA REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO
A remoção ou demolição, quando não realizadas pela União, correrá por conta e risco do responsável,
quando necessária para desobstrução de vias navegáveis ou evitar danos ao meio ambiente.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de remoção ou demolição a pessoa
física ou jurídica estrangeira (observadas as exigências legais para estrangeiro) com comprovada
experiência em atividade de remoção ou demolição de coisas ou bens submersos, a quem caberá
responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval.
a) Documentos para Obtenção de Autorização para Remoção ou Demolição O interessado na obtenção de
autorização para remoção ou demolição deverá apresentar à CP, DL ou AG, os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, solicitando autorização para remoção ou demolição do bem soçobrado ou
encalhado (citar o nome) e sua localização (especificar coordenadas em longitude e latitude).
No caso de remoção especificar o novo posicionamento;
2) cópia da carteira de identidade e CPF se pessoa física ou do contrato social e CNPJ se pessoa jurídica.
No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em território nacional, de
acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para os serviços, descrevendo todos os equipamentos com suas principais
características;
4) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e o
cronograma dos principais eventos. No caso de demolição descrever se a demolição será parcial ou total; 5)
parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
preservação ambiental, federal, estadual ou municipal, respectivamente.
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b) Relatório dos Serviços Executados
1) Quando o prazo fixado para execução dos serviços for menor do que 60 (sessenta) dias o Representante
da Autoridade Marítima poderá, a seu critério, solicitar ao responsável pela execução dos serviços a
emissão de relatórios parciais referentes a seu andamento;
2) Quando o prazo for superior a 60 (sessenta) dias, tais relatórios deverão ser emitidos mensalmente pelo
responsável, e encaminhados a CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área.
3) Ao término dos serviços, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser encaminhado à CP, DL
ou AG um relatório dos trabalhos executados, com as coordenadas da posição definitiva da coisa ou bem
removido ou da situação e espalhamento dos destroços em caso de demolição. Deverão, preferencialmente,
ser anexadas fotografias que permitam acompanhar a evolução e as diversas fases dos serviços. A CP, DL
ou AG deverá encaminhar cópia desse relatório à DPC.

0303 - DA EXPLORAÇÃO
A exploração de bens soçobrados ou encalhados pertencentes à União poderá ser concedida a particulares,
desde que o bem a ser explorado tenha sido localizado por meio de pesquisa, devidamente autorizada.
As coisas ou bens localizados de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, cujo resgate tenha
sido autorizado, são, entretanto, inalienáveis, não sendo objeto de apropriação, doação ou adjudicação,
permanecendo no domínio da União, o que deverá constar do contrato ou de ato de autorização elaborado
previamente à remoção.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de exploração a pessoa física ou
jurídica estrangeira com comprovada experiência em atividade de exploração de coisas ou bens submersos,
a quem caberá responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval.
a) Documentação para obtenção de autorização para exploração O interessado na obtenção de autorização
para exploração deverá apresentar à CP, DL ou AG os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, com a informação da área de operação, solicitando autorização para exploração
do casco (de madeira ou de aço) nome (se conhecido) ou dos bens localizados no ponto de coordenadas
(latitude e longitude);
2) cópia do documento que autorizou a pesquisa na área;
3) cópia autenticada do documento de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e CNPJ, se
pessoa jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em território
nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente ;
4) relação dos técnicos embarcados (museólogos, arqueólogos, mergulhadores e similares) com seus
currículos e cursos que os qualifiquem para a atividade;
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5) relação dos equipamentos existentes a bordo para a execução da atividade;
6) memorial descritivo da faina, incluindo uma introdução contendo histórico da coisa ou bem, o método a
ser empregado na execução do trabalho, a data de início e término e o cronograma de trabalho com os
principais eventos;
7) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o custo
total; e
8) parecer do , órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
preservação ambiental, federal, estadual ou municipal respectivamente.

b) Encaminhamento O requerimento juntamente com os demais documentos, deverão ser encaminhados
pela OM à DPC, por meio de ofício, via DN, contendo seu parecer fundamentado no que diz respeito às
implicações locais decorrentes da exploração pretendida, com cópia de todos os documentos para a DHN.

c) Ações da DPC Recebidos os documentos pela DPC, será procedida sua análise e classificação dentro dos
seguintes parâmetros: - coisas ou bens históricos; e - demais casos.
1) Coisas ou Bens Históricos Os processos relativos a coisas ou bens históricos serão submetidos, por meio
de ofício, à análise técnica da DPHCM e do Ministério da Cultura, que emitirão parecer sobre a exploração
pretendida e proporão membros para comporem a Comissão Interministerial, que avaliará os bens
resgatados, de acordo com a Portaria Interministerial n o 69, de 23 de janeiro de 1989.
A DPC, após receber os pareceres de todos os interessados no assunto, elaborará um contrato nos termos da
legislação pertinente, o qual será submetido à apreciação do requerente e do Ministério da Cultura.
Havendo concordância ao mesmo, o contrato deverá ser assinado pelo requerente e por representante da
Marinha do Brasil e do Ministério da Cultura, contendo as cláusulas para garantia de todos os interessados
envolvidos.
Após a assinatura do contrato, a DPC emitirá Portaria autorizando a execução dos serviços de exploração,
contendo as condições julgadas pertinentes para a garantia dos interesses da navegação, da salvaguarda da
vida humana no meio aquaviário e da fiscalização.
A decisão da DPC será encaminhada a OM de origem, para comunicação ao interessado, com cópia para
todos os participantes do processo decisório.
I) Comissão Interministerial A DPC, por Portaria, designará uma Comissão Interministerial para avaliação
do material resgatado e definição de quais peças serão consideradas de valor artístico, histórico ou
arqueológico.
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A Comissão será composta por três membros indicados pelo DPHCM e por três indicados pelo Ministério
da Cultura, estes com conhecimento nas áreas de arqueologia, história da arte, museologia ou similares. A
presidência da Comissão caberá a um dos membros da MB.
2) Demais Casos 1) Publicação de Edital Recebida a documentação, a DPC solicitará a OM de origem a
publicação de edital de intimação, às expensas do requerente, conforme modelo do Anexo 3-A.
Destina-se o edital a oferecer oportunidade ao antigo responsável pelo bem ou coisa, de manifestar seu
interesse na exploração, em concorrência com o interessado autorizado a pesquisar, e que tenha localizado
a coisa ou bem. Estabelecerá o prazo de quinze (15) dias, a partir da data de sua publicação para
manifestação dos interessados de que trata os incisos I e II, §2 o do art. 16 da Lei 7.542.
Deverá ser publicado uma vez nos seguintes jornais: - Diário Oficial da União; e - Em jornal de grande
circulação da Capital da Unidade da Federação onde se encontrem os bens.
I) Licitação Havendo interesse público na remoção ou demolição de embarcações ou quaisquer outras
coisas, já incorporadas ao domínio da União, e não sendo realizada pela Autoridade Naval, ou pelo
pesquisador autorizado que localizou o bem, a Autoridade Naval poderá vendê-las através de processo
licitatório ou hasta pública.
Deverá constar no Edital de Licitação, além das determinações da legislação específica da matéria, os
seguintes condicionantes: - o vencedor deverá demolir ou remover o bem ou a embarcação no prazo
determinado pela Autoridade Naval; - terá preferência na ordem de classificação, desde que ofereça iguais
condições para a União, aquele que autorizado a pesquisar localizou o bem; em segundo lugar, o antigo
proprietário; e - do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância
correspondente aos gastos efetuados pelo pesquisador para localização do bem (o valor será estabelecido
em função da planilha de custos apresentada para autorização da pesquisa e do relatório final contendo o
2) Autorização A DPC após receber a documentação, despachará o requerimento, anexando-lhe os
seguintes documentos, caso o despacho seja favorável: - quando não houver licitação – Portaria
autorizando a execução dos serviços de exploração, contendo as condições julgadas pertinentes para a
garantia dos interesses da União, da navegação, da fiscalização da própria Marinha e de outros partícipes
do feito se for o caso; e - quando o requerente for licitante vencedor - contrato a ser assinado pelo
requerente e por representante da Marinha do Brasil, contendo as cláusulas para garantia de todos os
interesses envolvidos, inclusive do pesquisador autorizado, a ser indenizado pelo contratado, que também
assinará o contrato na condição de litisconsorte, a fim de que possa resguardar os seus direitos.
d) Dos Bens Resgatados e da Partilha
3) Das Coisas ou Bens Históricos Os bens resgatados permanecerão sob a guarda e respon-sabilidade de
seu explorador, designado fiel depositário de bens da União. Findo os trabalhos, as peças serão submetidas
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à Comissão Interministerial que selecionará e designará os bens de valor artístico, histórico ou
arqueológico que serão incorporados ao Patrimônio da União.
A partilha dos bens ou a recompensa pela remoção dos bens, será feita na forma do contrato ou ato de
autorização.
2) Dos Demais Casos A partilha dos bens ou a recompensa pela remoção dos bens, será feita na forma do
contrato ou ato de autorização.
e) Acompanhamento O acompanhamento dos trabalhos realizados se fará de duas formas: - por meio de
relatório mensal a ser entregue até o 10 o dia útil do mês subseqüente à CP, DL ou AG com jurisdição
sobre a área.
Nesse relatório o explorador autorizado descreverá os serviços realizados no mês anterior, relacionará as
peças e quantitativos resgatados, as dificuldades encontradas e as soluções para não danificar o ambiente e
as peças retiradas; e - por meio da fiscalização a ser exercida por determinação do DN.

0304 - PRORROGAÇÃO
Os prazos concedidos para pesquisa, exploração, remoção e demolição de bens soçobrados poderão ser
prorrogados, mediante requerimento do interessado, à Autoridade que concedeu a autorização em questão,
desde que devidamente justificados e com antecedência de 60 (sessenta) dias da data que expira a
autorização.

0305 - CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO
As autorizações ou contratos para pesquisa, remoção, demolição ou exploração de coisas ou bens
soçobrados ou encalhados, estarão automaticamente cancelados sempre que: a) o autorizado não der início
às atividades dentro do prazo estabelecido no ato de autorização ou, no curso das operações, não apresentar
condições para lhe dar continuidade;
b) no decorrer das operações venham a surgir riscos inaceitáveis para a segurança da navegação, para
terceiros (inclusive para os que estiverem trabalhando nas operações) e para o meio ambiente;
c) tenham sido retiradas peças ou alterado o local durante as pesquisas;
d) for detectado que o processo utilizado para o resgate das peças está causando ou possa vir a causar
prejuízo ou danos às coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico ou danificar
local que deva ser preservado pelos mesmos motivos;
e) houver desvio de material pertencente à União; e
f) não seja entregue, pelo segundo mês consecutivo, o relatório mensal das atividades.
Nenhum pagamento será devido ao autorizado pelo cancelamento da autorização ou contrato, salvo quando
já tenham sido recuperados coisas ou bens desprovidos de valor artístico e de interesse histórico ou
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arqueológico, situação em que tais coisas ou bens poderão ser adjudicados ou entregue o produto de sua
venda para pagamento e compensação de, pelo menos, parte das despesas do autorizado.

0306 - DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE SEGURO
a) Despesas de Fiscalização As despesas decorrentes de deslocamento, alimentação e pousada do(s)
fiscal(is) designados pela MB serão da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a realizar
pesquisa, remoção, demolição ou exploração de coisa ou bens soçobrados ou encalhados pertencentes à
União.
b) Constituição de Seguro Será também da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a
pesquisar, remover, demolir ou explorar coisas ou bens soçobrados pertencentes à União, a constituição
obrigatória de um SEGURO, em favor do(s) fiscal(is) designado(s) para acompanha-mento do(s) serviços,
durante todo o período das atividades. Tal seguro deverá compreender as coberturas e as importâncias
descritas no ANEXO 3-B.

0307 - DA EXCURSÃO DE TURISMO SUBAQUÁTICO
A excursão de turismo subaquático em sítios arqueológicos já incorporados ao domínio da União é livre,
devendo a empresa comunicar a CP/DL/AG, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, o período e o
local onde ocorrerá a excursão.

CAPÍTULO 4
DISPOSIÇÕES FINAIS
0401 - CADASTRAMENTO
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas na pesquisa, re-moção, demolição ou exploração de bens
submersos ou encalhados ou turismo subaquático, deverão ser previamente cadastradas na CP, DL ou AG
com jurisdição na área onde executarão a atividade.
O cadastramento será obtido mediante o preenchimento da ficha-cadastro, conforme modelo constante do

ANEXO 4-A.
0402 - MEIOS EMPREGADOS
Somente poderá ser empregada na pesquisa, remoção, de-molição ou exploração de bens submersos ou
encalhados a embar-cação devidamente regularizada quanto às normas em vigor e tri-pulada por pessoal
devidamente habilitado, em consonância com o respectivo Cartão de Tripulação de Segurança.
Os mergulhadores e o material de mergulho, empregados em qualquer uma das atividades previstas nestas
normas, deverão estar devidamente regularizados de acordo com a legislação vigente.
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0403 - DIVULGAÇÃO EM AVISOS AOS NAVEGANTES E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
NÁUTICOS
A CP, DL ou AG participará à DHN, por meio de mensagem com informação para o DN, a DPC e
DPHCM, o início e o término de qualquer atividade descrita nestas normas, a fim de possibilitar à DHN
promover as necessárias providências relativas à divulgação do fato em Avisos aos Navegantes e, caso
necessário, a atualização de documentos náuticos.
As mensagens com informações de embarcações soçobradas ou encalhadas deverão conter as seguintes
informações:
a) Coordenadas Geográficas da Embarcação Informar a Latitude e a Longitude (em graus, minutos e
centésimos de minutos) - da embarcação sinistrada, à luz da carta náutica de maior escala da área,
especificando o datum de referência (na impossibilidade de se determinar a posição exata, deve ser informada a posição aproximada, acompanhada da expressão "posição aproximada"). Caso necessário,
poderá ser solicitado o apoio do Serviço de Sinalização Náutica(SSN) da área;
b) Situação da Embarcação Informar se a embarcação encontra-se encalhada ou soçobrada( neste último
caso deve ser informado se a embarcação apresenta alguma parte visível na preamar e na baixamar);
c) Sinalização Náutica da Embarcação Informar se a embarcação está sinalizada. Caso esteja, deve ser feita
uma descrição do sinal náutico (vide NORMAM 17 - Sinalização Náutica, emitida pela Diretoria de
Hidrografia e Navegação) e informadas as coordenadas geográficas do mesmo - Latitude e Longitude (em
graus, minutos e centésimos de minutos), à luz da carta náutica de maior escala da área. Caso necessário,
poderá ser solicitado o apoio do SSN da área; e
d) Remoção da Embarcação Informar, assim que possível, se a embarcação será removida ou se será
deixada em caráter definitivo no local, a fim de que, neste último caso, seja avaliada a conveniência de
representá-la nas cartas náuticas da área.

0404 - MAPA DE EMBARCAÇÕES NAUFRAGADAS
As CP, DL ou AG deverão encaminhar à DPC, com cópia para a DHN e DPHCM, sem ofício, até 15 de
fevereiro de cada ano, o mapa de Embarcações Naufragadas, cujo modelo consta do ANEXO 4-B,
contendo a relação de embarcações naufragadas, durante o ano anterior, na jurisdição. Caso não ocorra
sinistro na jurisdição, a OM deverá transmitir mensagem com o seguinte texto: NEGAT SINISTRO BT.

0405 - DAS COISAS OU BENS ACHADOS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL, EM
TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS E EM TERRENOS MARGINAIS
Aquele que achar coisas ou bens em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus
acrescidos e em terrenos marginais deverá cumprir os seguintes procedimentos:
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I) não alterar a situação das referidas coisas ou bens, salvo se for necessário para colocá-los em segurança;
II) comunicar imediatamente o achado à CP, DL ou AG da jurisdição, fazendo a entrega das coisas e dos
bens que tiver colocado em segurança e dos quais tiver a guarda ou posse; e
III) as coisas ou bens achados ficarão sob custódia da CP, DL ou AG.
a) Das coisas ou bens não pertencentes à União As coisas ou bens achados que estiverem sob custódia da
CP, DL ou AG poderão ser entregues ao responsável, desde que sejam pagas as custas e despesas de
guarda e conservação.
1) As coisas ou bens não reclamados por seus responsáveis, no prazo de 30 (trinta) dias de sua arrecadação
pela OM, poderão ser declarados perdidos.
2) As coisas ou bens de difícil guarda e conservação poderão ser alienados em licitação ou hasta pública
pela CP, DL ou AG. O produto da alienação será guardado pela OM 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.
b) Das coisas ou bens pertencentes à União As coisas ou bens pertencentes à União que eventualmente
forem achados por terceiros, deverão ser entregues à CP, DL ou AG da jurisdição. Caso a OM tome ciência
de que uma coisa ou bem tenha sido achado por terceiro, sem que o mesmo proceda voluntariamente sua
entrega, este então deverá ser formalmente notificado para entregá-lo. Caso não o faça, o detentor da coisa
ou bem estará sujeito as sanções cabíveis do Código Penal.
Uma vez que a CP, DL ou AG esteja com a custódia da coisa ou bem achado, os seguintes procedimentos
deverão ser adotados:
1) a OM deverá comunicar formal e detalhadamente, por ofício ou mensagem, à DPC o achado; e
2) a DPC, uma vez ciente do fato, adotará os trâmites cabíveis para a destinação final da coisa ou bem.
c) Das coisas ou bens de procedência estrangeira As coisas ou bens achados, quando identificado pela CP,
DL ou AG, como de procedência estrangeira e não incorporado ao domínio da União, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Receita Federal para aplicação da legislação fiscal pertinente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Capitania (dos Portos ou Fluvial) (Delegacia ou Agência) de _______________, comunica que
_________________ (pessoa física ou jurídica) requereu autorização para explorar os bens soçobrados,
relativos ao casco (nau) de nome ________________.
Nos termos do §§ 3 o e 4 o , do art. 16, da Lei n o 7.542/86, estão intimados a se manifestarem, por escrito,
a esta Organização Militar, no prazo máximo e improrrogável de quinze (15) dias, a contar da data da
publicação deste edital, as pessoas citadas nos incisos I e II, do §2 o do art. 16 da Lei 7.542.
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Por força do contido no § 2 o do artigo 16 da Lei supracitada, têm preferência na concessão, desde que
ofereçam condições iguais para a União:
I) em primeiro lugar, aquele que devidamente autorizado a pesquisar, tenha localizado a coisa ou o bem; e
II) em segundo lugar, o antigo responsável pela coisa ou pelo bem.
Fica o licitante vencedor desde já ciente das cláusulas abaixo que integrarão dentre outras, o contrato
pertinente:
I) os bens resgatados e definidos pela Comissão Interministerial designada para avaliação, como de valor
artístico, de interesse histórico ou arqueológico pertencem à União e são inalienáveis; e
II) do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância correspondente aos
gastos

efetuados

pelo

pesquisador

para

localização

do

bem,

no

valor

estimado

de

______________________.
_______________________________
TITULAR DA OM
TABELA DE COBERTURA DE SEGURO DO(S) FISCAL(IS) DESIGNADO(S) PELA MB
COBERTURAS

(1) MORTE

MORTE ACIDENTAL

NATURAL

ACIDENTES PESSOAIS,
INVALIDEZ PERMANENTE,
RISCOS PROFISSIONAIS E
EXTRA PROFISSIONAIS

IMPORTÂNCIAS

120.000,00

DECORRENTE

POR

DECORRENTE

POR

SEGURADAS EM

(*)

DE

QUALQUER

DE

QUALQUER

ATIVIDADE

MOTIVO (3)

ATIVIDADE

MOTIVO (5)

REAIS

DE

DE

MERGULHO

MERGULHO

(2)

(4)

240.000,00 (*)

120.000,00

240.000,00 (*)

120.000,00 (*)

(*)
(*) Valores em Real (R$).
OBSERVAÇÕES: Deverá constar na apólice: a) que as coberturas são totais e que os segurados exercem
atividades a bordo de navios e outras embarcações; e b) que são acumuláveis as coberturas abaixo: I - (1) +
(2); ou II - (1) + (3).
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As coberturas (2) e (4) deverão ser aplicadas somente para os segurados que exercerão atividade de
mergulho.

FICHA CADASTRO PESQUISA, REMOÇÃO E EXPLORAÇÃO DE COISA OU BEM SOÇOBRADO
OU TURISMO SUBAQUÁTICO
1 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ....................................................
2 - CGC OU CPF N o ....................
3 - IDENTIDADE (PESSOA FÍSICA) N o .........................
4 - NACIONALIDADE (PESSOA FÍSICA) ........................................................................
5 - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO (PESSOA JURÍDICA) ........................
6 - NÚMERO DO REGISTRO (JUNTA COMERCIAL) ........................................................................
7 - ENDEREÇO .................................................................................................
(rua, avenida, bairro, cidade, Estado)
8 - REGISTRO NA EMBRATUR:
..........................................................................................
(quando aplicável)
9 - AUTORIZAÇÕES PARA PESQUISA, REMOÇÃO E EXPLORAÇÃO DE COISAS OU BENS
SOÇOBRADOS:
PORTARIAS DE

PERÍODO DE

SÍTIO

RELATÓRIOS

AUTORIZAÇÃO

VALIDADE

ARQUEOLÓGIC

ENCAMINHAD

O COISA OU

OS À DPC

BEM

DATAS

NÚMERO

OBSERVAÇÕES

138

10 - EXCURSÃO DE TURISMO SUBMARINO
DATA DA

LOCAL DA

SÍTIO

COORDENADAS

PERÍODO DA

COMUNICAÇÃO

EXCURSÃO

ARQUEOLÓGICO

(LAT/LONG.)

EXCURSÃO

(DENOMINAÇÃO
SE HOUVER)

MAPA DAS EMBARCAÇÕES NAUFRAGADAS/ENCALHADAS, EXISTENTES NA ÁREA DE
JURISDIÇÃO NO ÚLTIMO MÊS DO ANO DE _________
01

4) Armador ou Proprietário

02

Nome da Embarcação

03

Classificação

04

Número da Identificação

05

Arqueação Bruta

06

Nacionalidade

07

Data do Sinistro

08

Coordenadas Geográficas da Embarcação (LAT/LONG) *

09

Sinalização Náutica da Embarcação( descrição do sinal ) *

10

Coordenadas

da

Sinalização

Náutica

da

Embarcação

(LAT/LONG) *
11

Situação da Embarcação *

12

Serviços de Remoção da Embarcação *
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13

Encarregado da Remoção

14

Data do Início dos Trabalhos

15

Material Aproveitável

16

Material do Casco

17

Qualidade e Quantidade da Carga

18

Foi Instaurado Inquérito (mencionar MSG)

* Obs.: Preencher conforme especificado no item 0403.

PORTARIA Nº 7/DPC, DE 22 DE JANEIRO DE 2003.
MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Constitui a Comissão de Peritos para avaliação dos bens resgatados no Rio São Francisco, na cidade de
Neópolis – SE, quanto ao valor artístico, interesse histórico ou arqueológico.
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto na
Portaria Interministerial no 69, de 23 de janeiro de 1989, na Lei no 7.542, de 26 de setembro de 1986,
alterada pela Lei no 10.166, de 27 de dezembro de 2000, na Portaria no 0567, de 09 de agosto de 1990, do
Comandante da Marinha, nas Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e
Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos – NORMAM 10/2002,
aprovada pela Portaria no 27/DPC, de 25 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 27 de
março de 2002, o contido no Ofício no 170/SE/MinC, de 09 de agosto de 2002, do Ministério da Cultura e,
na mensagem R-161902Z/SET/2002 do Serviço de Documentação da Marinha, resolve:
Art. 1o Constituir a Comissão de Peritos para proceder à avaliação dos bens resgatados no rio São
Francisco, cidade de Neópolis – SE, no que concerne ao seu valor artístico, interesse histórico ou
arqueológico.
Art. 2o Designar os componentes a seguir para integrar em Comissão de Peritos:
a) do Comando da Marinha
- Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BRAGA
- Presidente
- Capitão-de-Corveta (T) JORGE LUIZ RIBEIRO PASTURA- Membro.
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- Servidor Civil LUIZ OCTAVIO DE CASTRO CUNHA, arqueólogo subaquático - Membro; e

b) do Ministério da Cultura
- JUSSARA DE MORAES MENDES, historiadora, lotada no Departamento de Identificação e
Documentação/RJ- Membro.
- ELIANE MARIA SILVEIRA FONSECA CARVALHO, Superintendente Regional do IPHAN em
Sergipe e Alagoas (8a SR) – Membro.
- ROSSANA PINHEL NAJJAR, arqueóloga, lotada na Superintendência Regional no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo (6a SR) - Membro.

Art. 3o Durante a realização da avaliação, deverão ser observadas as seguintes orientações:
a) as decisões da Comissão serão adotadas por consenso;
b) na hipótese de não ocorrer consenso entre os membros da Comissão, a decisão será adotada por votação;
e
c) em caso de empate na votação, caberá ao Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU, ficando revogada quando do
encerramento dos trabalhos da Comissão.
NAPOLEÃO BONAPARTE GOMES
Vice-Almirante
Diretor

PORTARIA Nº 46/DPC, DE 08 DE ABRIL DE 2003.
MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Aprova as Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de coisas e
Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos – NORMAM- 10/2003.
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso da delegação de competência que lhe confere a Portaria
Ministerial no 567, de 09 de agosto de 1990, e tendo em vista o disposto na Lei no 7.542, de 26 de
setembro de 1986, alterada pela Lei no 10.166, de 27 de dezembro de 2000 e a Portaria Interministerial no
69, de 23 de janeiro de 1989, do Ministro da Marinha e do Ministro da Cultura, resolve:
Art. 1º Aprovar as “Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição
de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos – NORMAM-10/2003”, que a esta
acompanham.
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Art. 2º Revogar a Portaria no 27, de 25 de março de 2002, que aprovou as Normas da Autoridade Marítima
para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e
Perdidos – NORMAM-10/2002, publicada no DOU de 27 de março de 2002, Seção I.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação em DOU.
NAPOLEÃO BONAPARTE GOMES
Vice-Almirante
Diretor
ASSINADO DIGITALMENTE
- 1-1 - NORMAM 10/2003
CAPÍTULO 1
CONSIDERAÇÕES GERAIS
0101 – PROPÓSITO
Estabelecer normas e procedimentos para autorização de pesquisa, remoção, demolição ou exploração de
bens soçobrados pertencentes a terceiros ou a União e, do turismo subaquático em sítios arqueológicos
incorporados ao domínio da União.
0102 - DEFINIÇÕES
Para efeito destas normas, considera-se:
a) Pesquisa
As atividades desenvolvidas para localização de bens afundados ou soçobrados e, avaliação do achado
quanto à viabilidade de sua exploração econômica.
b) Remoção
Retirada de bens soçobrados do local onde se encontram para outro, a fim de evitar riscos para a navegação
ou danos ao meio ambiente.
c) Demolição
Fracionamento de um casco ou bem soçobrado em partes menores, de modo a se evitar riscos para a
navegação.
d) Exploração
Ações desenvolvidas para resgate de cascos soçobrados, sua carga ou pertences.
e) Reflutuação
Recuperação de bem encalhado, afundado ou submerso, a fim de restaurar suas condições e atividades
originais, mediante operação de assistência e salvamento.
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f) Assistência e Salvamento
Significa todo ato ou atividade efetuado para assistir e salvar uma embarcação, coisa ou bem em perigo no
mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
g) Unidade de Conservação
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
0103 - LEGISLAÇÃO INTERRELACIONADA
a) Lei no 7.542 de 26 de setembro de 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, alterada pela Lei no 10.166 de 27 de dezembro de 2000.
b) Lei no 7.203, de 03 de julho de 1984 - Dispõe sobre a assistência e salvamento de embarcação, coisa ou
bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.
Os assuntos relativos a assistência e salvamento estão normatizados nas Normas da Autoridade Marítima
para Estabelecer Condições e Requisitos para Concessão e Delegação das Atividades de Assistência e
Salvamento de Embarcação, Coisa ou Bem em Perigo no Mar, nos Portos e Vias Navegáveis Interiores
(NORMAM 16).
c) Decreto no 96.000, de 02 de maio de 1988 - Dispõe sobre a realização de pesquisa e investigação
científica na plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira e sobre navios e aeronaves de
pesquisa estrangeiras em visita aos portos ou aeroportos nacionais, em trânsito nas águas jurisdicionais
brasileiras ou no espaço aéreo sobrejacente. Embora este Decreto nada mencione acerca de cascos
soçobrados, tem-se observado que os meios utilizados para pesquisa de bens submersos dispõem,
comumente, de instrumentos que podem detectar recursos outros, tais como minerais, sem o devido
conhecimento das autoridades competentes. Dessa forma é importante estar atento de modo a que o dado
científico, obtido na pesquisa de casco soçobrado, seja revertido em benefício da comunidade científica
brasileira.
d) Portaria Interministerial no 69, de 23 de janeiro de 1989, que aprova normas comuns sobre a pesquisa,
exploração, remoção e demolição de coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico ou
arqueológico, afundados, submersos, 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.
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0104 - PROPRIEDADE DOS BENS
Caracterizado o sinistro, ocorrem as seguintes situações no tocante à propriedade dos bens afundados,
submersos, encalhados ou perdidos em águas sob jurisdição nacional:
a) permanecem na propriedade de seus donos originais até que:
- eles declarem seu perdimento;
- transcorra o prazo de cinco anos.
b) passam para a propriedade da União, nas seguintes situações:
- após declaração de seus donos considerando perdido o bem; e
- após decorridos cinco anos do afundamento ou encalhe.

CAPÍTULO 2
DA PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS SOÇOBRADOS NÃO
PERTENCENTES À UNIÃO
0201 - SOLICITADA PELO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL
O proprietário de coisa ou bem afundado, submerso, encalhado ou perdido em águas sob jurisdição
nacional poderá requerer, à Capitania (CP), Delegacia (DL) ou Agência (AG) em cuja área de jurisdição
estiver o bem, licença para pesquisá-lo, remove-lo, demoli-lo ou explorá-lo. A exploração poderá envolver
a reflutuação do bem.
a) Para obtenção de licença o proprietário deverá apresentar as CP, DL ou AG os seguintes documentos:
1) requerimento ao Diretor de Portos e Costas (DPC), com a informação da área de operação, solicitando a
licença para pesquisa, remoção, demolição ou exploração do bem, fundamentado no artigo 4º da Lei no
7.542/86;
2) cópia da carteira de identidade e CPF se pessoa física ou do contrato social e Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) se pessoa jurídica;
3) relação dos meios disponíveis para execução dos serviços, descrevendo no caso de navios, todos os
equipamentos existentes a bordo, incluindo aqueles especializados para pesquisa, tais como veículos de
operação remota, sonares, gravímetros e detetores magnéticos, bem como os destinados a execução da
faina propriamente dita, tais como “beach-gear”, máquina de reboque, reflutuadores e similares;
4) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e o
cronograma previsto dos principais eventos; e
5) parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
Unidade de Conservação, como os Parques Marinhos, as Reservas Ecológicas e Biológicas.
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b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados à DPC, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da Organização Militar (OM) onde foram
protocolados os referidos documentos.

0202 - CESSÃO A TERCEIROS
O proprietário poderá ceder a terceiros seu direito de dispor sobre os bens submersos ou encalhados. Nesse
caso, a licença para pesquisa, exploração, remoção ou demolição será obtida acrescentando-se à
documentação exigida no item 0201 o documento em que o proprietário consigna a cessão de direitos ao
requerente.

0203 - CONSTITUINDO PERIGO À NAVEGAÇÃO, AMEAÇA DE DANOS A TERCEIROS
OU AO MEIO AMBIENTE
Quando as coisas ou bens constituírem ou vierem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de
danos a terceiros ou ao meio ambiente, as Autoridades Navais poderão adotar as seguintes decisões:
a) determinar ao responsável pelas coisas ou bens submersos ou encalhados em águas sob jurisdição
nacional a sua remoção ou demolição, no todo ou em parte.
A determinação para remoção ou demolição será feita:
1) por intimação pessoal, quando o responsável tiver paradeiro conhecido no País; e
2) 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.
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. Em ambos os casos serão fixados prazos para início e término da faina, que
poderão ser alterados a critério da Autoridade determinante; ou
b) assumir as operações de remoção, demolição ou exploração da coisa ou bem submerso ou encalhado,
por conta e risco de seu proprietário ou responsável, desde que a situação vigente não esteja na
competência da Administração do Porto, conforme previsto no Art. 33, § 1º, inciso X, da Lei nº 8.630/93
(Lei dos Portos) a quem caberá efetuar a respectiva operação.
A Autoridade Naval poderá também autorizar terceiros a realizar os serviços de remoção, demolição ou
exploração de coisa ou bem. Na autorização dada ou no contrato com terceiros, poderá constar cláusula
determinando o pagamento no todo ou em parte, com as coisas ou bens recuperados ou removidos,
ressalvado o direito do responsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após a recuperação mediante
indenização ao executor dos serviços, conforme a legislação em vigor.
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CAPÍTULO 3
DA PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS
PERTENCENTES A UNIÃO E DO TURISMO SUBAQUÁTICO

SOÇOBRADOS

0301 - DA PESQUISA
A pesquisa de coisas ou bens, pertencentes à União, encalhados ou submersos em águas sob jurisdição
nacional, corre por conta e risco do interessado. A pesquisa não dá direito ao interessado de alterar o local
em que for encontrada a coisa ou bem, suas condições ou de remover qualquer parte. A pesquisa precede a
exploração e garante ao pesquisador autorizado, que encontrou a coisa ou bem, a preferência para explorálo.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de pesquisa a pessoa física ou
jurídica estrangeira com comprovada experiência em atividade de pesquisa, localização ou exploração de
coisas ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval. A
DPC poderá autorizar, a seu critério, que mais de um interessado efetue pesquisa e/ou tente a localização
de coisas ou bens soçobrados pertencentes à União.
a) Documentos para obtenção de autorização para pesquisa
O interessado na obtenção de autorização para pesquisa deverá apresentar à CP, DL ou AG, em cuja área
de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, solicitando autorização para realização de pesquisa numa determinada área
(especificar a área em longitude e latitude);
2) cópia da carteira de identidade e CPF se pessoa física ou do contrato social e CNPJ se pessoa jurídica.
No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em território nacional, de
acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para execução da pesquisa, descrevendo no caso de navios todos os
equipamentos existentes a bordo destinados à atividade, tais como veículos de operação remota, sonares,
gravímetros, detetores magnéticos e similares;
4) relação dos técnicos embarcados, com seus currículos e cursos, que os qualifiquem para a atividade;
5) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e o
cronograma dos principais eventos, a ser assinado por perito arqueólogo e mergulhador;
6) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o custo
total; e
7) parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
unidades de conservação, federal, estadual ou municipal, respectivamente.
b) Encaminhamento
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Os documentos serão encaminhados à DPC, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram protocolados os referidos
documentos.
c) Execução da Pesquisa
A pesquisa deverá ser executada no prazo fixado pela Autoridade Naval, conforme despacho exarado no
requerimento, devendo ser elaborado, mensalmente, e entregue, até o 10o dia útil do mês subsequente, à
CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área pesquisada, um relatório sobre as atividades desenvolvidas. O
relatório mensal deverá conter cópias dos documentos obtidos por intermédio da utilização dos
equipamentos, com a análise efetuada pelo técnico e fotos do objeto localizado em seu leito, caso existam.
Após o término da pesquisa, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser entregue à CP, DL ou
AG com jurisdição sobre a área pesquisada, o relatório final dos trabalhos executados, contendo o resultado
de todas as pesquisas realizadas, a conclusão final a que se chegou e o custo efetivo da empreitada.
d) Fiscalização
A realização de pesquisa está sujeita à fiscalização da Autoridade Naval, podendo ser designado um
observador para acompanhamento das atividades desenvolvidas. Para tanto as embarcações que executam a
pesquisa deverão dispor de acomodações para, pelo menos, um observador, com condições compatíveis
com o seu nível.

0302 - DA REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO
A remoção ou demolição, quando não realizadas pela União, correrá por conta e risco do responsável,
quando necessária para desobstrução de vias navegáveis ou evitar danos ao meio ambiente. Poderá ser
concedida autorização para realizar operações e atividades de remoção ou demolição a pessoa física ou
jurídica estrangeira (observadas as exigências legais para estrangeiro) com comprovada experiência em
atividade de remoção ou demolição de coisas ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se por
seus atos perante a Autoridade Naval.
a) Documentos para Obtenção de Autorização para Remoção ou Demolição
O interessado na obtenção de autorização para remoção ou demolição deverá apresentar à CP, DL ou AG,
em cuja área de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, solicitando autorização para remoção ou demolição do bem soçobrado ou
encalhado (citar o nome) e sua localização (especificar coordenadas em longitude e latitude). No caso de
remoção especificar o novo posicionamento;
2) cópia da carteira de identidade e CPF se pessoa física ou do contrato social e CNPJ se pessoa jurídica.
No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em território nacional, de
acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
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3) relação dos meios disponíveis para os serviços, descrevendo todos os equipamentos com suas principais
características;
4) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e o
cronograma dos principais eventos. No caso de demolição descrever se a demolição será parcial ou total; e
5) parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
unidades de conservação, federal, estadual ou municipal, respectivamente.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados à DPC, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram protocolados os referidos
documentos.
c) Relatório dos Serviços Executados
1) Quando o prazo fixado para execução dos serviços for menor do que 60 (sessenta) dias o Representante
da Autoridade Marítima poderá, a seu critério, solicitar ao responsável pela execução dos serviços a
emissão de relatórios parciais referentes a seu andamento;
2) Quando o prazo for superior a 60 (sessenta) dias, tais relatórios deverão ser emitidos mensalmente pelo
responsável, e encaminhados a CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área.
3) Ao término dos serviços, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser encaminhado à CP, DL
ou AG um relatório dos trabalhos executados, com as coordenadas da posição definitiva da coisa ou bem
removido ou da situação e espalhamento dos destroços em caso de demolição. Deverão, preferencialmente,
ser anexadas fotografias que permitam acompanhar a evolução e as diversas fases dos serviços. A CP, DL
ou AG deverá encaminhar cópia desse relatório à DPC.
0303 - DA EXPLORAÇÃO
A exploração de bens soçobrados ou encalhados pertencentes à União poderá ser concedida a particulares,
desde que o bem a ser explorado tenha sido localizado por meio de pesquisa, devidamente autorizada. As
coisas ou bens localizados de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, cujo resgate tenha sido
autorizado, são, entretanto, inalienáveis, não sendo objeto de apropriação, doação ou adjudicação,
permanecendo no domínio da União, o que deverá constar do contrato ou de ato de autorização elaborado
previamente à remoção.

Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de

exploração a pessoa física ou jurídica estrangeira com comprovada experiência em atividade de exploração
de coisas ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval.
a) Documentação para obtenção de autorização para exploração
O interessado na obtenção de autorização para exploração deverá apresentar à CP, DL ou AG, em cuja área
de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
148

1) requerimento ao DPC, com a informação da área de operação, solicitando autorização para exploração
do casco (de madeira ou de aço) nome (se conhecido) ou dos bens localizados no ponto de coordenadas
(latitude e longitude);
2) cópia do documento que autorizou a pesquisa na área;
3) cópia autenticada do documento de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e CNPJ, se
pessoa jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em território
nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente ;
4) relação dos técnicos embarcados (museólogos, arqueólogos, mergulhadores e similares) com seus
currículos e cursos que os qualifiquem para a atividade;
5) relação dos equipamentos existentes a bordo para a execução da atividade;
6) memorial descritivo da faina, incluindo uma introdução contendo histórico da coisa ou bem, o método a
ser empregado na execução do trabalho, a data de início e término e o cronograma de trabalho com os
principais eventos;
7) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o custo
total; e
8) parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o bem estiver situado em área de
unidades de conservação, federal, estadual ou municipal respectivamente.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados à DPC, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram protocolados os referidos
documentos.
c) Ações da DPC
Recebidos os documentos pela DPC, será procedida sua análise e classificação dentro dos seguintes
parâmetros:
- coisas ou bens históricos; e
- demais casos.
1) Coisas ou Bens Históricos
Os processos relativos a coisas ou bens históricos serão submetidos, por meio de ofício, à análise técnica da
DPHCM visando a emissão de parecer sobre a exploração pretendida.
2) Demais Casos
I) Publicação de Edital
Recebida a documentação, a DPC solicitará a OM de origem a publicação de edital de intimação, às
expensas do requerente.
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Destina-se o edital a oferecer oportunidade ao antigo responsável pelo bem ou coisa, de manifestar seu
interesse na exploração, em concorrência com o interessado autorizado a pesquisar, e que tenha localizado
a coisa ou bem. Estabelecerá o prazo de quinze (15) dias, a partir da data de sua publicação para
manifestação dos interessados de que trata o art. 16 da Lei 7.542/86.
II) Licitação
Havendo interesse público na remoção ou demolição de embarcações ou quaisquer outras coisas, já
incorporadas ao domínio da União, e não sendo realizada pela Autoridade Naval, ou pelo pesquisador
autorizado que localizou o bem, a Autoridade Naval poderá vendê-las através de processo licitatório ou
hasta pública. Deverá constar no Edital de Licitação, além das determinações da legislação específica da
matéria, os seguintes condicionantes:
- o vencedor deverá demolir ou remover o bem ou a embarcação no prazo determinado pela Autoridade
Naval;
- terá preferência na ordem de classificação, desde que ofereça iguais condições para a União, aquele que
autorizado a pesquisar localizou o bem; em segundo lugar, o antigo proprietário; e
- do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância correspondente aos
gastos efetuados pelo pesquisador para localização do bem (o valor será estabelecido em função da planilha
de custos apresentada para autorização da pesquisa e do relatório final contendo o custo real da pesquisa
realizada).
d) Dos Bens Resgatados e da Partilha
1) Das Coisas ou Bens Históricos
Os bens resgatados permanecerão sob a guarda e responsabilidade de seu explorador, designado fiel
depositário de bens da União. Findo os trabalhos, as peças serão submetidas à uma Comissão
Interministerial, que selecionará e designará os bens de valor artístico, histórico ou arqueológico que serão
incorporados ao Patrimônio da União. Esta Comissão Interministerial será designada por Portaria da DPC
e será composta por três membros indicados pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha
(DPHCM) e três membros indicados pelo Ministério da Cultura, com conhecimento nas áreas de
arqueologia, história da arte, museologia ou similares. A Presidência da Comissão caberá a um dos
representantes da MB. Na hipótese de não haver consenso entre os membros da Comissão, a decisão será
tomada por votação. Em caso de empate
na votação, caberá ao Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.

A partilha dos bens ou a recompensa pela remoção dos bens, será feita na forma do contrato ou
ato de autorização.
2) Dos Demais Casos
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A partilha dos bens ou a recompensa pela remoção dos bens, será feita na forma do contrato ou ato de
autorização.
e) Acompanhamento
O acompanhamento dos trabalhos realizados se fará de duas formas:
- por meio de relatório mensal a ser entregue até o 10o dia útil do mês subseqüente
à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área. Nesse relatório o explorador autorizado descreverá os
serviços realizados no mês anterior, relacionará as peças e quantitativos resgatados, as dificuldades
encontradas e as soluções para não danificar o ambiente e as peças retiradas; e - por meio da fiscalização a
ser exercida por determinação do Distrito Naval (DN).
0304 – PRORROGAÇÃO
Os prazos concedidos para pesquisa, exploração, remoção e demolição de bens soçobrados poderão ser
prorrogados, mediante requerimento do interessado, à Autoridade que concedeu a autorização em questão,
desde que devidamente justificados e com antecedência de 60 (sessenta) dias da data que expira a
autorização.
0305 - CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO
As autorizações ou contratos para pesquisa, remoção, demolição ou exploração de coisas ou bens
soçobrados ou encalhados, estarão automaticamente cancelados sempre que:
a) o autorizado não der início às atividades dentro do prazo estabelecido no ato de autorização ou, no curso
das operações, não apresentar condições para lhe dar continuidade;
b) no decorrer das operações venham a surgir riscos inaceitáveis para a segurançada navegação, para
terceiros (inclusive para os que estiverem trabalhando nas operações) e para o meio ambiente;
c) tenham sido retiradas peças ou alterado o local durante as pesquisas;
d) for detectado que o processo utilizado para o resgate das peças está causando ou possa vir a causar
prejuízo ou danos às coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico ou danificar
local que deva ser preservado pelos mesmos motivos;
e) houver desvio de material pertencente à União; e
f) não seja entregue, pelo segundo mês consecutivo, o relatório mensal das atividades.
Nenhum pagamento será devido ao autorizado pelo cancelamento da autorização ou contrato, salvo quando
já tenham sido recuperados coisas ou bens desprovidos de valor artístico e de interesse histórico ou
arqueológico, situação em que tais coisas ou bens poderão ser adjudicados ou entregue o produto de sua
venda para pagamento e compensação de, pelo menos, parte das despesas do autorizado.
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0306 - DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE SEGURO
a) Despesas de Fiscalização
As despesas decorrentes de deslocamento, alimentação e pousada do(s) fiscal(is) designado(s) pela MB
serão da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a realizar pesquisa, remoção, demolição
ou exploração de coisa ou bens soçobrados ou encalhados pertencentes à União.
b) Constituição de Seguro
Será também da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a pesquisar, remover, demolir ou
explorar coisas ou bens soçobrados pertencentes à União, a constituição obrigatória de um SEGURO, em
favor do(s) fiscal(is) designado(s) para acompanhamento do(s) serviço(s), durante todo o período das
atividades. Tal seguro deverá compreender as coberturas e as importâncias descritas no ANEXO 3-A.
0307 - DA EXCURSÃO DE TURISMO SUBAQUÁTICO
A excursão de turismo subaquático em sítios arqueológicos já incorporados ao domínio da União é livre,
devendo a empresa comunicar a CP/DL/AG, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, o período e o
local onde ocorrerá a excursão.

CAPÍTULO 4
DISPOSIÇÕES FINAIS
0401 – CADASTRAMENTO
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas na pesquisa, remoção, demolição ou exploração de bens
submersos ou encalhados ou turismo subaquático, deverão ser previamente cadastradas na CP, DL ou AG
com jurisdição na área onde executarão a atividade.
O cadastramento será obtido mediante o preenchimento da ficha-cadastro, conforme modelo constante do

ANEXO 4-A.

0402 - MEIOS EMPREGADOS
Somente poderá ser empregada na pesquisa, remoção, demolição ou exploração de bens submersos ou
encalhados a embarcação devidamente regularizada quanto às normas em vigor e tripulada por pessoal
devidamente habilitado, em consonância com o respectivo Cartão de Tripulação de Segurança.
Os mergulhadores e o material de mergulho, empregados em qualquer uma das atividades previstas nestas
normas, deverão estar devidamente regularizados de acordo com a legislação vigente.
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0403 - INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO EM AVISOS AOS
NAVEGANTES
O interessado deverá participar à CP, DL ou AG o início e o término de qualquer das operações a serem
realizadas nas áreas autorizadas em decorrência do contido nestas normas, a fim de possibilitar sua
divulgação em Aviso aos Navegantes.

0404 - DAS COISAS OU BENS ACHADOS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL, EM
TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS E EM TERRENOS MARGINAIS
Aquele que achar coisas ou bens em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus
acrescidos e em terrenos marginais deverá cumprir os seguintes procedimentos:
a) não alterar a situação das referidas coisas ou bens, salvo se for necessário para colocá-los em segurança;
b) comunicar imediatamente o achado à CP, DL ou AG da jurisdição, fazendo a entrega das coisas e dos
bens que tiver colocado em segurança e dos quais tiver a guarda ou posse; e
c) as coisas ou bens achados ficarão sob custódia da CP, DL ou AG.
ANEXO 3-A
TABELA DE COBERTURA DE SEGURO DO(S) FISCAL(IS) DESIGNADO(S) PELA MB

COBERTURA

(1) MORTE

S

NATURAL

MORTE ACIDENTAL

ACIDENTES PESSOAIS,
INVALIDEZ PERMANENTE,
RISCOS PROFISSIONAIS E
EXTRA POFISSIONAIS

IMPORTÂNC 120.000,00 (*) DECORRENT

POR

DECORRENT

POR

IAS

E DE

QUALQUER

E DE

QUALQUER

SEGURADAS

ATIVIDADE

MOTIVO (3)

ATIVIDADE

MOTIVO (5)

EM REAIS

DE

DE

MERGULHO

MERGULHO

(2)

(4)

240.000,00 (*) 120.000,00 (*) 240.000,00 (*)

120.000,00 (*)

OBSERVAÇÕES:
Deverá constar na apólice:
a) que as coberturas são totais e que os segurados exercem atividades a bordo de navios e outras
embarcações; e
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b) que são acumuláveis as coberturas abaixo:
I - (1) + (2); ou
II - (1) + (3).
As coberturas (2) e (4) deverão ser aplicadas somente para os segurados que exercerão atividade de
mergulho.
ANEXO 4-A
FICHA CADASTRO
PESQUISA, REMOÇÃO E EXPLORAÇÃO DE COISA OU BEM SOÇOBRADO OU TURISMO
SUBAQUÁTICO
1 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
...............................................................................................
2 - CPF OU CGC No .......................................... 3 - IDENTIDADE (PESSOA FÍSICA) No
............................
4 - ÓRGÃO EMISSOR ........................... 5 - NACIONALIDADE (PESSOA FÍSICA)
....................................
6 - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (PESSOA JURÍDICA)
................................................
7 - NÚMERO DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL (PESSOA JURÍDICA)
...............................................
8 - ENDEREÇO (RESIDENCIAL/COMERCIAL)
...............................................................................................
(rua, avenida, bairro, cidade, Estado)
9 - REGISTRO NA EMBRATUR (PESSOA JURÍDICA):
.................................................................................
(quando aplicável)

10 - AUTORIZAÇÕES PARA PESQUISA, REMOÇÃO E EXPLORAÇÃO DE COISAS OU BENS
SOÇOBRADOS:
PORTARIAS
DE
AUTORIZAÇÃO
NUMERO

PERÍODO
DE VALIDADE

SITIOS
RELATÓRIOS
ARQUEOLOGICOS ENCAMINHADOS
COISA OU BEM
À DPC
OBSERVAÇÕES
DATA
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11 - EXCURSÃO DE TURISMO SUBMARINO
DATA DA
LOCAL DA
COORDENADAS
SÍTIO
(LAT/LONG.).
COMUNICAÇÃO EXCURSÃO.
ARQUEOLÓGICO
(DENOMINAÇÃO
SE HOUVER
.

PERÍODO DA
EXCURSÃO

ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA/REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA

ASSINATURA E CARIMBO DO OFICIAL DA OM

PORTARIA Nº 38/DPC DE 28 DE ABRIL DE 2005
COMANDO DA MARINHA DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO DIRETORIA DE PORTOS E COSTA

Altera as Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e
Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos - NORMAM-10/DPC
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela portaria nº
156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo com o contido no artigo 4º, da Lei nº
9537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), resolve:
Art. 1o Alterar as "Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de
Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos" - NORMAM-10/DPC, aprovada pela
Portaria nº 108/DPC, de 16 dezembro de 2003, publicada pelo Diário Oficial da União, Seção I, de 19 de
abril de 2004, substituindo os Capítulos 3 e 5 que a esta acompanham. Esta modificação é denominada
Mod 1.
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Art. 2o Alterar a alínea e), do item 0103, para o seguinte:
"e) Portaria do Comandante da Marinha no 156, de 03 de junho de 2004, que estabelece a Estrutura da
Autoridade Marítima e delega competências aos Titulares dos Órgãos de Direção Geral, de Direção
Setorial e de outras Organizações Militares da Marinha, para o exercício das atividades especificadas.";
Alterar a subalínea 2), da alínea a), do item 0105, para o seguinte:
"2) designar a Comissão de Peritos para avaliação das coisas ou bens resgatados quanto ao valor artístico,
ao interesse histórico, cultural ou arqueológico e atribuição dos seus valores.";
Alterar o título da alínea c), do item 0105, para o seguinte:
"c) Comandantes dos Distritos Navais (DN):";
Alterar o inciso I), da subalínea 1), da alínea b), do item 0201, para o seguinte:
"I) requerimento ao Comandante do Distrito Naval (DN), com a informação da área de operação,
solicitando a licença para remoção, demolição ou exploração do bem, fundamentado no artigo 4º da Lei no
7.542/86;";
Alterar a subalínea 2), da alínea b), do item 0201, para o seguinte:
"2) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados ao DN, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da CP/DL/AG de onde deram entrada."; Alterar o
primeiro parágrafo do item 0203, para o seguinte:
"Quando as coisas ou bens constituírem ou vierem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de
danos a terceiros ou ao meio ambiente, o DN poderá adotar as seguintes linhas de ação:"; e Alterar o
parágrafo da alínea b), do item 0203, para o seguinte:
"O DN poderá também autorizar terceiros a realizar os serviços de remoção, demolição ou exploração de
coisa ou bem. Na autorização dada ou no contrato com terceiros, poderá constar cláusula determinando o
pagamento no todo ou em parte, com as coisas ou bens recuperados ou removidos, ressalvado o direito do
responsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após a recuperação mediante indenização ao executor dos
serviços, conforme a legislação em vigor.".
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU.
AURÉLIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
Vice-Almirante

156

ANEXO
CAPÍTULO 3
DA PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS SOÇOBRADOS
PERTENCENTES A UNIÃO

0301 - DA PESQUISA
A pesquisa de coisas ou bens, pertencentes à União, encalhados ou submersos em águas sob
jurisdição nacional corre por conta e risco do interessado. A pesquisa não dá direito ao interessado
de alterar o local em que for encontrada a coisa ou bem, suas condições ou de remover qualquer
parte.

A pesquisa precede a exploração e garante ao pesquisador autorizado, que encontrou a

coisa ou bem, a preferência para explora-lo.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de pesquisa de coisas ou
bens pertencentes à União, à pessoa física ou jurídica estrangeira com comprovada experiência em
atividade de pesquisa, localização ou exploração de coisas ou bens submersos, a quem caberá
responsabilizar-se por seus atos perante o DN.
A DPC poderá autorizar, a seu critério, que mais de um interessado efetue pesquisa e/ou tente a
localização de coisas ou bens soçobrados pertencentes à União.
a) Documentos para obtenção de autorização para pesquisa O interessado na obtenção de
autorização para pesquisa deverá apresentar à CP, DL ou AG, em cuja área de jurisdição estiver o
bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, solicitando autorização para realização de pesquisa numa determinada
área (especificar a área em longitude e latitude);
2) cópia da carteira de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e CNPJ, se pessoa
jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em
território nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para execução da pesquisa, descrevendo, no caso de navios,
todos os equipamentos existentes a bordo destinados à atividade, tais como veículos de operação
remota, sonares, gravímetros, detetores magnéticos e similares;
4) relação dos técnicos embarcados, com seus currículos e cursos, que os qualifiquem para a
atividade;
5) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e
o cronograma dos principais eventos, a ser assinado por perito arqueólogo e mergulhador;
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6) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o
custo total; e
7) parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado em área de unidades de
conservação federal, estadual ou municipal, respectivamente.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados à DPC, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram protocolados os
referidos documentos.
c) Execução da Pesquisa
A pesquisa deverá ser executada no prazo fixado pelo DPC, conforme despacho exarado no
requerimento, devendo ser elaborado, mensalmente, e entregue, até o 5o dia útil do mês
subsequente, à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área pesquisada, um relatório sobre as
atividades desenvolvidas. O relatório mensal deverá conter cópias dos documentos obtidos por
intermédio da utilização dos equipamentos, com a análise efetuada pelo técnico e fotos do objeto
localizado em seu leito, caso existam. Após o término da pesquisa, em um prazo máximo de 90
(noventa) dias, deverá ser entregue à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área pesquisada, o
relatório final dos trabalhos executados, contendo o resultado de todas as pesquisas realizadas, a
conclusão final a que se chegou e o custo efetivo da empreitada.
d) Fiscalização
A realização de pesquisa está sujeita à fiscalização do DN, podendo ser designado um observador
para acompanhamento das atividades desenvolvidas. Para tanto, as embarcações que executam a
pesquisa deverão dispor de acomodações para, pelo menos, um observador, com condições
compatíveis com o seu nível.

0302 - DA REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO
A remoção ou demolição, quando não realizadas pela União, correrá por conta e risco do
interessado. Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de remoção ou
demolição à pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira (observadas as exigências legais
para estrangeiro), com comprovada experiência em atividade de remoção ou demolição de coisas
ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar- se por seus atos perante o DN .
a) Documentos para Obtenção de Autorização para Remoção ou Demolição
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O interessado na obtenção de autorização para remoção ou demolição deverá apresentar à CP, DL
ou AG, em cuja área de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), solicitando autorização para
remoção ou demolição do bem soçobrado ou encalhado (citar o nome) e sua localização
(especificar coordenadas em longitude e latitude). No caso de remoção, especificar o novo
posicionamento;
2) cópia da carteira de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e CNPJ, se pessoa
jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em
território nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para os serviços, descrevendo todos os equipamentos com suas
principais características;
4) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e
o cronograma dos principais eventos. No caso de demolição, descrever se a demolição será parcial
ou total;
5) parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado em área de unidades de
conservação federal, estadual ou municipal, respectivamente; e
6) cópia do documento que autorizou a pesquisa na área.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados ao EMA, para análise e despacho do requerimento,
retornando posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram
protocolados os referidos documentos.
c) Relatório dos Serviços Executados
1) Quando o prazo fixado para execução dos serviços for menor do que 60 (sessenta) dias, o DN
poderá, a seu critério, solicitar ao responsável pela execução dos serviços a emissão de relatórios
parciais referentes a seu andamento;
2) Quando o prazo for superior a 60 (sessenta) dias, tais relatórios deverão ser emitidos
mensalmente pelo responsável e encaminhados à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área.
3) Ao término dos serviços, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser encaminhado à
CP, DL ou AG um relatório dos trabalhos executados, com as coordenadas da posição definitiva
da coisa ou bem removido ou da situação e espalhamento dos destroços, em caso de demolição.
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Deverão, preferencialmente, ser anexadas fotografias que permitam acompanhar a evolução e as
diversas fases dos serviços.
d) Remoção ou demolição por interesse público
1) Publicação de Edital
Recebida a documentação, o EMA solicitará à OM de origem a publicação de edital de intimação,
às expensas do requerente.
Destina-se o edital a oferecer oportunidade ao antigo responsável pelo bem ou coisa, de
manifestar seu interesse na remoção ou demolição, em concorrência com o interessado autorizado
a pesquisar, e que tenha localizado a coisa ou bem. Estabelecerá o prazo de quinze (15) dias, a
partir da data de sua publicação, para manifestação dos interessados de que trata o art. 16 da Lei
7.542/86.
2) Licitação
Havendo interesse público na remoção ou demolição de embarcações ou quaisquer outras coisas
ou bens, já incorporados ao domínio da União, e não sendo realizada pela MB ou pelo pesquisador
autorizado que localizou o bem, o EMA determinará a abertura de processo licitatório ou hasta
pública, a ser conduzido pelo DN atinente.
Deverão constar no Edital de Licitação, além das determinações da legislação específica da
matéria, os seguintes condicionantes:
- o vencedor deverá demolir ou remover o bem ou a embarcação no prazo determinado pelo EMA;
- terá preferência na ordem de classificação, desde que ofereça iguais condições para a União,
aquele que, autorizado a pesquisar, localizou o bem; em segundo lugar, o antigo proprietário; e
- do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância
correspondente aos gastos efetuados pelo pesquisador para localização do bem (o valor será
estabelecido em função da planilha de custos apresentada para autorização da pesquisa e do
relatório final contendo o custo real da pesquisa realizada).
e) Fiscalização
A remoção ou demolição de bem pertencente à União está sujeita à fiscalização do DN, que
acompanhará todo o processo por meio de ações de inspeção naval.
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0303 - DA EXPLORAÇÃO
A exploração de bens soçobrados ou encalhados pertencentes à União poderá ser concedida a
particulares, desde que o bem a ser explorado tenha sido localizado por meio de pesquisa,
devidamente autorizada.
As coisas ou bens localizados de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico,
cujo resgate tenha sido autorizado, são inalienáveis, não sendo objeto de apropriação, doação ou
adjudicação, permanecendo no domínio da União, o que deverá constar do contrato ou de ato de
autorização elaborado previamente à remoção.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de exploração à pessoa
física ou jurídica estrangeira com comprovada experiência em atividade de exploração de coisas
ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se por seus atos perante ao DN.
a) Documentação para obtenção de autorização para exploração
O interessado na obtenção de autorização para exploração deverá apresentar à CP, DL ou AG, em
cuja área de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao CEMA, com a informação da área de operação, solicitando autorização para
exploração do casco (de madeira ou de aço), nome (se conhecido) ou dos bens localizados no
ponto de coordenadas (latitude e longitude);
2) cópia do documento que autorizou a pesquisa na área;
3) cópia autenticada do documento de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e
CNPJ, se pessoa jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua
situação em território nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal
competente;
4) relação dos técnicos embarcados (museólogos, arqueólogos, mergulhadores e similares) com
seus currículos e cursos que os qualifiquem para a atividade;
5) relação dos equipamentos existentes a bordo para a execução da atividade;
6) memorial descritivo da faina, incluindo uma introdução contendo histórico da coisa ou bem, o
método a ser empregado na execução do trabalho, a data de início e término e o cronograma de
trabalho com os principais eventos;
7) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o
custo total; e
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8) parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado em área de unidades de
conservação federal, estadual ou municipal, respectivamente.

b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados ao EMA para análise e despacho do requerimento,
retornando posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram
protocolados os referidos documentos.
c) Ações do EMA
Recebidos os documentos pelo EMA, será procedida sua análise e classificação dentro dos
seguintes parâmetros:
- coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico; e demais coisas
ou bens.
1) coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico
Os processos relativos a esses bens serão submetidos à análise técnica da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Cultural da Marinha (DPHCM), visando à emissão de parecer sobre a exploração
pretendida.
2) Demais coisas ou bens
I) Publicação de Edital
Recebida a documentação, o EMA solicitará à OM de origem a publicação de edital de intimação,
às expensas do requerente.
Destina-se o edital a oferecer oportunidade ao antigo responsável pelo bem ou coisa, de
manifestar seu interesse na exploração, em concorrência com o interessado autorizado a pesquisar,
e que tenha localizado a coisa ou bem. Estabelecerá o prazo de quinze (15) dias, a partir da data de
sua publicação, para manifestação dos interessados de que trata o art. 16 da Lei 7.542/86.
II) Licitação
Havendo interesse público na exploração de embarcações ou quaisquer outras coisas ou bens, já
incorporados ao domínio da União, e não sendo realizada pela MB, ou pelo pesquisador
autorizado que localizou o bem, o EMA determinará a abertura de processo licitatório ou hasta
pública, a ser conduzido pelo DN atinente.
Deverão constar no Edital de Licitação, além das determinações da legislação específica da
matéria, os seguintes condicionantes:
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- o vencedor deverá explorar o bem ou a embarcação no prazo determinado pelo EMA ;
- terá preferência na ordem de classificação, desde que ofereça iguais condições para a União,
aquele que, autorizado a pesquisar, localizou o bem; em segundo lugar, o antigo proprietário; e
- do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância
correspondente aos gastos efetuados pelo pesquisador para localização do bem (o valor será
estabelecido em função da planilha de custos apresentada para autorização da pesquisa e do
relatório final contendo o custo real da pesquisa realizada).
d) Dos Bens Resgatados e da Partilha
1) Das coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico.
Os bens resgatados permanecerão sob a guarda e responsabilidade de seu explorador, designado
fiel depositário de bens da União. Findos os trabalhos, as peças serão submetidas a uma Comissão
de Peritos, que selecionará as coisas ou bens quanto ao valor artístico, de interesse histórico,
cultural ou arqueológico e para atribuição dos seus valores, para efeito de incorporação ao
Patrimônio da União. Esta Comissão de Peritos será designada por Portaria do CEMA e será
composta por três representantes da MB indicados pela DPHCM e três membros indicados pelo
Ministério da Cultura, com conhecimento nas áreas de arqueologia, história da arte, museologia
ou similares. A Presidência da Comissão caberá a um dos representantes da MB. Na hipótese de
não haver consenso entre os membros
da Comissão, a decisão será tomada por votação. Em caso de empate na votação, caberá ao
Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.
A partilha ou a recompensa pela remoção dos bens serão feitas na forma do contrato ou ato de
autorização.
2) Das demais coisas ou bens
A partilha desses bens ou a recompensa pela remoção desses bens serão feitas na forma do
contrato ou ato de autorização.
e) Acompanhamento
O acompanhamento dos trabalhos realizados se fará de duas formas:
- por meio de relatório mensal a ser entregue até o 5o dia útil do mês subseqüente à CP, DL ou
AG com jurisdição sobre a área. Nesse relatório, o explorador autorizado descreverá os serviços
realizados no mês anterior, relacionará as peças e quantitativos resgatados, as dificuldades
encontradas e as soluções para não danificar o ambiente e as peças retiradas; e
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- por meio da fiscalização a ser exercida por determinação do DN.
A CP/DL/AG deverá encaminhar uma cópia do relatório mensal de exploração para o DN, DPC e
EMA.
Os relatórios mensais deverão ficar arquivados na CP/DL/AG, juntamente com todo o processo.
0304 – PRORROGAÇÃO
Os prazos concedidos para pesquisa, exploração, remoção e demolição de bens soçobrados
poderão ser prorrogados, mediante requerimento do interessado à Autoridade que concedeu a
autorização em questão, desde que devidamente justificados e com antecedência de 60 (sessenta)
dias da data de validade da autorização.
O requerimento de prorrogação deverá observar a mesma tramitação do processo de autorização
inicial, conforme a alínea b) do item 0303.
0305 - CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO
As autorizações ou contratos para pesquisa, remoção, demolição ou exploração de coisas ou bens
soçobrados ou encalhados estarão automaticamente cancelados sempre que:
a) o autorizado não der início às atividades dentro do prazo estabelecido no ato de autorização ou,
no curso das operações, não apresentar condições para lhe dar continuidade;
b) no decorrer das operações venham a surgir riscos inaceitáveis para a segurança da navegação,
para terceiros (inclusive para os que estiverem trabalhando nas operações) e para o meio
ambiente;
c) tenham sido retiradas peças ou alterado o local durante as pesquisas;
d) for detectado que o processo utilizado para o resgate das peças está causando ou possa vir a
causar prejuízo ou danos às coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou
arqueológico ou danificar local que deva ser preservado pelos mesmos motivos;
e) houver desvio de material pertencente à União; ou
f) não seja entregue, pelo segundo mês consecutivo, o relatório mensal das atividades.
Nenhum pagamento será devido ao autorizado pelo cancelamento da autorização ou contrato,
salvo quando já tenham sido recuperados coisas ou bens desprovidos de valor artístico e de
interesse histórico, cultural ou arqueológico, situação em que tais coisas ou bens poderão ser
adjudicados ou entregue o produto de sua venda para pagamento e compensação de, pelo menos,
parte das despesas do autorizado.
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0306 - DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO
DE SEGURO
a) Despesas de Fiscalização
As despesas decorrentes de deslocamento, alimentação e pousada do(s) fiscal(is) designado(s)
pela MB serão da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a realizar pesquisa,
remoção, demolição ou exploração de coisas ou bens soçobrados ou encalhados pertencentes à
Uniao.
b) Constituição de Seguro
Será também da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a pesquisar, remover,
demolir ou explorar coisas ou bens soçobrados pertencentes à União, a constituição obrigatória de
um SEGURO, em favor do(s) fiscal(is) designado(s) para acompanhamento do(s) serviço(s),
durante todo o período das atividades. Tal seguro deverá compreender as coberturas e as
importâncias descritas no Anexo 3-A.
CAPÍTULO 5
DISPOSIÇÕES FINAIS
0501 – CADASTRAMENTO
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas na pesquisa, remoção, demolição ou exploração de
bens submersos ou encalhados ou em excursão de turismo subaquático em sítios arqueológicos já
incorporados ao domínio da União deverão ser previamente cadastradas na CP, DL ou AG com
jurisdição na área onde executarão a atividade.
O cadastramento será obtido mediante o preenchimento da ficha-cadastro, conforme modelo
constante do Anexo 5-A.
0502 - MEIOS EMPREGADOS
Somente poderá ser empregada na pesquisa, remoção, demolição ou exploração de bens
submersos ou encalhados, bem como nas atividades do turismo subaquático, embarcação
devidamente regularizada quanto às normas em vigor e tripulada por pessoal devidamente
habilitado, em consonância com o respectivo Cartão de Tripulação de Segurança.
As empresas de mergulho empregadas nas atividades previstas nestas Normas deverão estar
devidamente cadastradas nas CP/DL/AG, de acordo com o previsto na NORMAM-15/DPC.
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0503 - INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO EM AVISOS AOS
NAVEGANTES
O interessado deverá participar à CP, DL ou AG o início e o término de qualquer das operações a
serem realizadas nas áreas autorizadas em decorrência do contido nestas normas, a fim de
possibilitar sua divulgação em Aviso aos Navegantes.
0504 - DAS COISAS OU BENS ACHADOS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL,
EM TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS E EM TERRENOS MARGINAIS
Aquele que achar coisas ou bens em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus
acrescidos e em terrenos marginais deverá cumprir os seguintes procedimentos:
a) não alterar a situação das referidas coisas ou bens, salvo se for necessário para colocá-los em
segurança;
b) comunicar imediatamente o achado à CP, DL ou AG da jurisdição, fazendo a entrega das coisas
e dos bens que tiver colocado em segurança e dos quais tiver a guarda ou posse; e
c) as coisas ou bens achados ficarão sob custódia da CP, DL ou AG.
0505 - DOS RECURSOS
Das decisões proferidas pelos Representantes da Autoridade Marítima, a seguir discriminados,
caberão os seguintes recursos em última instância administrativa:
a) Do Chefe do Estado-Maior da Armada
- ao Comandante da Marinha;
b) Do Diretor de Portos e Costas
- ao Diretor-Geral de Navegação; e
c) Dos Comandantes dos Distritos Navais
- ao Comandante de Operações Navais.
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PORTARIA Nº 49/EMA, DE 11 DE ABRIL DE 2005
MINISTÉRIO DA DEFESA ESTADO-MAIOR DA ARMADA COMANDO DA MARINHA

Constitui a Comissão de Peritos para avaliação dos bens resgatados no rio São Francisco, na cidade de
Neópolis - SE.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto
na Portaria Interministerial nº 68, do Comando da Marinha e Ministério da Cultura, de 23 de janeiro de
1989, na Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986, alterada pela Lei nº 10.166, de 27 de dezembro de 2000,
na Portaria nº 156, de 3 de junho de 2004, do Comandante da Marinha, nas Normas da Autoridade
Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos,
Encalhados e Perdidos NORMAM 10, da Diretoria de Portos e Costas, aprovada pela Portaria nº 108, de 16
de dezembro de 2003, da Diretoria de Portos e Costas, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril
de 2004, resolve:
Art. 1º Constituir a Comissão de Peritos para avaliar os bens resgatados no rio São Francisco, cidade de
Neópolis - SE, no que concerne o seu valor artístico, interesse histórico ou arqueológico.
Art. 2º Designar os componentes a seguir para integrar a Comissão de Peritos:
I - do Comando da Marinha
Capitão-de-Mar-e-Guerra FRANCISCO EDUARDO ALVES DE ALMEIDA - Presidente;
Capitão-de-Fragata (T) MÔNICA HARTZ OLIVEIRA MOITREL - Membro;
Servidor Civil LUIZ OCTAVIO DE CASTRO CUNHA, arqueólogo subaquático - Membro; e
II - do Ministério da Cultura
JUSSARA DE MORAES MENDES, historiadora, lotada no Departamento de Identificação e
Documentação no Rio de Janeiro Membro.
ADLER HOMERO FONSECA E CASTRO, historiador e assistente institucional III, lotado no
Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização no Rio de Janeiro - Membro.
ROSSANA PINHEL NAJJAR, arqueóloga, lotada na Superintendência Regional no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo (6ª SR) – Membro.
Art. 3º Durante a realização da avaliação, deverão ser observadas as seguintes orientações:
I - as decisões da Comissão serão adotadas por consenso;
II - na hipótese de não ocorrer consenso entre os membros da Comissão, a decisão será adotada por
votação; e
III - em caso de empate na votação, caberá ao Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU, ficando revogada quando do
encerramento dos trabalhos da Comissão.
Brasília, 11 de abril de 2005 - Alte Esq RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA
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PORTARIA Nº 7/DPC, DE 22 DE JANEIRO DE 2003.
MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Constitui a Comissão de Peritos para avaliação dos bens resgatados no Rio São Francisco, na cidade de
Neópolis – SE, quanto ao valor artístico, interesse histórico ou arqueológico.
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto na
Portaria Interministerial no 69, de 23 de janeiro de 1989, na Lei no 7.542, de 26 de setembro de 1986,
alterada pela Lei no 10.166, de 27 de dezembro de 2000, na Portaria no 0567, de 09 de agosto de 1990, do
Comandante da Marinha, nas Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e
Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos – NORMAM 10/2002,
aprovada pela Portaria no 27/DPC, de 25 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 27 de
março de 2002, o contido no Ofício no 170/SE/MinC, de 09 de agosto de 2002, do Ministério da Cultura e,
na mensagem R-161902Z/SET/2002 do Serviço de Documentação da Marinha, resolve:
Art. 1o Constituir a Comissão de Peritos para proceder à avaliação dos bens resgatados no rio São
Francisco, cidade de Neópolis – SE, no que concerne ao seu valor artístico, interesse histórico ou
arqueológico.
Art. 2o Designar os componentes a seguir para integrar em Comissão de Peritos:
a) do Comando da Marinha
- Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO BRAGA
- Presidente
- Capitão-de-Corveta (T) JORGE LUIZ RIBEIRO PASTURA- Membro.
- Servidor Civil LUIZ OCTAVIO DE CASTRO CUNHA, arqueólogo subaquático - Membro; e
b) do Ministério da Cultura
- JUSSARA DE MORAES MENDES, historiadora, lotada no Departamento de Identificação e
Documentação/RJ- Membro.
- ELIANE MARIA SILVEIRA FONSECA CARVALHO, Superintendente Regional do IPHAN em
Sergipe e Alagoas (8a SR) – Membro.
- ROSSANA PINHEL NAJJAR, arqueóloga, lotada na Superintendência Regional no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo (6a SR) - Membro.
Art. 3o Durante a realização da avaliação, deverão ser observadas as seguintes orientações:
a) as decisões da Comissão serão adotadas por consenso;
b) na hipótese de não ocorrer consenso entre os membros da Comissão, a decisão será adotada por votação;
e
c) em caso de empate na votação, caberá ao Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.
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Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU, ficando revogada quando do
encerramento dos trabalhos da Comissão.

NAPOLEÃO BONAPARTE GOMES
Vice-Almirante
Diretor
ASSINADO DIGITALMENTE
Distribuição:
EMA, DGN, Com3oDN, GCM, SDM (Arq. MB), DPHCM, CPAL, CPSE, AgPenedo, DPC-20,
DPC-22 e DPC-30.2.

PORTARIA Nº 38/DPC, DE 28 DE ABRIL DE 2005
COMANDO DA MARINHA DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO
DIRETORIA DE PORTOS E COSTA

Altera as Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e
Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos - NORMAM-10/DPC
O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela portaria nº
156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo com o contido no artigo 4º, da Lei nº
9537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), resolve:
Art. 1o Alterar as "Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de
Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos" - NORMAM-10/DPC, aprovada pela
Portaria nº 108/DPC, de 16 dezembro de 2003, publicada pelo Diário Oficial da União, Seção I, de 19 de
abril de 2004, substituindo os Capítulos 3 e 5 que a esta acompanham. Esta modificação é denominada
Mod 1.
Art. 2o Alterar a alínea e), do item 0103, para o seguinte:
"e) Portaria do Comandante da Marinha no 156, de 03 de junho de 2004, que estabelece a Estrutura da
Autoridade Marítima e delega competências aos Titulares dos Órgãos de Direção Geral, de Direção
Setorial e de outras Organizações Militares da Marinha, para o exercício das atividades especificadas.";
Alterar a subalínea 2), da alínea a), do item 0105, para o seguinte:
"2) designar a Comissão de Peritos para avaliação das coisas ou bens resgatados quanto ao valor artístico,
ao interesse histórico, cultural ou arqueológico e atribuição dos seus valores.";
Alterar o título da alínea c), do item 0105, para o seguinte:
"c) Comandantes dos Distritos Navais (DN):";
Alterar o inciso I), da subalínea 1), da alínea b), do item 0201, para o seguinte:
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"I) requerimento ao Comandante do Distrito Naval (DN), com a informação da área de operação,
solicitando a licença para remoção, demolição ou exploração do bem, fundamentado no artigo 4º da Lei no
7.542/86;";
Alterar a subalínea 2), da alínea b), do item 0201, para o seguinte:
"2) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados ao DN, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da CP/DL/AG de onde deram entrada."; Alterar o
primeiro parágrafo do item 0203, para o seguinte:
"Quando as coisas ou bens constituírem ou vierem a constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça de
danos a terceiros ou ao meio ambiente, o DN poderá adotar as seguintes linhas de ação:"; e Alterar o
parágrafo da alínea b), do item 0203, para o seguinte:
"O DN poderá também autorizar terceiros a realizar os serviços de remoção, demolição ou exploração de
coisa ou bem. Na autorização dada ou no contrato com terceiros, poderá constar cláusula determinando o
pagamento no todo ou em parte, com as coisas ou bens recuperados ou removidos, ressalvado o direito do
responsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após a recuperação mediante indenização ao executor dos
serviços, conforme a legislação em vigor.".
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU.
Aurélio Ribeiro Da Silva Filho
Vice-Almirante

ANEXO
CAPÍTULO 3
DA PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS SOÇOBRADOS
PERTENCENTES A UNIÃO

0301 - DA PESQUISA
A pesquisa de coisas ou bens, pertencentes à União, encalhados ou submersos em águas sob
jurisdição nacional corre por conta e risco do interessado. A pesquisa não dá direito ao interessado
de alterar o local em que for encontrada a coisa ou bem, suas condições ou de remover qualquer
parte.

A pesquisa precede a exploração e garante ao pesquisador autorizado, que encontrou a

coisa ou bem, a preferência para explora-lo.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de pesquisa de coisas ou
bens pertencentes à União, à pessoa física ou jurídica estrangeira com comprovada experiência em
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atividade de pesquisa, localização ou exploração de coisas ou bens submersos, a quem caberá
responsabilizar-se por seus atos perante o DN.
A DPC poderá autorizar, a seu critério, que mais de um interessado efetue pesquisa e/ou tente a
localização de coisas ou bens soçobrados pertencentes à União.
a) Documentos para obtenção de autorização para pesquisa O interessado na obtenção de
autorização para pesquisa deverá apresentar à CP, DL ou AG, em cuja área de jurisdição estiver o
bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao DPC, solicitando autorização para realização de pesquisa numa determinada
área (especificar a área em longitude e latitude);
2) cópia da carteira de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e CNPJ, se pessoa
jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em
território nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para execução da pesquisa, descrevendo, no caso de navios,
todos os equipamentos existentes a bordo destinados à atividade, tais como veículos de operação
remota, sonares, gravímetros, detetores magnéticos e similares;
4) relação dos técnicos embarcados, com seus currículos e cursos, que os qualifiquem para a
atividade;
5) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e
o cronograma dos principais eventos, a ser assinado por perito arqueólogo e mergulhador;
6) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o
custo total; e
7) parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado em área de unidades de
conservação federal, estadual ou municipal, respectivamente.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados à DPC, para análise e despacho do requerimento, retornando
posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram protocolados os
referidos documentos.
c) Execução da Pesquisa
A pesquisa deverá ser executada no prazo fixado pelo DPC, conforme despacho exarado no
requerimento, devendo ser elaborado, mensalmente, e entregue, até o 5o dia útil do mês
subsequente, à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área pesquisada, um relatório sobre as
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atividades desenvolvidas. O relatório mensal deverá conter cópias dos documentos obtidos por
intermédio da utilização dos equipamentos, com a análise efetuada pelo técnico e fotos do objeto
localizado em seu leito, caso existam. Após o término da pesquisa, em um prazo máximo de 90
(noventa) dias, deverá ser entregue à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área pesquisada, o
relatório final dos trabalhos executados, contendo o resultado de todas as pesquisas realizadas, a
conclusão final a que se chegou e o custo efetivo da empreitada.
d) Fiscalização
A realização de pesquisa está sujeita à fiscalização do DN, podendo ser designado um observador
para acompanhamento das atividades desenvolvidas. Para tanto, as embarcações que executam a
pesquisa deverão dispor de acomodações para, pelo menos, um observador, com condições
compatíveis com o seu nível.
0302 - DA REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO
A remoção ou demolição, quando não realizadas pela União, correrá por conta e risco do
interessado. Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de remoção ou
demolição à pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira (observadas as exigências legais
para estrangeiro), com comprovada experiência em atividade de remoção ou demolição de coisas
ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar- se por seus atos perante o DN .
a) Documentos para Obtenção de Autorização para Remoção ou Demolição
O interessado na obtenção de autorização para remoção ou demolição deverá apresentar à CP, DL
ou AG, em cuja área de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
1) requerimento ao Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), solicitando autorização para
remoção ou demolição do bem soçobrado ou encalhado (citar o nome) e sua localização
(especificar coordenadas em longitude e latitude). No caso de remoção, especificar o novo
posicionamento;
2) cópia da carteira de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e CNPJ, se pessoa
jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua situação em
território nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal competente;
3) relação dos meios disponíveis para os serviços, descrevendo todos os equipamentos com suas
principais características;
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4) memorial descritivo da faina, incluindo o método a ser empregado, a data de início e término e
o cronograma dos principais eventos. No caso de demolição, descrever se a demolição será parcial
ou total;
5) parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado em área de unidades de
conservação federal, estadual ou municipal, respectivamente; e
6) cópia do documento que autorizou a pesquisa na área.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados ao EMA, para análise e despacho do requerimento,
retornando posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram
protocolados os referidos documentos.
c) Relatório dos Serviços Executados
1) Quando o prazo fixado para execução dos serviços for menor do que 60 (sessenta) dias, o DN
poderá, a seu critério, solicitar ao responsável pela execução dos serviços a emissão de relatórios
parciais referentes a seu andamento;
2) Quando o prazo for superior a 60 (sessenta) dias, tais relatórios deverão ser emitidos
mensalmente pelo responsável e encaminhados à CP, DL ou AG com jurisdição sobre a área.
3) Ao término dos serviços, em um prazo máximo de 90 (noventa) dias, deverá ser encaminhado à
CP, DL ou AG um relatório dos trabalhos executados, com as coordenadas da posição definitiva
da coisa ou bem removido ou da situação e espalhamento dos destroços, em caso de demolição.
Deverão, preferencialmente, ser anexadas fotografias que permitam acompanhar a evolução e as
diversas fases dos serviços.
d) Remoção ou demolição por interesse público
1) Publicação de Edital
Recebida a documentação, o EMA solicitará à OM de origem a publicação de edital de intimação,
às expensas do requerente.
Destina-se o edital a oferecer oportunidade ao antigo responsável pelo bem ou coisa, de
manifestar seu interesse na remoção ou demolição, em concorrência com o interessado autorizado
a pesquisar, e que tenha localizado a coisa ou bem. Estabelecerá o prazo de quinze (15) dias, a
partir da data de sua publicação, para manifestação dos interessados de que trata o art. 16 da Lei
7.542/86.
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2) Licitação
Havendo interesse público na remoção ou demolição de embarcações ou quaisquer outras coisas
ou bens, já incorporados ao domínio da União, e não sendo realizada pela MB ou pelo pesquisador
autorizado que localizou o bem, o EMA determinará a abertura de processo licitatório ou hasta
pública, a ser conduzido pelo DN atinente.
Deverão constar no Edital de Licitação, além das determinações da legislação específica da
matéria, os seguintes condicionantes:
- o vencedor deverá demolir ou remover o bem ou a embarcação no prazo determinado pelo EMA;
- terá preferência na ordem de classificação, desde que ofereça iguais condições para a União,
aquele que, autorizado a pesquisar, localizou o bem; em segundo lugar, o antigo proprietário; e
- do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância
correspondente aos gastos efetuados pelo pesquisador para localização do bem (o valor será
estabelecido em função da planilha de custos apresentada para autorização da pesquisa e do
relatório final contendo o custo real da pesquisa realizada).
e) Fiscalização
A remoção ou demolição de bem pertencente à União está sujeita à fiscalização do DN, que
acompanhará todo o processo por meio de ações de inspeção naval.
0303 - DA EXPLORAÇÃO
A exploração de bens soçobrados ou encalhados pertencentes à União poderá ser concedida a
particulares, desde que o bem a ser explorado tenha sido localizado por meio de pesquisa,
devidamente autorizada.
As coisas ou bens localizados de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico,
cujo resgate tenha sido autorizado, são inalienáveis, não sendo objeto de apropriação, doação ou
adjudicação, permanecendo no domínio da União, o que deverá constar do contrato ou de ato de
autorização elaborado previamente à remoção.
Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de exploração à pessoa
física ou jurídica estrangeira com comprovada experiência em atividade de exploração de coisas
ou bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se por seus atos perante ao DN.
a) Documentação para obtenção de autorização para exploração
O interessado na obtenção de autorização para exploração deverá apresentar à CP, DL ou AG, em
cuja área de jurisdição estiver o bem, os seguintes documentos:
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1) requerimento ao CEMA, com a informação da área de operação, solicitando autorização para
exploração do casco (de madeira ou de aço), nome (se conhecido) ou dos bens localizados no
ponto de coordenadas (latitude e longitude);
2) cópia do documento que autorizou a pesquisa na área;
3) cópia autenticada do documento de identidade e CPF, se pessoa física, ou do contrato social e
CNPJ, se pessoa jurídica. No caso de estrangeiro, deverá ser comprovada a regularidade de sua
situação em território nacional, de acordo com a legislação em vigor, emitida pelo órgão federal
competente;
4) relação dos técnicos embarcados (museólogos, arqueólogos, mergulhadores e similares) com
seus currículos e cursos que os qualifiquem para a atividade;
5) relação dos equipamentos existentes a bordo para a execução da atividade;
6) memorial descritivo da faina, incluindo uma introdução contendo histórico da coisa ou bem, o
método a ser empregado na execução do trabalho, a data de início e término e o cronograma de
trabalho com os principais eventos;
7) planilha de custos, onde serão descritos os custos previstos para as diversas etapas, bem como o
custo total; e
8) parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado em área de unidades de
conservação federal, estadual ou municipal, respectivamente.
b) Encaminhamento
Os documentos serão encaminhados ao EMA para análise e despacho do requerimento,
retornando posteriormente ao interessado, por intermédio de ofício da OM onde foram
protocolados os referidos documentos.
c) Ações do EMA
Recebidos os documentos pelo EMA, será procedida sua análise e classificação dentro dos
seguintes parâmetros:
- coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico; e demais coisas
ou bens.
1) coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico
Os processos relativos a esses bens serão submetidos à análise técnica da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Cultural da Marinha (DPHCM), visando à emissão de parecer sobre a exploração
pretendida.
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2) Demais coisas ou bens
I) Publicação de Edital
Recebida a documentação, o EMA solicitará à OM de origem a publicação de edital de intimação,
às expensas do requerente.
Destina-se o edital a oferecer oportunidade ao antigo responsável pelo bem ou coisa, de
manifestar seu interesse na exploração, em concorrência com o interessado autorizado a pesquisar,
e que tenha localizado a coisa ou bem. Estabelecerá o prazo de quinze (15) dias, a partir da data de
sua publicação, para manifestação dos interessados de que trata o art. 16 da Lei 7.542/86.
II) Licitação
Havendo interesse público na exploração de embarcações ou quaisquer outras coisas ou bens, já
incorporados ao domínio da União, e não sendo realizada pela MB, ou pelo pesquisador
autorizado que localizou o bem, o EMA determinará a abertura de processo licitatório ou hasta
pública, a ser conduzido pelo DN atinente.
Deverão constar no Edital de Licitação, além das determinações da legislação específica da
matéria, os seguintes condicionantes:
- o vencedor deverá explorar o bem ou a embarcação no prazo determinado pelo EMA ;
- terá preferência na ordem de classificação, desde que ofereça iguais condições para a União,
aquele que, autorizado a pesquisar, localizou o bem; em segundo lugar, o antigo proprietário; e
- do valor líquido apurado em favor do licitante vencedor será deduzida a importância
correspondente aos gastos efetuados pelo pesquisador para localização do bem (o valor será
estabelecido em função da planilha de custos apresentada para autorização da pesquisa e do
relatório final contendo o custo real da pesquisa realizada).
d) Dos Bens Resgatados e da Partilha
1) Das coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou arqueológico.
Os bens resgatados permanecerão sob a guarda e responsabilidade de seu explorador, designado
fiel depositário de bens da União. Findos os trabalhos, as peças serão submetidas a uma Comissão
de Peritos, que selecionará as coisas ou bens quanto ao valor artístico, de interesse histórico,
cultural ou arqueológico e para atribuição dos seus valores, para efeito de incorporação ao
Patrimônio da União. Esta Comissão de Peritos será designada por Portaria do CEMA e será
composta por três representantes da MB indicados pela DPHCM e três membros indicados pelo
Ministério da Cultura, com conhecimento nas áreas de arqueologia, história da arte, museologia
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ou similares. A Presidência da Comissão caberá a um dos representantes da MB. Na hipótese de
não haver consenso entre os membros
da Comissão, a decisão será tomada por votação. Em caso de empate na votação, caberá ao
Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.
A partilha ou a recompensa pela remoção dos bens serão feitas na forma do contrato ou ato de
autorização.
2) Das demais coisas ou bens
A partilha desses bens ou a recompensa pela remoção desses bens serão feitas na forma do
contrato ou ato de autorização.
e) Acompanhamento
O acompanhamento dos trabalhos realizados se fará de duas formas:
- por meio de relatório mensal a ser entregue até o 5o dia útil do mês subseqüente à CP, DL ou
AG com jurisdição sobre a área. Nesse relatório, o explorador autorizado descreverá os serviços
realizados no mês anterior, relacionará as peças e quantitativos resgatados, as dificuldades
encontradas e as soluções para não danificar o ambiente e as peças retiradas; e
- por meio da fiscalização a ser exercida por determinação do DN.
A CP/DL/AG deverá encaminhar uma cópia do relatório mensal de exploração para o DN, DPC e
EMA.
Os relatórios mensais deverão ficar arquivados na CP/DL/AG, juntamente com todo o processo.
0304 – PRORROGAÇÃO
Os prazos concedidos para pesquisa, exploração, remoção e demolição de bens soçobrados
poderão ser prorrogados, mediante requerimento do interessado à Autoridade que concedeu a
autorização em questão, desde que devidamente justificados e com antecedência de 60 (sessenta)
dias da data de validade da autorização.
O requerimento de prorrogação deverá observar a mesma tramitação do processo de autorização
inicial, conforme a alínea b) do item 0303.

0305 - CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO
As autorizações ou contratos para pesquisa, remoção, demolição ou exploração de coisas ou bens
soçobrados ou encalhados estarão automaticamente cancelados sempre que:
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a) o autorizado não der início às atividades dentro do prazo estabelecido no ato de autorização ou,
no curso das operações, não apresentar condições para lhe dar continuidade;
b) no decorrer das operações venham a surgir riscos inaceitáveis para a segurança da navegação,
para terceiros (inclusive para os que estiverem trabalhando nas operações) e para o meio
ambiente;
c) tenham sido retiradas peças ou alterado o local durante as pesquisas;
d) for detectado que o processo utilizado para o resgate das peças está causando ou possa vir a
causar prejuízo ou danos às coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, cultural ou
arqueológico ou danificar local que deva ser preservado pelos mesmos motivos;
e) houver desvio de material pertencente à União; ou
f) não seja entregue, pelo segundo mês consecutivo, o relatório mensal das atividades.
Nenhum pagamento será devido ao autorizado pelo cancelamento da autorização ou contrato,
salvo quando já tenham sido recuperados coisas ou bens desprovidos de valor artístico e de
interesse histórico, cultural ou arqueológico, situação em que tais coisas ou bens poderão ser
adjudicados ou entregue o produto de sua venda para pagamento e compensação de, pelo menos,
parte das despesas do autorizado.
0306 - DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO
DE SEGURO
a) Despesas de Fiscalização
As despesas decorrentes de deslocamento, alimentação e pousada do(s) fiscal(is) designado(s)
pela MB serão da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a realizar pesquisa,
remoção, demolição ou exploração de coisas ou bens soçobrados ou encalhados pertencentes à
Uniao.
b) Constituição de Seguro
Será também da responsabilidade da pessoa física ou jurídica autorizada a pesquisar, remover,
demolir ou explorar coisas ou bens soçobrados pertencentes à União, a constituição obrigatória de
um SEGURO, em favor do(s) fiscal(is) designado(s) para acompanhamento do(s) serviço(s),
durante todo o período das atividades. Tal seguro deverá compreender as coberturas e as
importâncias descritas no Anexo 3-A.
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CAPÍTULO 5
DISPOSIÇÕES FINAIS
0501 – CADASTRAMENTO
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas na pesquisa, remoção, demolição ou exploração de
bens submersos ou encalhados ou em excursão de turismo subaquático em sítios arqueológicos já
incorporados ao domínio da União deverão ser previamente cadastradas na CP, DL ou AG com
jurisdição na área onde executarão a atividade.
O cadastramento será obtido mediante o preenchimento da ficha-cadastro, conforme modelo
constante do Anexo 5-A.
0502 - MEIOS EMPREGADOS
Somente poderá ser empregada na pesquisa, remoção, demolição ou exploração de bens
submersos ou encalhados, bem como nas atividades do turismo subaquático, embarcação
devidamente regularizada quanto às normas em vigor e tripulada por pessoal devidamente
habilitado, em consonância com o respectivo Cartão de Tripulação de Segurança.
As empresas de mergulho empregadas nas atividades previstas nestas Normas deverão estar
devidamente cadastradas nas CP/DL/AG, de acordo com o previsto na NORMAM-15/DPC.
0503 - INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO EM AVISOS AOS
NAVEGANTES
O interessado deverá participar à CP, DL ou AG o início e o término de qualquer das operações a
serem realizadas nas áreas autorizadas em decorrência do contido nestas normas, a fim de
possibilitar sua divulgação em Aviso aos Navegantes.

0504 - DAS COISAS OU BENS ACHADOS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL,
EM TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS E EM TERRENOS MARGINAIS
Aquele que achar coisas ou bens em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus
acrescidos e em terrenos marginais deverá cumprir os seguintes procedimentos:
a) não alterar a situação das referidas coisas ou bens, salvo se for necessário para colocá-los em
segurança;
b) comunicar imediatamente o achado à CP, DL ou AG da jurisdição, fazendo a entrega das coisas
e dos bens que tiver colocado em segurança e dos quais tiver a guarda ou posse; e
c) as coisas ou bens achados ficarão sob custódia da CP, DL ou AG.
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0505 - DOS RECURSOS
Das decisões proferidas pelos Representantes da Autoridade Marítima, a seguir discriminados,
caberão os seguintes recursos em última instância administrativa:
a) Do Chefe do Estado-Maior da Armada
- ao Comandante da Marinha;
b) Do Diretor de Portos e Costas
- ao Diretor-Geral de Navegação; e
c) Dos Comandantes dos Distritos Navais
- ao Comandante de Operações Navais.

PORTARIA Nº 49/EMA, DE 11 DE ABRIL DE 2005
Ministério da Defesa Estado-Maior da Armada Comando da Marinha

Constitui a Comissão de Peritos para avaliação dos bens resgatados no rio São Francisco, na cidade de
Neópolis - SE.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto
na Portaria Interministerial nº 68, do Comando da Marinha e Ministério da Cultura, de 23 de janeiro de
1989, na Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986, alterada pela Lei nº 10.166, de 27 de dezembro de 2000,
na Portaria nº 156, de 3 de junho de 2004, do Comandante da Marinha, nas Normas da Autoridade
Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos,
Encalhados e Perdidos NORMAM 10, da Diretoria de Portos e Costas, aprovada pela Portaria nº 108, de 16
de dezembro de 2003, da Diretoria de Portos e Costas, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril
de 2004, resolve:

Art. 1º Constituir a Comissão de Peritos para avaliar os bens resgatados no rio São Francisco, cidade de
Neópolis - SE, no que concerne o seu valor artístico, interesse histórico ou arqueológico.

Art. 2º Designar os componentes a seguir para integrar a Comissão de Peritos:
I - do Comando da Marinha
Capitão-de-Mar-e-Guerra FRANCISCO EDUARDO ALVES DE ALMEIDA - Presidente;
Capitão-de-Fragata (T) MÔNICA HARTZ OLIVEIRA MOITREL - Membro;
Servidor Civil LUIZ OCTAVIO DE CASTRO CUNHA, arqueólogo subaquático - Membro; e
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II - do Ministério da Cultura
JUSSARA DE MORAES MENDES, historiadora, lotada no Departamento de Identificação e
Documentação no Rio de Janeiro Membro.
ADLER HOMERO FONSECA E CASTRO, historiador e assistente institucional III, lotado no
Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização no Rio de Janeiro - Membro.
ROSSANA PINHEL NAJJAR, arqueóloga, lotada na Superintendência Regional no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo (6ª SR) - Membro
Art. 3º Durante a realização da avaliação, deverão ser observadas as seguintes orientações:
I - as decisões da Comissão serão adotadas por consenso;
II - na hipótese de não ocorrer consenso entre os membros da Comissão, a decisão será adotada por
votação; e
III - em caso de empate na votação, caberá ao Presidente da Comissão a decisão final sobre o assunto.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU, ficando revogada quando do
encerramento dos trabalhos da Comissão.

Brasília, 11 de abril de 2005
Alte Esq RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA

PORTARIA N° 230 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 20, 23, 215 e 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos
arqueológicos e pré-históricos nacional;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria SPHAN nº 07, de 1º de dezembro de 1988, que trata do ato
(Portaria) de outorga (autorização/permissão) para executar determinado projeto que afete direto ou
indiretamente sítio arqueológico;
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais em
urgência com os estudos preventivos de arqueologia, objetivando o licenciamento de empreendimentos
potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico, e
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CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais, com os
empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico, faz saber que são
necessários os procedimentos abaixo para obtenção das licenças ambientais em urgência ou não, referentes
à apreciação e acompanhamento das pesquisas arqueológicas no país, resolve:
 Fase de obtenção de licença prévia (EIA/RIMA)
Artº 1 - Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e etnohistórica da área de
influência do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados secundários e levantamento
arqueológico de campo.
Artº 2 - No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou mal conhecidas
que não permitam inferências sobre a área de intervenção do empreendimento, deverá ser providenciado
levantamento arqueológico de campo pelo menos em sua área de influência direta. Este levantamento
deverá contemplar todos os compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área a ser
implantada e deverá prever levantamento prospectivo de sub-superfície.
I - O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio
arqueológico da área de estudo, sob a rubrica Diagnóstico.
Artº 3 - A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio arqueológico regional será realizada
com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais temáticas (geologia, geomorfologia,
hidrografia, declividade e vegetação) e nas particularidades técnicas das obras.
Artº 4 - A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os Programas de
Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as fases de licenciamento
ambiental do empreendimento de forma a garantir a integridade do patrimônio cultural da área.
 Fase de obtenção de licença de instalação (LI)
Artº 5 - Nesta fase, dever-se-á implantar o Programa de Prospecção proposto na fase anterior, o qual
deverão prever prospecções intensivas (aprimorando a fase anterior de intervenções no subsolo) nos
compartimentos ambientais de maior potencial arqueológico da área de influência direta do
empreendimento e nos locais que sofrerão impactos indiretos potencialmente lesivos ao patrimônio
arqueológico, tais como áreas de reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços e
obras de infra-estrutura.
§ 1º - Os objetivos, nesta fase, são estimar a quantidade de sítios arqueológicos existentes nas áreas a serem
afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento e a extensão, profundidade, diversidade cultural e
grau de preservação nos depósitos arqueológicos para fins de detalhamento do Programa de Resgate
Arqueológico proposto pelo EIA, o qual deverá ser implantado na próxima fase.
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§ 2º - O resultado final esperado é um Programa de Resgate Arqueológico fundamentado em critérios
precisos de significância científica dos sítios arqueológicos ameaçados que justifique a seleção dos sítios a
serem objeto de estudo em detalhe, em detrimento de outros, e a metodologia a ser empregada nos estudos.
 Fase de obtenção da licença de operação
Artº 6 - Nesta fase, que corresponde ao período de implantação do empreendimento, quando acorrem as
obras de engenharia, deverá ser executado o Programa de Resgate Arqueológico proposto no EIA e
detalhado na fase anterior.
§ 1º - É nesta fase que deverão ser realizados os trabalhos de salvamento arqueológico nos sítios
selecionados na fase anterior, por meio de escavações exaustivas, registro detalhado de cada sítio e de seu
entorno e coleta de exemplares estatisticamente significativos da cultura material contida em cada sítio
arqueológico.
§ 2º - O resultado esperado é um relatório detalhado que especifique as atividades desenvolvidas em campo
e em laboratório e apresente os resultados científicos dos esforços despendidos em termos de produção de
conhecimento sobre arqueologia da área de estudo. Assim, a perda física dos sítios arqueológicos poderá
ser efetivamente compensada pela incorporação dos conhecimentos produzidos à Memória Nacional.
§ 7º - O desenvolvimento dos estudos arqueológicos acima descritos, em todas as suas fases, implica
trabalhos de laboratório e gabinete (limpeza, triagem, registro, análise, interpretação, acondicionamento
adequado do material coletado em campo, bem como programa de Educação Patrimonial), os quais
deverão estar previstos nos contratos entre os empreendedores e os arqueólogos responsáveis pelos
estudos, tanto em termos de orçamento quanto de cronograma.
§ 8º - No caso da destinação da guarda do material arqueológico retirado nas áreas, regiões ou municípios
onde foram realizadas pesquisas arqueológicas, a guarda destes vestígios arqueológicos deverá ser
garantida pelo empreendedor, seja na modernização, na ampliação, no fortalecimento de unidades
existentes, ou mesmo na construção de unidades museológicas específicas para o caso.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Roberto Cézar De Hollanda Cavalcanti
(Publicado no D.O.U. Nº 244 de 18 de dezembro de 2002)
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PORTARIA N° 28 DE 31 DE JANEIRO 2003
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 20,23,215 e 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos
arqueológicos e pré-históricos nacional;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria SPHAN nº 07, de 1º de dezembro de 1988, que trata do ato
(Portaria) de outorga (autorização/permissão) para executar determinado projeto que afete direto ou
indiretamente sítio arqueológico;
CONSIDERANDO as enormes perdas da base finita do Patrimônio Cultural Arqueológico ocorrida com a
implantação de Usina Hidrelétricas no Brasil;
CONSIDERANDO que apenas recentemente os referidos empreendimentos estão sendo objeto de estudos
de impacto ambiental, e mais recentemente ainda estão a incorporar a variável destinada à proteção do
Patrimônio Cultural Arqueológico;
CONSIDERANDO a necessidade de reparar, minimizar e mitigar os impactos negativos potencialmente
causados pela implantação dos referidos empreendimentos;
Considerando a necessidade imperativa de renovação das licenças ambientais de operação por parte do
IBAMA e/ou das Agências Ambientais Estaduais, dos referidos empreendimentos;
CONSIDERANDO ser o licenciamento ambiental um ato administrativo complexo que envolve outras
instâncias governamentais, em especial o IPHAN, nas questões relativas ao Patrimônio Cultural da Nação;
CONSIDERANDO ainda que todos os reservatórios de Usinas Hidrelétricas que não foram objeto de
levantamento arqueológico prévio, diagnóstico, resgate e salvamento devem conter na sua faixa de
depleção importante legado arqueológico ainda passível de identificação, documentação e resgate;
CONSIDERANDO que as faixas de depleção podem ser objeto de estudos arqueológicos visando suprir
esta lacuna legal;
CONSIDERANDO que com exceção dos reservatórios a fio d’água todos os outros oferecem ainda
significativas oportunidades de se promover à pesquisa arqueológica.
O Diretor do Departamento de Proteção no uso de suas atribuições resolve,
Artº 1 - Que os reservatórios de empreendimentos hidrelétricos de qualquer tamanho ou dimensão dentro
do território nacional deverão doravante na solicitação da renovação da licença ambiental de operação
prever a execução de projetos de levantamento, prospecção, resgate e salvamento arqueológico da faixa de
depleção.
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Artº 2 - Os estudos arqueológicos serão exigidos na faixa de depleção ao menos entre os níveis médio e
máximo de enchimento dos reservatórios.
Artº 3 - Os projetos formulados para os estudos arqueológicos na faixa de depleção dos reservatórios
devem estar formatados em conformidade com a Lei Federal 3924/61 e das Portarias; SPHAN 07/88 e
IPHAN 230/2003.
Artº 4 - A critério do IPHAN que notificará o IBAMA e/ou as Agências Ambientais, o IPHAN poderá
opinar favoravelmente à concessão da renovação da licença de operação do empreendimento, desde que o
projeto de estudos arqueológicos tenha sido aprovado pelo IPHAN com garantias da execução.
Artº 5 - O cronograma dos trabalhos arqueológicos deverão estar compatibilizados com período de
esvaziamento do reservatório entre os níveis médio e máximo.
Artº 6 - Os reservatórios a fio d’água para efeitos desta Portaria serão excluídos.
Roberto Cézar De Hollanda Cavalcanti
(Publicado no D.O.U. Nº 24 de 3 de fevereiro de 2003)

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001 DE 23 DE JANEIRO DE 1986
Publicado no D.O.U. de 17/02/86.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48 do
Decreto no 88.351, de 1° de junho de 1983, para efetivo exercício das responsabilidades que lhe são
atribuídas pelo artigo 18 do mesmo Decreto, e
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios
básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, resolve:
Artigo 1° - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
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Artigo 2° - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em
caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II - Ferrovias;
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, artigo 48, do Decreto-Lei no 32, de 18.11.66;
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230kv;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos,
acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação,
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos,
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
Artigo 3° - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental, e respectivo RIMA, a serem
submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência
federal.
Artigo 4° - Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão compatibilizar
os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras
do meio Ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta Resolução e tendo por base a
natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade.
Artigo 5° - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meto Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:
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I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a
hipótese de não execução do projeto;
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e
operação da atividade;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada
área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência
do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente,
ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do
projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão
e análise dos estudos.
Artigo 6° - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes
da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos
e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes
atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da
qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os
sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre
a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da
magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos,
temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e
sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos,
indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
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Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual
competente, ou o Ibama ou, quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem
necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.
Artigo 7° - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não
dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos
resultados apresentados.
Artigo 8° - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à realização
do estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e
inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e
monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópiasArtigo 9° - O relatório de impacto ambientar - RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto
ambiental e conterá, no mínimo:
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação compatibilidade com as políticas setoriais, planos e
programas governamentais;
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais especificando para cada um deles,
nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de
energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os
empregos diretos e indiretos a serem gerados;
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando
o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos,
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes
situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;
VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos,
mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;
VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).
Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As
informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e
demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do
projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.
Artigo 10° - O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município terá um prazo
para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado.
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Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do
recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu
respectivo RIMA.
Artigo 11° - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA
será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de
documentação ou bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle ambiental correspondente,
inclusive o período de análise técnica.
§ 1° - Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão
cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação.
§ 2° - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão
estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, determinará o prazo para recebimento
dos comentários a ser feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário
promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto de. impactos ambientais e
discussão do RIMA.
Artigo 12° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Flávio Peixoto da Silveira

189

Cartas e Convenções

190

CARTA DE ATENAS – 1931
outubro de 1931
A - Conclusões Gerais
I - Doutrinas. Princípios Gerais.
A conferência assistiu à exposição dos princípios gerais e das doutrinas concernentes à proteção dos
monumentos.
Qualquer que seja a diversidade dos casos específicos - e cada caso pode comportar uma solução própria a conferência constatou que nos diversos Estados representados predomina uma tendência geral a
abandonar as reconstituições integrais, evitando assim seus riscos, pela adoção de uma manutenção regular
e permanente, apropriada para assegurar a conservação dos edifícios. Nos casos em que uma restauração
pareça indispensável devido a deterioração ou destruição, a conferência recomenda que se respeite a obra
histórica e artística do passado, sem prejudicar o estilo de nenhuma época.
A conferência recomenda que se mantenha uma utilização dos monumentos, que assegure a continuidade
de sua vida, destinando-os sempre a finalidades que o seu caráter histórico ou artístico.

II - Administração e legislação dos monumentos históricos.
A conferência assistiu à exposição das legislações cujo objetivo é proteger os monumentos de interesse
histórico, artístico ou científico, pertencentes às diferentes nações.
A conferência aprovou unanimemente a tendência geral que consagrou nessa matéria um certo direito da
coletividade em relação à propriedade privada.
A conferência constatou que as diferenças entre essas legislações provinham das dificuldades de conciliar o
direito público com o particular.
Em conseqüência, aprovada a tendência geral dessas legislações, a conferência espera que elas sejam
adaptadas às circunstâncias locais e à opinião pública, de modo que se encontre a menor oposição possível,
tendo em conta os sacrifícios a que estão sujeitos os proprietários, em beneficio do interesse geral. Votouse que em cada Estado a autoridade pública seja investida do poder do tomar, em caso de urgência,
medidas de conservação.
A conferência evidenciou o desejo de que o Escritório Internacional dos Museus publique uma resenha e
um quadro comparativo das legislações em vigor nos diferentes Estados e os mantenha atualizados.
III - A valorização dos monumentos.
A conferência recomenda respeitar, na construção dos edifícios, o caráter e a fisionomia das cidades,
sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos, cuja proximidade deve ser objeto de cuidados especiais.
Em certos conjuntos, algumas perspectivas particularmente pitorescas devem ser preservadas.
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Deve-se também estudar as plantações e ornamentações vegetais convenientes a determinados conjuntos de
monumentos para lhes conservar a caráter antigo.
Recomenda-se, sobretudo, a supressão de toda publicidade, de toda presença abusiva de postes ou fios
telegráficos, de toda indústria ruidosa, mesmo de altas chaminés, na vizinhança ou na proximidade dos
monumentos, de arte ou de história.
IV - Os materiais de restauração.
Os técnicos receberam diversas comunicações relativas ao emprego de materiais modernos para a
consolidação de edifícios antigos.
Eles aprovaram o emprego adequado de todos os recursos da técnica moderna e especialmente, do cimento
armado.
Especificam, porém, que esses meios de reforço devem ser dissimulados, salvo impossibilidade, a fim de
não alterar o aspecto e o caráter do edifício a ser restaurado.
Recomendam os técnicos esses procedimentos especialmente nos casos em que permitam evitar os riscos
de desagregação dos elementos a serem conservados.
V - A deterioração dos monumentos.
A conferência constata que, nas condições da vida moderna, os monumentos do mundo inteiro se acham
cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosféricos.
Afora as preocupações habituais e as soluções felizes obtidas na conservação da estatuária monumental
pelos métodos correntes, não se saberia, dada a complexidade dos casos no estado atual dos
conhecimentos, formular regras gerais.
A conferência recomenda:
1o - A colaboração em cada país dos conservadores de monumentos e dos arquitetos com os representantes
das ciências físicas, químicas e naturais para a obtenção de métodos aplicáveis em casos diferentes.
2o - Que o Escritório Internacional de Museus se mantenha a par dos trabalhos empreendidos em cada país
sobre essas matérias e lhes conceda espaço em suas publicações.
A conferência, no que concerne à conservação da escultura monumental, considera que retirar a obra do
lugar para o qual ela havia sido criada é, em princípio, lamentável. Recomenda, a título de precaução,
conservar, quando existem, os modelos originais e, na falta deles, a execução de moldes.

VI - Técnica da conservação
A conferência constata com satisfação que os princípios e as técnicas expostas nas diversas comunicações
se inspiram numa tendência comum, a saber:
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Quando se trata de ruínas, uma conservação escrupulosa se impõe, com a recolocação em seus lugares dos
elementos originais encontrados (anastilose), cada vez que o caso o permita; os materiais novos necessários
a esse trabalho deverão ser sempre reconhecíveis. Quando for impossível a conservação de ruínas
descobertas durante uma escavação, é aconselhável sepultá-las de novo depois de haver sido feito um
estudo minucioso.
Não é preciso dizer que a técnica e a conservação de uma escavação impõem a colaboração estreita do
arqueólogo e do arquiteto.
Quanto aos outros monumentos, os técnicos unanimemente aconselharam, antes de toda consolidação ou
restauração parcial, análise escrupulosa das moléstias que os afetam, reconhecendo, de fato, que cada caso
contribui um caso especial.
VII - A conservação dos monumentos e a colaboração internacional.
a) Cooperação técnica e moral
A conferência, convencida de que a conservação do patrimônio artístico e arqueológico da humanidade
interessa à comunidade dos Estados, guardiã da civilização, deseja que os Estados, agindo no espírito do
Pacto da Sociedade das Nações, colaborem entre si, cada vez mais concretamente para favorecer a
conservação dos monumentos de arte e de história.
Considera altamente desejável que instituições e grupos qualificados possam, sem causar o menor prejuízo
ao Direito Internacional Público, manifestar seu interesse pela salvaguarda das obras-primas nas quais a
civilização se tenha expressado em seu nível mais alto e que se apresentem ameaçadas.
Emite o voto de que as proposições a esse respeito, quando submetidas à organização, de cooperação
intelectual da Sociedade das Nações, possam ser recomendadas à favorável atenção dos Estados.
Caberia à Comissão Internacional de Cooperação Intelectual, após sindicância do Escritório Internacional
Museus e depois de haverem sido recolhidas todas as informações úteis, notadamente junto à Comissão
Nacional de Cooperação Intelectual interessada, pronunciar-se sobre a oportunidade das providências a
serem empreendidas e sobre o procedimento a ser seguido em cada caso particular.
Os membros da conferência, após haverem visitado, no curso de seus trabalhos e no correr dos estudos
desenvolvidos nessa ocasião, muitos dos principais campos de escavações e dos monumentos antigos da
Grécia, foram unânimes em prestar homenagem ao governo grego que, há muitos anos, ao mesmo tempo
em que executava ele mesmo trabalhos consideráveis, aceitou a colaboração de arqueólogos e especialistas
de todos os países.
Nessa ocasião viram um exemplo que contribuiu para a realização das metas de cooperação intelectual,
cuja necessidade foi aparecendo no curso dos trabalhos.
b) O papel da educação e o respeito aos monumentos.
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A conferência, profundamente convencida de que a melhor garantia de conservação de monumentos e
obras de arte vem do respeito e do interesse dos próprios povos, considerando que esses sentimentos
podem ser grandemente favorecidos por uma ação apropriada dos poderes públicos, emite o voto de que os
educadores habituem a infância e a juventude a se absterem de danificar os monumentos, quaisquer que
eles sejam, e lhes façam aumentar o interesse, de uma maneira geral, pela proteção dos testemunhos de
toda a civilização.
c) Utilidade de uma documentação internacional
A conferência emite o voto de que:
1o - Cada Estado, ou as instituições criadas ou reconhecidamente competentes para esse trabalho, publique
um inventário dos monumentos históricos nacionais, acompanhado de fotografia e de informações;
2o - Cada Estado constitua arquivos onde serão reunidos todos os documentos relativos a seus monumentos
históricos;
3o - Cada Estado deposite no Escritório Nacional de Museus suas publicações;
4o - O escritório consagre em suas publicações artigos relativos aos procedimentos e ao métodos gerais de
conservação dos monumentos históricos;
5o - O escritório estude a melhor utilização das informações assim centralizadas.
B – Deliberação da conferência sobre a anastilose dos monumentos da Acrópole
Havia sido previsto que uma das sessões da Conferência do EIM se detivesse na acrópole, e os membros da
conferência usufruíssem das facilidades que lhes haviam sido oferecidos por M. Balanos, diretor dos
trabalhos dos monumentos da Acrópole, que se pôs à disposição para prestar quaisquer explicações sobre
os trabalhos em curso, permitindo-lhes pedir detalhes e emitir opiniões.
Essa sessão, se realizou na manhã de domingo, 25 de outubro, sob a presidência de M. Karo. Durante a
primeira parte da sessão os membros da conferência ouviram a exposição de M. Balanos sobre os trabalhos
de anastilose já executados, tanto nos Propileus como no Partenon.
Na segunda parte de sua exposição M. Balanos forneceu detalhes sobre o programa ulterior dos trabalhos.
Ao terminar, exprimiu o desejo de ouvir dos membros da conferência, individualmente, sua opinião sobre
esse programa. Sob a orientação de M. Karo, os membros da conferência procederam a uma longa troca de
opiniões, especialmente sobre os seguintes pontos:
a) Recuperação da colunata norte do Partenon e recuperação do peristilo sul;
b) Emprego de cimento como revestimento dos tambores de substituição;
c) Escala dos metais a serem empregados para os grampos;
d) Oportunidade do emprego de moldes como complemento da anastilose;
e) Proteção do friso contra as intempéries.
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Sobre o primeiro ponto, os membros da conferência aprovaram unanimemente os trabalhos de recuperação
da colunata norte do Partenon, assim como a recuperação parcial do peristilo sul, segundo o projeto de M.
Balanos, que não prevê qualquer restauração além da simples anastilose.
A propósito do emprego do cimento como revestimento dos tambores de substituição, os técnicos
sublinharam o caráter particular dos trabalhos do Partenon e, constatando os resultados satisfatórios dos
primeiros ensaios feitos por M. Balanos nesse caso especial, se abstiveram de opinar de um modo geral
sobre essa questão.
A escolha do metal a ser empregado para os grampos prendeu a atenção dos técnicos, que aproveitaram
essa ocasião para expor suas experiências sobre o assunto. M. Balanos assinalou que o emprego do ferro
não apresentava inconveniente no caso da Acrópole, considerando as precauções tomadas e as condições
climáticas peculiares no país. Por outro lado, alguns técnicos, mesmo reconhecendo que as razões
invocadas por M. Balanos justificam o emprego do ferro no que diz respeito aos trabalhos da Acrópole,
lembraram conseqüências às vezes desagradáveis desse emprego para a conservação das pedras e
manifestaram sua preferência por metais menos susceptíveis de deterioração.
No que concerne ao quarto problema colocado por M. Balanos, relativo ao emprego de moldes como
complemento da anastilose, certos técnicos recomendaram muita prudência e sublinharam a utilidade de
testes preliminares.
Sobre a proteção do friso contra as intempéries, os membros da conferência acolheram o projeto
preconizado por M. Balanos, que consiste em proteger esse friso com uma cobertura apropriada.
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CARTA DE NOVA DELHI - 1956
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 9ª Sessão
de 5 de dezembro de 1956
UNESCO - Nova Delhi
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida
em Nova Delhi de 5 de novembro de 1956, em sua nona sessão,
Estimando que a garantia mais eficaz de conservação dos monumentos e obras do passado reside no
respeito e dedicação que lhes consagram os próprios povos e certa de que tais sentimentos podem ser
enormemente favorecidos por uma ação apropriada, inspirada na vontade dos Estados Membros de
desenvolver as ciências e as relações internacionais,
Convencida de que os sentimentos que dão origem à contemplação e ao conhecimento das obras do
passado podem facilitar grandemente a compreensão mútua entre os povos e que, para isso, é preciso
beneficiá-los com uma cooperação internacional e favorecer por todos os meios a execução da missão
social que lhes cabe,
CONSIDERANDO que, se cada Estado é mais diretamente interessado nas descobertas arqueológicas
feitas em seu território, toda a comunidade internacional participa, entretanto, desse enriquecimento,
CONSIDERANDO que a história do homem implica no conhecimento das diferentes civilizações; que é
preciso, portanto, em nome do interesse comum, que todos os vestígios arqueológicos sejam estudados e,
eventualmente, preservados e coletados,
Convencida de que é preciso que as autoridades nacionais encarregadas da proteção do patrimônio
arqueológico se inspirem em determinados princípios comuns aferidos na experiência e na prática dos
serviços arqueológicos nacionais, Estimando que, se o regime das pesquisas diz respeito, antes de tudo, à
competência interna dos Estados, é preciso, entretanto, conciliar este princípio com o de uma colaboração
internacional amplamente concebida e livremente aceita, Sendo-lhe apresentadas propostas referentes aos
princípios internacionais a serem aplicados em matéria de pesquisas arqueológicas, questão que constitui o
ponto 9.4.3. da ordem do dia da sessão,
Após haver decidido, durante a sua oitava sessão, que essas propostas seriam objeto de uma
regulamentação internacional, através de uma recomendação aos Estados Membros,
Adota, neste quinto dia de dezembro de 1956, a seguinte recomendação:
A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que apliquem as disposições seguintes e que
adotem, sob forma de lei nacional ou de qualquer outro modo, medidas que visem a tornar eficazes nos
territórios sob sua jurisdição as normas e princípios formulados na presente recomendação.
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A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que levem a presente recomendação ao
conhecimento das autoridades e órgãos que se dedicam às pesquisas arqueológicas e aos museus.
A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que lhe apresentem, nas datas e na forma que ela
determinar, relatórios sobre a continuidade que derem à presente recomendação.
I - DEFINIÇÕES
Pesquisas arqueológicas
Para efeito da presente recomendação entende-se por pesquisas arqueológicas todas as investigações
destinadas à descoberta de objetos de caráter arqueológico, quer tais investigações impliquem numa
escavação do solo ou numa exploração sistemática de sua superfície ou sejam realizadas sobre o leito ou no
subsolo das águas interiores ou territoriais de um Estado Membro.
Bens protegidos
As disposições da presente recomendação se aplicam a qualquer vestígio arqueológico cuja conservação
apresente um interesse público do ponto de vista da história ou da arte, podendo cada Estado Membro
adotar o critério mais apropriado para determinar o interesse público dos vestígios que encontre em seu
território. Deveriam estar, principalmente, submetidos ao regime previsto pela presente recomendação os
monumentos, móveis ou imóveis, que apresentem interesse do ponto de vista da arqueologia no sentido
mais amplo.
O critério utilizado para determinar o interesse público dos vestígios arqueológicos poderia variar segundo
se trate ou de sua conservação, ou da obrigação de declaração das descobertas impostas ao escavador ou ao
descobridor.
a) No primeiro caso, o critério que consiste em proteger todos os objetos anteriores a uma determinada data
deveria ser abandonado e a atribuição a uma determinada época ou uma ancianidade de um número
mínimo de anos fixado por lei deveria ser adotada como critério de proteção.
b) No segundo caso, cada Estado Membro deveria adotar critérios bem mais amplos que imponham ao
escavador e ao descobridor a obrigação de declarar todos os bens de caráter arqueológico, móveis ou
imóveis, por ele encontrados.
II - PRINCÍPIOS GERAIS
Proteção do patrimônio arqueológico
Cada Estado Membro deveria garantir a proteção de seu patrimônio arqueológico, levando em conta,
especialmente, os problemas advindos das pesquisas arqueológicas e em concordância com as disposições
da presente recomendação. Cada Estado Membro deveria, especialmente:
a) submeter as explorações e as pesquisas arqueológicas ao controle e à prévia autorização da autoridade
competente;

197

b) obrigar quem quer que tenha descoberto vestígios arqueológicos a declará-los, o mais rapidamente
possível, às autoridades competentes;
c) aplicar sanções aos infratores dessas regras;
d) determinar o confisco dos objetos não declarados;
e) precisar o regime jurídico do subsolo arqueológico e, quando esse subsolo for propriedade do Estado,
indicá-lo expressamente na legislação;
f) dedicar-se ao estabelecimento de critérios de proteção legal dos elementos essenciais de seu patrimônio
arqueológico entre os monumentos históricos.
Órgão de proteção às pesquisas arqueológicas
Se a diversidade das tradições e as desigualdades de recursos se opõem à adoção por todos os Estados
Membros de um sistema de organização uniforme de serviços administrativos relativos às pesquisas,
alguns princípios, entretanto, deveriam ser comuns a todos os serviços nacionais:
a) O serviço de pesquisas arqueológicas deveria ser, sempre que possível, uma administração central do
Estado, ou, pelo menos, uma organização que disponha por força de lei, de meios que lhe permitam adotar,
em caso de necessidades, as medidas de urgência indispensáveis. Esse serviço, encarregado da
administração geral das atividades arqueológicas deveria prover, em colaboração com os institutos de
pesquisa e as universidades, o ensino de técnicas das escavações arqueológicas. Esse serviço deveria
também criar uma documentação central, com mapas que se refiram a seus monumentos móveis ou
imóveis, assim como uma documentação junto a cada museu importante, de acervos cerâmicos,
iconográficos, etc.
b) A continuidade dos recursos financeiros deveria ser garantida principalmente com:
I - o bom funcionamento dos serviços;
II - a execução de um plano de trabalho proporcional à riqueza arqueológica do país, nele incluídas as
publicações científicas;
III - a fiscalização das descobertas fortuitas;
IV - a manutenção das escavações e monumentos.
Cada Estado Membro deveria exercer um controle rigoroso sobre as restaurações dos vestígios e objetos
arqueológicos descobertos.
Deveria ser solicitado às autoridades competentes uma autorização prévia para o deslocamento de
monumentos cuja localização in situ é essencial.
Cada Estado Membro deveria considerar a conveniência de manter intactos, total ou parcialmente,
determinado número de sítios arqueológicos de diversas épocas, para que sua exploração possa beneficiarse dos progressos da técnica e do avanço dos conhecimentos arqueológicos. Em cada um dos sítios
arqueológicos importantes em processo de pesquisa, na medida em que o terreno o permita, testemunhos,
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ou seja, porções de terreno poderiam também ser reservados em vários locais para permitir um controle da
estatigrafia, bem como da composição do meio arqueológico.
Constituição de coleções centrais e regionais
Sendo a arqueologia uma ciência comparativa, dever-se-ia levar em conta, na criação e organização dos
museus e das coleções procedentes de pesquisas, a necessidade de facilitar, o mais possível, o trabalho de
comparação. Para isso, coleções centrais e regionais, ou mesmo, excepcionalmente, locais, representativas
dos sítios arqueológicos particularmente importantes, poderiam ser constituídas, o que seria melhor do que
pequenas coleções dispersas e com acesso restrito. Esses estabelecimentos deveriam dispor,
permanentemente, de uma organização administrativa e de um corpo técnico suficientes para que fique
assegurada a boa conservação dos objetos. Deveria ser criado, junto aos sítios arqueológicos importantes,
um pequeno estabelecimento de caráter educativo - eventualmente um museu - que permita aos visitantes
compreender melhor o interesse dos vestígios que lhes são mostrados.
Educação do público
A autoridade competente deveria empreender uma ação educativa para despertar e desenvolver o respeito e
a estima ao passado, especialmente através do ensino de história, da participação de estudantes em
determinadas pesquisas, da difusão pela imprensa de informações arqueológicas que provenham de
especialistas reconhecidos, da organização de circuitos turísticos, exposições e conferências que tenham
por objeto os métodos aplicáveis em matéria de pesquisas arqueológicas assim como os resultados obtidos,
da apresentação clara dos sítios arqueológicos explorados e dos monumentos descobertos, da edição a
preços módicos de monografias e guias em uma redação simples. Os Estados Membros deveriam adotar
todas as medidas necessárias para facilitar o acesso do público a esses sítios.
III - O REGIME DAS PESQUISAS E A COLABORAÇÃO INTERNACIONAL
Autorização de pesquisas concedida a um estrangeiro
Cada Estado Membro em cujo território as pesquisas necessitam ser executadas deveria regulamentar as
condições gerais às quais está subordinada a respectiva concessão, as obrigações impostas ao
concessionário principalmente quanto ao controle da administração nacional, a duração da concessão, as
causas que possam justificar a rescisão, a suspensão dos trabalhos ou a substituição pela administração
nacional do concessionário de sua execução.
As condições impostas ao pesquisador estrangeiro deveriam ser as mesmas que se aplicam aos competentes
nacionais e, portanto, o contrato de concessão deveria evitar formular, sem necessidade, exigências
específicas.
Colaboração internacional
Para responder aos interesses superiores da ciência arqueológica e aos da colaboração internacional, os
Estados Membros deveriam estimular as pesquisas através de um regime liberal, assegurando às
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instituições científicas e às pessoas devidamente qualificadas, sem distinção de nacionalidade, a
possibilidade de concorrerem em igualdade, à concessão das pesquisas. Os Estados Membros deveriam
estimular as pesquisas executadas, seja por missões mistas compostas por equipes científicas de seu próprio
país e por arqueólogos que representem instituições estrangeiras, seja por missões internacionais.
Quando uma pesquisa for concedida a uma missão estrangeira, o representante do Estado concedente, se
for designado, deveria ser também um arqueólogo capaz de ajudar a missão e de colaborar com ela.
Os Estados Membros que não dispõem de meios necessários para a organização de escavações
arqueológicas no estrangeiro deveriam receber todas as facilidades para enviar arqueólogos para pesquisas
abertas por outros Estados Membros, com a concordância do diretor da pesquisa. Um Estado que não
disponha de meios, técnicos ou de qualquer outra natureza, suficientes para administrar cientificamente
uma pesquisa deveria chamar técnicos estrangeiros para dela participar ou uma missão estrangeira para
conduzi-la.
Garantias recíprocas
A autorização para pesquisas só deve ser concedida a instituições representadas por arqueólogos
qualificados ou a pessoas que ofereçam sérias garantias científicas, morais e financeiras, sendo as últimas
suficientes para garantir que as pesquisas empreendidas serão levadas a seu termo de acordo com as
cláusulas do contrato de concessão e no prazo previsto.
A autorização para pesquisas concedida a arqueólogos estrangeiros deveria assegurar reciprocamente
garantias de duração e de estabilidade necessárias a incentivar seu empreendimento e a preservá-las de
revogações injustificadas, especialmente nos casos em que razões reconhecidamente fundadas viessem a
impor a suspensão de seus trabalhos por um determinado período.
Conservação dos vestígios
A autorização deveria definir as obrigações do pesquisador no período em que durar a concessão e a seu
término. Deveria ser por ela prevista, especialmente, a guarda, a manutenção e o restabelecimento das
feições do sítio, assim como a conservação, durante os trabalhos e ao término das escavações, dos objetos e
monumentos descobertos. Por outro lado, a autorização deveria precisar a possível ajuda com que o
pesquisador poderia contar da parte do Estado concedente para fazer face a suas obrigações, no caso de
elas se revelarem excessivamente pesadas.
Acesso à pesquisa
Aos especialistas qualificados de qualquer nacionalidade deveria ser permitida a visita a um canteiro de
pesquisa antes de haverem sido publicados seus resultados e, até mesmo, obtida a concordância do diretor
da pesquisa, durante a execução dos trabalhos. Esse privilégio não deveria, em qualquer caso, redundar em
prejuízo ao direito de propriedade científica do pesquisador sobre sua descoberta.
Destinação do produto das pesquisas
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a) Cada Estado Membro deveria determinar claramente os princípios que, em seu território, regulam a
destinação do produto das pesquisas.
b) O produto das pesquisas deveria se destinar, antes de mais nada, à constituição, nos museus do país em
que são realizadas, de coleções completas, plenamente representativas da civilização, da história e da arte
desse país.
c) Com a preocupação básica de favorecer os estudos arqueológicos através da divulgação de objetos
originais, a autoridade concedente poderia ter em vista, depois da publicação científica, a cessão ao
pesquisador habilitado de um determinado número de objetos provenientes de suas escavações, ou que
consistam de objetos repetidos ou, de um modo geral, em objetos ou grupos de objetos aos quais essa
autoridade possa renunciar, em razão de sua similitude com outros objetos produzidos pela mesma
pesquisa. A cessão ao pesquisador de objetos provenientes de pesquisas deveria estar sempre condicionada
a que eles sejam destinados, em um prazo determinado, a centros científicos abertos ao público, ficando
estabelecido que, se essa condição não for cumprida, ou vier a ser desrespeitada, os objetos cedidos
voltarão à autoridade concedente.
d) A exportação temporária dos objetos descobertos, excluídos os objetos particularmente frágeis ou de
importância nacional, deveria ser autorizada, mediante solicitação justificada de instituição científica,
pública ou privada, desde que seu estudo seja impraticável no território do Estado concedente devido à
insuficiência de meios para a pesquisa bibliográfica e científica, ou por tornar-se difícil pelas condições de
acesso.
e) Cada Estado Membro deveria considerar a possibilidade de ceder, trocar ou enviar para depósito em
museus estrangeiros, objetos que não apresentem interesse para as coleções nacionais.
Propriedade científica: direitos e obrigações do pesquisador
a) O Estado concedente deveria garantir ao pesquisador a propriedade científica de suas descobertas
durante um prazo razoável.
b) O Estado concedente deveria impor ao pesquisador a obrigação de publicar, no prazo previsto pelo
contrato de concessão, ou na falta dele, em um prazo razoável, os resultados de seus trabalhos. Esse prazo
não deveria ser superior a dois anos, no que diz respeito aos relatórios preliminares. Durante um período de
cinco anos após a descoberta, as autoridades arqueológicas competentes deveriam se empenhar em não
liberar para estudo detalhado o conjunto de objetos provenientes das pesquisas nem a documentação
científica a ela referente, a não ser com autorização por escrito do pesquisador. Essas autoridades deveriam
impedir nas mesmas condições a fotografia ou a reprodução do material arqueológico ainda inédito. Para
permitir, se for o caso, uma dupla publicação simultânea de seu relatório preliminar, o pesquisador deveria,
a pedido de tais autoridades, colocar a sua disposição cópia do texto desse relatório.
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c) As publicações científicas sobre as pesquisas arqueológicas editadas em um idioma de difusão restrita
deveriam ser acompanhadas de um sumário e, se possível, da tradução do quadro das matérias e das
legendas das ilustrações em uma língua mais difundida.
Documentação sobre as pesquisas
Observadas as disposições do artigo 24, os serviços arqueológicos nacionais deveriam facilitar, na medida
do possível, a consulta a sua documentação e o acesso a seus depósitos arqueológicos aos pesquisadores e
especialistas qualificados, sobretudo aos que obtiveram uma concessão para um determinado sítio ou
desejam obtê-la.
Reuniões regionais e sessões de discussões científicas
Com vistas a facilitar o estudo dos problemas de interesse comum, os Estados Membros poderiam
organizar, periodicamente, reuniões regionais com grupos de representantes dos serviços arqueológicos dos
Estados interessados. Por outro lado, cada Estado Membro poderia suscitar reuniões de discussões
científicas entre os pesquisadores que operam em seu solo.
IV - COMÉRCIO DAS ANTIGÜIDADES
No interesse superior do patrimônio arqueológico comum, todos os Estados Membros deveriam considerar
a possibilidade da regulamentação do comércio das antigüidades, para evitar que esse comércio venha a
favorecer a evasão do material arqueológico ou prejudique a proteção das pesquisas e a formação das
coleções públicas. Os museus estrangeiros deveriam poder adquirir objetos liberados de qualquer restrição
legal prevista pela autoridade competente do país de origem, para responderem a sua missão científica e
educativa.
V - A REPRESSÃO ÀS PESQUISAS CLANDESTINAS E À EXPORTAÇÃO ILÍCITA DOS
OBJETOS PROVENIENTES DAS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS
Proteção dos sítios arqueológicos contra as pesquisas clandestinas e as degradações Cada Estado Membro
deveria adotar as medidas necessárias para impedir as pesquisas clandestinas e a degradação dos
monumento definidos nos artigos 2 e 3 acima e a dos sítios arqueológicos, assim como a exportação dos
objetos daí provenientes.
Colaboração internacional para a repressão
Todas as medidas necessárias deveriam ser adotadas para que, quando ocorrer a oferta de cessão de objetos
arqueológicos, os museus possam se assegurar de que nada autoriza a considerar que tais objetos
provenham de pesquisas clandestinas, de roubos, ou de outras operações consideradas ilícitas pela
autoridade competente do país de origem. Qualquer oferta suspeita e toda a informação a ela referente
deveriam ser levadas ao conhecimento dos serviços interessados. No caso de objetos arqueológicos
haverem sido adquiridos por museus, deveriam ser publicadas, assim que possível, as indicações que
permitam identificá-los e que precisem seu modo de aquisição.
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Repatriamento dos objetos ao país de origem.
Os serviços de pesquisas arqueológicas e os museus deveriam prestar entre si uma colaboração mútua para
assegurar ou facilitar o repatriamento ao país de origem dos objetos que provém de pesquisas clandestinas
ou de roubos, e de objetos cuja exportação tenha sido feita com transgressão à legislação do país de
origem. É desejável que cada Estado Membro adote todas as medidas necessárias para garantir esse
repatriamento. Esses princípios deveriam ser aplicados à hipótese da exportação temporária estabelecida no
artigo 23, c, d, e e acima, no caso de não restituição dos objetos dentro do prazo fixado.
VI - PESQUISAS EM TERRITÓRIO OCUPADO
Em caso de conflito armado, qualquer Estado Membro que venha a ocupar o território de um outro Estado
deveria se abster de realizar pesquisas arqueológicas no território ocupado. No caso de achados fortuitos,
sobretudo os que se derem durante atividades militares, a potência ocupante deveria adotar todas as
medidas possíveis para protegê-los e deveria enviá-los, ao término das hostilidades, acompanhados de toda
a documentação relativa que detiver, às autoridades competentes do território anteriormente ocupado.
VII - ACORDOS BILATERAIS
Os Estados Membros deveriam, sempre que necessário ou desejável, concluir acordos bilaterais para
regulamentar as questões de interesse comum que possam vir a ser colocadas pela aplicação das
disposições da presente recomendação.
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RECOMENDA DE PARIS - 1964
novembro de 1964
Recomendação sobre medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, a importação e a transferência
propriedade ilícita de bens culturais.
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reunida em
Paris de 20 de outubro a 20 de novembro de 1964, em sua décima-terceira sessão,
Estimando que os bens culturais se constituem em elementos fundamentais da civilização e da cultura dos
povos, e que a familiaridade com esses bens favorece a compreensão e a apreciação mútuas entre as
nações,
CONSIDERANDO que cada Estado tem o dever de proteger o patrimônio constituído pelos bens culturais
existentes em seu território contra os perigos decorrentes da exportação, da importação e da transferência
de propriedade ilícitas,
CONSIDERANDO que, para evitar esses perigos, é indispensável que cada Estado Membro adquira uma
consciência mais clara das obrigações morais relativas ao respeito a seu patrimônio cultural e ao de todas
as nações.
CONSIDERANDO que os objetivos visados não podem ser alcançados sem uma estreita colaboração entre
os Estados-Membros,
Convicta de que se deve tomar providências no sentido de estimular a adoção de medidas adequadas e de
aperfeiçoar o ambiente de solidariedade internacional, sem o que os objetivos propostos não seriam
alcançados,
Tendo examinado propostas de uma regulamentação internacional destinada a proibir e impedir a
exportação, a importação e a transferência de propriedade ilícitas de bens culturais, assunto que constitui o
item 15.3.3 da pauta da sessão,
Tendo decidido, em sua décima-segunda reunião, que tais propostas seriam objeto de regulamentação
internacional mediante uma recomendação aos Estados Membros, e expressando, contudo, esperança de
que uma convenção internacional possa ser adotada o mais cedo possível.
Adota, neste dia dezenove de novembro de 1964, esta recomendação.
A Conferência Geral recomenda que os Estados Membros apliquem as disposições seguintes, adotando,
sob forma de lei nacional ou de outra forma, medidas necessárias a fazer vigorar, no território sob sua
jurisdição, as normas e princípios formulados na presente recomendação.
A Conferência Geral recomenda que os Estados Membros levem esta recomendação ao conhecimento das
autoridades e organizações relacionadas à proteção de bens culturais. A Conferência Geral recomenda que
os Estados-Membros lhe apresentem, nas datas e da forma por ela determinada, relatórios a respeito das
providências que hajam tomado no sentido de colocar em prática esta recomendação.
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I - Definição
Para efeito desta recomendação, são considerados bens culturais os bens móveis e imóveis de grande
importância para o patrimônio cultural de cada país, tais como as obras de arte e de arquitetura, os
manuscritos, os livros e outros bens de interesse artístico, histórico ou arqueológico, os documentos
etnológicos, os espécimens-tipo da flora e da fauna, as coleções científicas e as coleções importantes de
livros e arquivos, incluídos os arquivos musicais.
Cada Estado Membro deveria adotar os critérios que julgar mais adequados para definir, no âmbito de seu
território, os bens culturais que haverão de se beneficiar da proteção estabelecida nesta recomendação em
virtude da grande importância que apresentam.
II - Princípios Gerais
Para garantir a proteção de seu patrimônio cultural contra todos os perigos de empobrecimento, cada
Estado Membro deveria adotar as medidas adequadas para exercer um controle eficaz sobre a exportação
de bens culturais, nos parágrafos 1 e 2.
A importação de bens culturais só deveria ser autorizada após haverem sido declarados livres de qualquer
restrição por parte do Estado exportador.
Casa Estado Membro deveria tomar as providências apropriadas para impedir a transferência ilícita de
propriedade dos bens culturais.
Cada Estado Membro deveria estabelecer normas que regulamentassem a aplicação dos princípios
supracitados.
Qualquer exportação, importação ou transferência de propriedade efetuada em oposição às normas
adotadas por cada Estado Membro em conformidade com o parágrafo 6 deveria ser considerada ilícita.
Os museus, e em geral todos os serviços e instituições relacionados à conservação de bens culturais,
deveriam abster-se de adquirir qualquer bem cultural procedente de exportação, importação ou
transferência de propriedade ilícitas.
Para estimular e facilitar os intercâmbios legítimos de bens culturais, os Estados-Membros deveriam
empreender os esforços necessários para pôr à disposição das coleções públicas dos demais Estados
Membros, através de cessão ou intercâmbio, objetos do mesmo tipo daqueles cuja exportação ou
transferência de propriedade não possam ser autorizadas, ou, por meio de empréstimo ou depósito, alguns
desses mesmos objetos.
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III - Medidas Recomendadas
Identificação e Inventário Nacional dos Bens Culturais
Para garantir a aplicação mais eficaz dos princípios gerais enunciados acima, cada Estado Membro deveria,
na medida do possível, estabelecer e aplicar procedimentos para a identificação dos bens culturais
definidos nos parágrafos 1 e 2 que existam em seu território e estabelecer um inventário nacional desses
bens. A inclusão de um objeto cultural nesse inventário não deveria alterar de maneira alguma sua
propriedade legal. Particularmente, um objeto cultural de propriedade privada deveria permanecer como tal
mesmo após sua inclusão no inventário nacional. Este inventário não teria caráter restritivo.
Instituições de Proteção dos Bens Culturais
Cada Estado-Membro deveria providenciar para que a proteção dos bens culturais estivesse sob a
responsabilidade de órgãos oficiais adequados e, se necessário, deveria instituir um serviço nacional para a
proteção dos bens culturais. Ainda que a diversidade de disposições constitucionais e de tradições e a
desigualdade de recursos impossibilitem a adoção por todos os Estados-Membros de uma organização
uniforme, é conveniente levar em consideração os seguintes princípios comuns, caso se julgue necessária a
criação de um serviço nacional de proteção dos bens culturais:
a) O serviço nacional de proteção dos bens culturais deveria ser, na medida do possível, um serviço
administrativo do Estado ou um órgão que, atuando em conformidade com a legislação nacional,
dispusesse dos meios administrativos, técnicos e financeiros que permitissem o desempenho eficaz de suas
funções.
b) As funções do serviço nacional de proteção dos bens culturais deveriam incluir:
(I) A identificação dos bens culturais existentes no território do Estado, e, se necessário, o estabelecimento
e a manutenção de um inventário nacional desses bens, em conformidade com o estabelecido no parágrafo
10, acima;
(II) Cooperação com outros organismos competentes no controle da exportação, da importação e da
transferência de propriedade de bens culturais, em conformidade com as disposições da seção 11, acima; o
controle de exportações seria consideravelmente facilitado se os bens culturais fossem acompanhados, por
ocasião de sua exportação, de um certificado apropriado, mediante o qual o Estado exportador certificaria
haver autorizado a exportação do bem em questão. Em caso de dúvida a instituição incumbida da proteção
dos bens culturais deveria comunicar-se com a instituição competente para confirmar a legalidade da
exportação.
c) O serviço nacional de proteção dos bens culturais deveria estar autorizado a apresentar às autoridades
nacionais competentes propostas de outras medidas legislativas ou administrativas adequadas à proteção
dos bens culturais, inclusive sanções que impedissem a exportação, a importação e a transferência de
propriedade ilícitas.
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d) O serviço nacional de proteção dos bens culturais deveria poder recorrer a especialistas para assessorá-lo
em relação a problemas técnicos e na solução de casos litigiosos.
Cada Estado-Membro deveria, se necessário, constituir um fundo ou adotar outras medidas financeiras
apropriadas para dispor dos recursos necessários a adquirir bens culturais de importância excepcional.
Acordos Bilaterais e Multilaterais
Sempre que necessário ou conveniente, os Estados Membros deveriam firmar acordos bilaterais ou
multilaterais, como, por exemplo, dentro da estrutura de organizações intergovernamentais regionais, para
resolver problemas decorrentes da exportação, da importação ou da transferência de propriedade de bens
culturais, e mais especificamente, de modo a garantir a restituição de bens culturais ilicitamente exportados
do território de uma das partes desses acordos e localizada no território de outra. Tais acordos poderiam, se
for o caso, ser incluídos em acordos de maior abrangência, tais como os acordos culturais.
Colaboração Internacional para a Detecção de Operações Ilícitas
Sempre que necessário ou conveniente, os acordos bilaterais ou multilaterais deveriam conter cláusulas que
garantissem que, sempre que fosse proposta a transferência de propriedade de um bem cultural, os serviços
competentes de cada Estado pudessem certificar-se da inexistência de motivos para considerar o objeto
como proveniente de um roubo, de uma exportação ou de uma transferência de propriedade ilícitas ou de
qualquer outra operação considerada ilegal pela legislação do Estado exportador, como por exemplo, ao
exigir a apresentação do certificado a que se refere o parágrafo 11. Toda oferta suspeita e todos os detalhes
a ela relacionados, deveriam ser levados ao conhecimento dos serviços interessados. Os Estados-Membros
deveriam empenhar-se na assistência mútua através do intercâmbio dos resultados de suas experiências no
âmbito dos assuntos a que se refere esta recomendação.
Restituição ou Repatriação de Bens Culturais Exportados Ilicitamente
Os Estados-Membros, os serviços de proteção dos bens culturais, os museus e todas as instituições
competentes em geral deveriam colaborar uns com os outros no sentido de garantir ou facilitar a restituição
ou a repatriação de bens culturais ilicitamente exportados. Essa restituição ou repatriação deveria ser
efetuada em conformidade com a, legislação vigente no Estado em cujo território se encontram os bens.
Publicidade em caso de Desaparecimento de um Bem Cultural
O desaparecimento de qualquer bem cultural deveria, por solicitação de Estado que o reclamasse, ser
levado ao conhecimento do público, através de uma publicidade adequada.
Direitos dos Adquirentes de Boa Fé
Cada Estado-Membro deveria, se necessário, tomar as providências adequadas para estabelecer que sua
legislação interna ou as convenções quais possa vir a participar garantissem ao adquirente de boa fé de um
bem cultural a ser restituído ou repatriado ao território do Estado do qual havia sido ilegalmente exportado
a possibilidade de obter a indenização por perdas e danos ou outra compensação equivalente.
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Ação Educativa
No sentido de uma colaboração internacional que levasse em consideração tanto a natureza universal da
cultura quanto a necessidade de intercâmbios para possibilitar a todos beneficiar-se do patrimônio cultural
da humanidade, cada Estado-Membro deveria agir de modo a estimular e desenvolver entre seus cidadãos o
interesse e o respeito pelo patrimônio cultural de todas as nações.
Tal ação deveria ser empreendida pelos serviços competentes em cooperação com os serviços educativos,
com a imprensa e com outros meios de informação e difusão, com organizações de juventude e de
educação popular e com grupos e indivíduos ligados a atividades culturais.
O precedente é o texto autêntico da Recomendação devidamente aprovada pela Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, em sua décima-terceira reunião,
realizada em Paris e declarada concluída no vigésimo dia de novembro de 1964.
Em fé do qual apensamos nossas assinaturas, neste vigésimo-primeiro dia de novembro de 1964.
O Presidente da Conferência Geral
Noraír M. Sissakian
O Diretor-Geral
René Mahen
Cópia certificada do Assessor Jurídico da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura.
Paris
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CARTA DE VENEZA - 1964
de maio de 1964
II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos -ICOMOS - Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios
CARTA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E
SÍTIOS
Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente
como o testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade
dos valores humanos, as considera um patrimônio comum e, perante as gerações futuras, se reconhece
solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de
sua autenticidade.
É, portanto, essencial que os princípios que devem presidir à conservação e à restauração dos monumentos
sejam elaborados em comum e formulados num plano internacional, ainda que caiba a cada nação aplicálos no contexto de sua própria cultura e de suas tradições.
Ao dar uma primeira forma a esses princípios fundamentais, a Carta de Atenas de 1931 contribui para a
propagação de um amplo movimento internacional que se traduziu principalmente em documentos
nacionais, na atividade de ICOM e da UNESCO e na criação, por esta última, do Centro Internacional de
Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais. A sensibilidade e o espírito crítico se
dirigem para problemas cada vez mais complexos e diversificados. Agora é chegado o momento de
reexaminar os princípios da Carta para aprofundá-las e dotá-las de um alcance maior em um novo
documento.
Consequentemente, o Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos
Históricos, reunido em Veneza de 25 a 31 de maio de 1964, aprovou o texto seguinte:
Definições
Artigo 1º - A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio
urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um
acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações mas também às obras modestas, que
tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural.
Artigo 2º - A conservação e a restauração dos monumentos constituem uma disciplina que reclama a
colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a salvaguarda do
patrimônio monumental.
FINALIDADE
Artigo 3º - A conservação e a restauração dos monumentos visam a salvaguardar tanto a obra de arte
quanto o testemunho histórico.
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CONSERVAÇÃO
Artigo 4º - A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, manutenção permanente.
Artigo 5º - A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à
sociedade; tal destinação é portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar à disposição ou a decoração
dos edifícios. É somente dentro destes limites que se deve conceber e se pode autorizar as modificações
exigidas pela evolução dos usos e costumes.
Artigo 6º - A conservação de um monumento implica a preservação de um esquema em sua escala.
Enquanto subsistir, o esquema tradicional será conservado, e toda construção nova, toda destruição e toda
modificação que poderiam alterar as relações de volumes e de cores serão proibidas.
Artigo 7º- O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Por
isso, o deslocamento de todo o monumento ou de parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a
salvaguarda do monumento o exigir ou quando o justificarem razões de grande interesse nacional ou
internacional.
Artigo 8º - Os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do monumento não
lhes podem ser retirados a não ser que essa medida seja a única capaz de assegurar sua conservação.
RESTAURAÇÃO
Artigo 9º - A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. Tem por objetivo conservar e
revelar os valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e
aos documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das reconstituições conjeturais,
todo trabalho complementar reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á
da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A restauração será sempre
precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento.
Artigo 10º - Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação do monumento
pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conservação e construção cuja
eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e comprovada pela experiência.
Artigo11º - As contribuições válidas de todas as épocas para a edificação do monumento devem ser
respeitadas, visto que a unidade de estilo não é a finalidade a alcançar no curso de uma restauração, a
exibição de uma etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais e quando o que se elimina
é de pouco interesse e o material que é revelado é de grande valor histórico, arqueológico, ou estético, e
seu estado de conservação é considerado satisfatório. O julgamento do valor dos elementos em causa e a
decisão quanto ao que pode ser eliminado não podem depender somente do autor do projeto.
Artigo 12º - Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se harmoniosamente
ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais a fim de que a restauração não falsifique o
documento de arte e de história.
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Artigo 13º - Os acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que respeitarem todas as partes
interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio de sua composição e suas relações com o
meio ambiente.
SÍTIOS MONUMENTAIS
Artigo14º - Os sítios monumentais devem ser objeto de cuidados especiais que visem a salvaguardar sua
integridade e assegurar seu saneamento, sua manutenção e valorização. Os trabalhos de conservação e
restauração que neles se efetuarem devem inspirar-se nos princípios enunciados nos artigos precedentes.
ESCAVAÇÕES
Artigo 15º - Os trabalhos de escavação devem ser executados em conformidade com padrões científicos e
com a "Recomendação Definidora dos Princípios Internacionais a serem aplicados em Matéria de
Escavações Arqueológicas", adotada pela UNESCO em 1956.
Devem ser asseguradas as manutenções das ruínas e as medidas necessárias à conservação e proteção
permanente dos elementos arquitetônicos e dos objetos descobertos. Além disso, devem ser tomadas todas
as iniciativas para facilitar a compreensão do monumento trazido à luz sem jamais deturpar seu significado.
Todo trabalho de reconstrução deverá, portanto, deve ser excluído a priori, admitindo-se apenas a
anastilose, ou seja, a recomposição de partes existentes, mas desmembradas. Os elementos de integração
deverão ser sempre reconhecíveis e reduzir-se ao mínimo necessário para assegurar as condições de
conservação do monumento e restabelecer a continuidade de suas formas.
Documentação e Publicações
Artigo 16º - Os trabalhos de conservação, de restauração e de escavação serão sempre acompanhadas pela
elaboração de uma documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com
desenhos e fotografias. Todas as fases dos trabalhos de desobstrução, consolidação recomposição e
integração, bem como os elementos técnicos e formais identificados ao longo dos trabalhos serão ali
consignados. Essa documentação será depositada nos arquivos de um órgão público e posta à disposição
dos pesquisadores; recomenda-se sua publicação.
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RECOMENDAÇÃO DE PARIS - 1968
novembro de 1968
Recomendação sobre a conservação dos bens culturais ameaçados pela execução de obras públicas
ou privadas.
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em sua
15a sessão, realizada em Paris, de 15 de outubro a 20 de novembro de 1968:
CONSIDERANDO que a civilização contemporânea e sua evolução futura repousam nas tradições
culturais dos povos e nas forças criadoras da humanidade, assim como em seu desenvolvimento social e
econômico.
CONSIDERANDO que os bens culturais são o produto e o testemunho das diferentes tradições e
realizações intelectuais do passado e constituem, portanto, um elemento essencial da personalidade dos
povos.
CONSIDERANDO que é indispensável preservá-los, na medida do possível e, de acordo com sua
importância histórica e artística, valorizá-los de modo que os povos se compenetrem de sua significação e
de sua mensagem e, assim, fortaleçam a consciência de sua própria dignidade.
CONSIDERANDO que essa preservação e valorização dos bens culturais, de acordo com o espírito da
Declaração de Princípios da Cooperação Cultural Internacional, adotada em 4 de novembro de 1966,
durante a 14 a sessão, favorecem uma melhor compreensão entre os povos e, consequentemente, servem à
causa da paz.
CONSIDERANDO também que o bem-estar de todos os povos depende, entre outras coisas, de que sua
vida se desenvolva em um meio favorável e estimulante, e que a preservação dos bens culturais de todos os
períodos de sua história contribui diretamente para isso.
RECONHECENDO, por outro lado, o papel desempenhado pela industrialização e urbanização a que tende
a civilização mundial no desenvolvimento dos povos e em sua completa realização espiritual e nacional.
CONSIDERANDO, entretanto, que os monumentos, testemunhos e vestígios do passado pré-histórico,
proto-histórico e histórico, assim como inúmeras construções recentes que têm uma importância artística,
histórica ou científica, estão cada vez mais ameaçados pelos trabalhos públicos ou privados resultantes do
desenvolvimento da indústria e da urbanização.
CONSIDERANDO que é dever dos governos assegurar a proteção e a preservação da herança cultural da
humanidade tanto quanto promover o desenvolvimento social e econômico.
CONSIDERANDO, portanto, que é necessário harmonizar a preservação do patrimônio cultural com as
transformações exigidas pelo desenvolvimento social e econômico, e que urge desenvolver os maiores
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esforços para responder a essas duas exigências em um espírito de ampla compreensão e com referência a
um planejamento apropriado.
CONSIDERANDO, igualmente, que a adequada preservação e exposição dos bens culturais contribuem
poderosamente para o desenvolvimento social e econômico dos países e das regiões que possuem esse
gênero de tesouros da humanidade, através do estímulo ao turismo nacional e internacional.
CONSIDERANDO, enfim, que, em matéria de preservação de bens culturais, a garantia mais segura é
constituída pelo respeito e pela vinculação que a própria população experimenta em relação a esses bens e
que os Estados Membros poderiam contribuir para fortalecer tais sentimentos através de medidas
adequadas,
Sendo-lhe apresentadas propostas relativas à preservação dos bens culturais ameaçados por obras públicas
ou privadas, questão que constitui o item 16 da ordem do dia da sessão.
Após haver decidido, em sua décima terceira sessão, que as propostas sobre esse assunto seriam objeto de
uma regulamentação internacional através de uma recomendação aos Estados Membros,
Adota, neste décimo nono dia de novembro de 1968, a presente recomendação:
A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que apliquem as disposições seguintes, adotando as
medidas legislativas ou de outra natureza, necessárias para levar a efeito nos respectivos territórios as
normas e princípios formulados na presente recomendação.
A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que levem a presente recomendação ao
conhecimento das autoridades e órgãos encarregados das obras públicas ou privadas, assim como ao dos
órgãos responsáveis pela conservação e pela proteção dos monumentos históricos, artísticos, arqueológicos
e científicos.
Recomenda que as autoridades e órgãos encarregados do planejamento dos programas de educação e de
desenvolvimento do turismo sejam igualmente informados.
A Conferência Geral recomenda aos Estados Membros que lhe apresentem, nas datas e na forma a ser por
ela determinada, relatórios que digam respeito às medidas adotadas para levar a efeito a presente
recomendação.
I - Definição
Para os efeitos da presente recomendação, a expressão bens culturais se aplicará a:
a) Bens imóveis, como os sítios arqueológicos, históricos ou científicos, edificações ou outros elementos de
valor histórico, científico, artístico ou arquitetônico, religiosos ou seculares, incluídos os conjuntos
tradicionais, os bairros históricos das zonas urbanas e rurais e os vestígios de civilizações anteriores que
possuam valor etnológico. Aplicar-se-á tanto aos imóveis do mesmo caráter que constituam ruínas ao nível
do solo como aos vestígios arqueológicos ou históricos descobertos sob a superfície da terra. A expressão
bens culturais se estende também ao entorno desses bens.
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b) Bens móveis de importância cultural, incluídos os que existem ou tenham sido encontrados dentro dos
bens imóveis e os que estão enterrados e possam vir a ser descobertos em sítios arqueológicos ou históricos
ou em quaisquer outros lugares.
A expressão bens culturais engloba não só os sítios e monumentos arquitetônicos, arqueológicos e
históricos reconhecidos e protegidos por lei, mas também os vestígios do passado não reconhecidos nem
protegidos, assim como os sítios e monumentos recentes de importância artística ou histórica.
II - Princípios gerais
As medidas de preservação dos bens culturais deveriam se estender à totalidade do território do Estado e
não se limitar a determinados monumentos e sítios.
Deveriam ser mantidos inventários atualizados de bens culturais importantes, protegidos por lei ou não.
No caso de não existirem esses inventários, seria preciso criá-los, cabendo a prioridade a um levantamento
minucioso e completo dos bens culturais situados em locais em que obras públicas ou privadas os
ameacem.
Dever-se-ia ter na devida conta a importância relativa dos bens culturais em causa ao se determinarem
medidas necessárias para assegurar:
a) A preservação do conjunto de um sítio arqueológico, de um monumento ou de outros tipos de bens
culturais imóveis contra os efeitos das obras públicas e privadas.
b) O salvamento ou o resgate dos bens culturais situados em local que deva ser transformado pela execução
de obras públicas ou privadas, e que deverão ser preservados e trasladados, no todo ou em parte.
As medidas a serem adotadas deveriam variar em função da natureza, das dimensões e da situação dos bens
culturais, assim como do caráter dos perigos a que estão expostos.
As medidas destinadas a preservar ou a salvar os bens culturais deveriam ter caráter preventivo e corretivo.
As medidas preventivas e corretivas deveriam ter por finalidade assegurar a proteção ou o salvamento dos
bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas, tais como:
a) Os projetos de expansão ou de renovação urbana, ainda que respeitem monumentos protegidos por lei
mas possam vir a modificar estruturas de menor importância e, assim, destruir as vinculações e o quadro
que envolve os monumentos nos bairros históricos.
b) Obras similares em locais onde conjuntos tradicionais de valor cultural possam correr perigo de
destruição por não se constituírem em monumentos protegidos por lei.
c) Modificações ou reparos inoportunos de edificações históricas isoladas.
d) A construção ou alteração de vias de grande circulação, o que constitui um perigo especialmente grave
para os sítios, monumentos ou conjuntos de monumentos de importância histórica.
e) A construção de barragens para irrigação, produção de energia hidroelétrica, ou controle de inundações.
f) A construção de oleodutos e de linhas de transmissão de energia elétrica.
214

g) Os trabalhos agrícolas, como a aradura profunda da terra, as operações de ressecação e de irrigação,
desmatamento e nivelamento de terras e reflorestamento.
h) Os trabalhos exigidos pelo desenvolvimento da indústria e pelos progressos técnicos das sociedades
industrializadas, como a construção de aeródromos, a exploração de minas e de pedreiras e a dragagem e
recuperação de canais e de portos, etc.
Os Estados Membros deveriam dar a devida prioridade às medidas necessárias para garantir a conservação
in situ dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas e manter-lhes, assim, a continuidade e
significação histórica. Quando uma imperiosa necessidade econômica ou social impuser o traslado, o
abandono ou a destruição de bens culturais, os trabalhos de salvamento deveriam sempre compreender um
estudo minucioso desses bens e o registro completo dos dados de interesse.
Deveriam ser publicados ou, de algum outro modo, postos à disposição dos futuros pesquisadores os
resultados dos estudos de interesse científico e histórico empreendidos em relação aos trabalhos de
salvamento de bens culturais, especialmente quando os bens culturais imóveis, em grande parte ou na
totalidade, tenham sido abandonados ou destruídos.
As edificações e outros monumentos culturais importantes que tenham sido trasladados para evitar sua
destruição por obras públicas ou privadas deveriam ser reinstalados em um sítio ou ambiente semelhante ao
de sua implantação primitiva e ao de suas vinculações naturais, históricas ou artísticas.
Os bens culturais móveis de grande interesse, e especialmente os espécimes representativos de objetos
procedentes de escavações arqueológicas ou encontrados durante trabalhos de salvamentos, deveriam ser
preservados para estudos ou expostos em museus, inclusive os museus dos sítios ou das universidades.
III - Medidas de preservação e salvamento
A preservação ou o salvamento dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas deveria ser
assegurada pelos meios abaixo relacionados, cabendo à legislação e à organização de cada Estado precisar
as medidas:
a) Legislação;
b) Financiamento;
c) Medidas administrativas;
d) Métodos de preservação e salvamento dos bens culturais;
e) Sanções;
f) Reparações;
g) Recompensas;
h) Assessoramento;
i) Programas educacionais;
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Legislação
Os Estados membros deveriam promulgar ou manter em vigor, tanto em escala nacional quanto regional,
uma legislação que assegure a preservação ou o salvamento dos bens culturais ameaçados pela realização
de obras públicas ou privadas, de acordo com as normas e princípios definidos nesta recomendação.
Financiamento
Os Estados membros deveriam prever o estabelecimento de créditos necessários para as operações de
preservação de salvamento dos bens culturais ameaçados pela realização de obras públicas ou privadas.
Ainda que a diversidade dos sistemas jurídicos e das tradições, assim como a desigualdade dos recursos,
não permitam a adoção de medidas uniformes, deveriam ser levadas em consideração as seguintes
possibilidades:
a) As autoridades nacionais ou regionais encarregadas da salvaguarda dos bens culturais deveriam dispor
de um orçamento suficiente para poderem assegurar a preservação ou o salvamento dos bens culturais
ameaçados por obras públicas ou privadas; ou
b) As despesas referentes à preservação ou ao salvamento dos bens culturais ameaçados pela realização de
obras públicas ou privadas, inclusive as investigações arqueológicas preliminares, deveriam constar do
orçamento dessas obras; ou
c) Deveria ser possível combinar os dois métodos mencionados nas alíneas a e b acima.
Se a magnitude ou a complexidade dos trabalhos necessários tornarem o montante das despesas
excepcionalmente elevado, deveria ser possível obter créditos suplementares através de legislação
competente, mediante a concessão de subvenções especiais ou a criação de um fundo nacional para a
salvaguarda dos monumentos, ou por qualquer outro meio apropriado. Os serviços responsáveis pela
salvaguarda dos bens culturais deveriam estar habilitados a administrar ou utilizar os créditos extraorçamentários necessários para a preservação ou para o salvamento dos bens culturais ameaçados pela
realização de obras públicas ou privadas.
Os Estados membros deveriam encorajar os proprietários de edificações que tenham importância artística
ou histórica, inclusive as que façam parte de um conjunto tradicional, assim como os habitantes de bairros
históricos, de áreas urbanas ou rurais, a preservarem o caráter e a beleza dos bens culturais de que dispõem
e que possam vir a sofrer danos em consequência de obras públicas ou privadas, através das medidas que se
seguem:
a) Diminuição de impostos; ou
b) Estabelecimento, através de uma legislação adequada, de um orçamento destinado a ajudar, mediante
subvenções, empréstimos ou outras medidas, as autoridades locais, as instituições e os proprietários
privados de edificações que tenham um interesse artístico, arquitetônico, científico ou histórico, inclusive
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os conjuntos tradicionais, a garantirem a manutenção ou a adequada adaptação dessas edificações ou
conjuntos a funções que respondam às necessidades da sociedade contemporânea; ou
c) Deveria ser possível combinar os dois métodos mencionados nas alíneas a e b acima.
Se os bens culturais não são protegidos por lei ou de outro modo, o proprietário deveria ter a oportunidade
de requisitar a ajuda necessária das autoridades competentes.

As autoridades nacionais ou locais, assim como os proprietários privados, deveriam levar em
conta, para fixar o montante dos fundos destinados à conservação dos bens culturais ameaçados
por obras públicas ou privadas, o valor intrínseco de tais bens e a contribuição que podem
proporcionar à economia como pólos de atração turística.
Medidas Administrativas
A responsabilidade pela preservação e pelo salvamento dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou
privadas deveria competir a organismos oficiais apropriados.
Onde já funcionem órgãos ou serviços oficiais de proteção dos bens culturais deveria competir-lhes a
proteção dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas.
Se não houver tais serviços, órgãos ou serviços especiais deveriam ser encarregados da preservação dos
bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas; embora a diversidade dos dispositivos
constitucionais e da tradição dos Estados Membros impeça a adoção de um sistema uniforme, alguns
princípios comuns deveriam ser adotados:
a) Um órgão consultivo ou de coordenação composto de representantes das autoridades encarregadas da
salvaguarda dos bens culturais, das empresas de obras públicas ou privadas, do planejamento urbano e das
instituições de pesquisa e educação deveria estar habilitado a prestar assessoria em matéria de preservação
dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas, e, em especial, cada vez que entrarem em
conflito as necessidades da execução de obras públicas ou privadas e os trabalhos de preservação e
salvamento dos bens culturais.
b) As autoridades locais (estaduais, municipais ou outras) deveriam também dispor de serviços
encarregados da preservação e do salvamento dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas.
Esses serviços deveriam dispor da possibilidade de obter ajuda dos serviços nacionais, ou de outros órgãos
apropriados, de acordo com suas atribuições e necessidades.
c) Os serviços de salvaguarda dos bens culturais deveriam contar com pessoal qualificado, especialistas
competentes em matéria de preservação dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas:
arquitetos, urbanistas, arqueólogos, historiadores, inspetores e outros especialistas e técnicos.
d) Deveriam ser tomados medidas administrativas para coordenar as atividades dos diversos serviços
responsáveis pela salvaguarda dos bens culturais e as de outros serviços encarregados de obras públicas ou
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privadas e as dos demais serviços cujas funções tenham relação com o problema de preservar ou salvar os
bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas.
e) Deveriam ser adotadas medidas administrativas para designar uma autoridade ou uma comissão
encarregada dos programas de desenvolvimento urbano em todas as comunidades que possuam bairros
históricos, sítios e monumentos de interesse, protegidos ou não pela lei, que seja preciso proteger contra a
ameaça de obras públicas ou privadas.
Por ocasião dos estudos preliminares sobre projetos de construção em um local de reconhecido interesse
cultural, ou no qual seja provável encontrar objetos de valor arqueológico ou histórico, conviria, antes que
uma decisão fosse tomada, que se elaborassem diversas variantes desses projetos, em escala regional ou
local. A escolha entre essas variantes deveria basear-se em uma análise comparativa de todos os elementos
com o objetivo de adotar a solução mais vantajosa, tanto do ponto de vista econômico quanto no que diz
respeito à preservação e ao salvamento dos bens culturais.
Métodos de preservação e salvamento dos bens culturais
Com a devida antecedência à realização de obras públicas ou privadas que ameacem os bens culturais,
deveriam ser realizados aprofundados estudos para determinar:
a) As medidas a serem tomadas para assegurar a proteção in situ dos bens culturais importantes.
b) A extensão dos trabalhos de salvamento necessários, tais como a escolha dos sítios arqueológicos a
serem escavados, os edifícios a serem trasladados e os bens culturais móveis cujo salvamento seja
necessário garantir.
As medidas destinadas a preservar ou a salvar os bens culturais deveriam ser tomadas com suficiente
antecipação ao início de obras públicas ou privadas. Nas regiões importantes do ponto de vista
arqueológico ou cultural, tais como cidades, aldeias, sítios e bairros históricos, que deveriam estar
protegidos pela legislação de cada país, qualquer nova construção deveria ser obrigatoriamente precedida
de escavações arqueológicas de caráter preliminar. Se necessário, os trabalhos de construção deveriam ser
retardados para permitir a adoção de medidas indispensáveis a assegurar a preservação ou o salvamento
dos bens culturais.
Deveria ser assegurada a salvaguarda dos sítios arqueológicos importantes, sobretudo os sítios préhistóricos que estão particularmente ameaçados por serem difíceis de reconhecer, dos bairros históricos dos
centros urbanos ou rurais, dos conjuntos tradicionais, dos vestígios etnológicos de civilizações anteriores e
de outros bens culturais imóveis que, sem isso, seriam ameaçados por obras públicas ou privadas, através
de medidas que estabeleçam a proteção legal ou a criação de zonas protegidas:
a) As reservas arqueológicas deveriam ser objeto de medidas de zoneamento ou de proteção legal e,
eventualmente, de aquisição imobiliária, para que seja possível efetuar escavações profundas ou preservar
os vestígios descobertos.
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b) Os bairros históricos dos centros urbanos ou rurais e os conjuntos tradicionais deveriam estar registrados
como zonas protegidas e uma regulamentação adequada para preservar o entorno e seu caráter deveria ser
adotada, que permitisse, por exemplo, determinar e decidir em que medida poderiam ser reformados os
edifícios de importância histórica ou artística e a natureza e o estilo das novas construções.
A preservação dos monumentos deveria ser uma condição essencial em qualquer plano de urbanização,
especialmente quando se tratar de cidades ou bairros históricos. Os arredores e o entorno de um
monumento ou de um sítio protegido por lei deveriam também ser objeto de disposições análogas para que
seja preservado o conjunto de que fazem parte e seu caráter.
Deveriam ser permitidas modificações na regulamentação ordinária relativa às novas construções, que
poderia ser suspensa quando se tratar de edificações a serem erigidas em uma zona de interesse histórico.
Deveria ser proibida a publicidade comercial através de cartazes ou anúncios luminosos, mas as empresas
comerciais poderiam ser autorizadas a indicar sua presença por meio de uma sinalização corretamente
apresentada.
Os Estados Membros deveriam impor a qualquer pessoa que encontre vestígios arqueológicos durante a
realização de obras públicas ou privadas a obrigação de comunicar seu achado o mais rápido possível ao
serviço competente.
Esse serviço submeteria a descoberta a um detido exame e, se o sítio se revelasse importante, deveriam ser
suspensas as obras de construção para permitir as escavações completas, previstas indenizações ou
compensações adequadas pelo atraso ocasionado.
Os Estados Membros deveriam adotar disposições que permitam às autoridades nacionais ou locais ou aos
órgãos competentes adquirir os bens culturais importantes que corram perigo em conseqüência de obras
públicas ou privadas. Caso necessário, essas aquisições poderiam ser feitas através de expropriação.
Sanções
Os Estados Membros deveriam adotar as medidas necessárias para que as infrações cometidas
intencionalmente ou por negligência em relação à preservação ou ao salvamento de bens culturais
ameaçados por obras públicas ou privadas sejam severamente punidas por seus códigos penais, que
deveriam prever penas de multa ou de prisão, ou ambas.
Poder-se-iam adotar, além disso, as seguintes medidas:
a) Quando for possível, restauração do sítio ou do monumento às expensas dos responsáveis pelos danos
causados.
b) Em caso de achado arqueológico fortuito, pagamento de indenização por perdas e danos ao Estado
quando hajam sido deteriorados, destruídos, mal conservados ou abandonados bens culturais imóveis;
confisco sem indenização, de bens móveis, que tenham sido ocultados.
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Reparações
Os Estados membros deveriam adotar, quando a natureza do bem o permitir, as medidas necessárias para
assegurar a reparação, a restauração ou a reconstrução dos bens culturais deteriorados por obras públicas
ou privadas. Deveriam prever também a possibilidade de obrigar as autoridades locais e os proprietários
particulares de bem culturais importantes a procederem às reparações ou às restaurações, sendo-lhes
concedida assistência técnica ou financeira, se necessário.
Recompensas;
Os Estados Membros deveriam encorajar os particulares, as associações e as municipalidades a participar
dos programas de preservação ou de salvamento dos bens culturais ameaçados por obras públicas ou
privadas.
Para isso, entre outras, poder-se-iam adotar as seguintes medidas:
a) Efetuar pagamentos, a título de gratificação, às pessoas que notificarem achados arqueológicos ou
entregarem os objetos descobertos;
b) Outorgar certificados, medalhas ou outras formas de reconhecimento às pessoas - inclusive as que
desempenhem funções nos órgãos de governo, em associações, em instituições ou nas municipalidades que tenham prestado eminente colaboração aos programas de preservação e salvamento de bens culturais
ameaçados por obras públicas ou privadas.
Assessoramento
Os Estados Membros deveriam proporcionar aos particulares, a associações ou a prefeituras que não
dispõem de experiência ou de pessoal necessário, assessoramento técnico ou supervisão que lhes permitam
assegurar a manutenção de normas adequadas em relação à preservação ou ao salvamento de bens culturais
ameaçados por obras públicas ou privadas.
Programas Educativos
Em espírito de colaboração internacional, os Estados Membros deveriam empenhar-se em estimular
fomentar entre seus nacionais o interesse e o respeito pelo seu próprio patrimônio cultural e pelo de outros
povos, com o objetivo de assegurar a preservação ou o salvamento dos bens culturais ameaçados por obras
públicas ou privadas.
Publicações especializadas, artigos na imprensa e programas de rádio e de televisão deveriam divulgar a
natureza dos perigos que obras públicas ou privadas mal concebidas podem ocasionar aos bens culturais,
assim como exemplos de casos em que bens culturais hajam sido eficazmente preservados ou salvos.
Estabelecimentos de ensino, associações históricas e culturais, órgãos públicos que se ocupam do
desenvolvimento do turismo e associações de educação popular deveriam desenvolver programas
destinador a tornar conhecidos os perigos que as obras públicas ou privadas realizadas sem a devida
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preparação podem ocasionar aos bens culturais e a enfatizar que as atividades destinadas a preservar os
bens culturais contribuem para a compreensão internacional.
Museus, instituições educativas ou outras organizações interessadas deveriam preparar exposições
especiais para ilustrar os perigos que as obras públicas ou privadas não controladas representam para os
bens culturais e as medidas que tenham sido adotadas para garantir a preservação ou o salvamento dos bens
culturais ameaçados por essas obras.

COMPROMISSO DE BRASÍLIA – 1970

abril de 1970
1º Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de Municípios
Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições Culturais
Os Governadores de Estado presentes ao encontro promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, para
o estudo da complementação das medidas necessárias à defesa do patrimônio histórico e artístico nacional;
os Secretários de Estado e demais representantes dos governadores que, para o mesmo efeito, os
credenciaram; os prefeitos de municípios interessados; os presidente e representantes de instituições
culturais igualmente convocadas, em união de propósito, solidários integralmente com a orientação traçada
pelo Ministro Jarbas Passarinho, na exposição por sua excelência feita ao abrir-se a reunião, e
manifestando todo o apoio à política de proteção aos monumentos, à cultura tradicional e à natureza,
resumida no relatório apresentado pelo diretor do órgão superior, a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (DPHAN), a quem incumbe executá-la, e nas recomendações que nele se contêm, do
Conselho Federal de Cultura, decidiram consolidar, através de unânime aprovação, as resoluções adotadas
no documento ora por todos subscrito e que se chamará Compromisso de Brasília.
Reconhecem a inadiável necessidade de ação supletiva dos Estados e dos Municípios à atuação federal no
que se refere à proteção dos bens culturais de valor nacional;
Aos Estados e Municípios também compete, com a orientação técnica da DPHAN, a proteção dos bens
culturais de valor regional;
Para a obtenção dos resultados em vista, serão criados onde ainda não houver, órgãos estaduais e
municipais adequados, articulados devidamente com os Conselhos Estaduais de Cultura e com a DPHAN,
para fins de uniformidade da legislação em vista, atendido o que dispõe o art. 23 do Decreto-Lei 25, de
1937;
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No plano da proteção da natureza, recomenda-se a criação de serviços estaduais, em articulação com o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e, bem assim, que os Estados e Municípios secundem o
esforço pelo mesmo instituto empreendido para a implantação territorial definida dos parques nacionais;
De acordo com a disposição legal acima citada, colaborará a DPHAN com os Estados e Municípios que
ainda não tiverem legislação específica, fornecendo-lhes as diretrizes tendentes à desejada uniformidade;
Impõe-se complementar os recursos orçamentários normais com o apelo a novas fontes de receita de valor
real;
Para remediar a carência de mão-de-obra especializada, nos níveis superiores, médio e artesanal, é
indispensável criar cursos visando à formação de arquitetos restauradores, conservadores de pintura,
escultura e documentos, arquivologistas e museólogos de diferentes especialidades, orientados pelo
DPHAN e pelo Arquivo Nacional os cursos de nível superior;
Não só a União, mas também os Estados e municípios se dispõem a manter os demais cursos, devidamente
estruturados, segundo a orientação geral da DPHAN, atendidas as peculiaridades regionais;
Sendo o culto ao passado elemento básico da formação da consciência nacional, deverão ser incluídas nos
currículos escolares, de nível primário, médio e superior, matérias que versem o conhecimento e a
preservação do acervo histórico e artístico, das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das riquezas naturais,
e da cultura popular, adotado o seguinte critério: no nível elementar, noções que estimulem a atenção para
os monumentos representativos da tradição nacional; no nível médio, através da disciplina de Educação
Moral e Cívica; no nível superior (a exemplo do que já existe no curos de Arquitetura com a disciplina de
Arquitetura no Brasil, a introdução, no currículo das escolas de Arte, de disciplina de História da Arte no
Brasil; e nos cursos não especializados, a de Estudos Brasileiros, parte destes consagrados aos bens
culturais ligados à tradição nacional;
Caberá às universidades o entrosamente com bibliotecas e arquivos públicos nacionais, estaduais,
municipais, bem assim os arquivos eclesiásticos e de instituições de alta cultura, no sentido de incentivar a
pesquisa quanto à melhor elucidação do passado e à avaliação de inventários dos bens regionais cuja defesa
se propugna;
Recomenda-se a defesa do acervo arquivístico, de modo a ser evitada a destruição de documentos, ou tendo
por fim preservá-los convenientemente, para cujo efeito será apreciável a colaboração do Arquivo Nacional
com as congêneres repartições estaduais e municipais;
Recomenda-se a instituição de museus regionais, que documentem a formação histórica, tendo em vista a
educação cívica e o respeito da tradição;
Recomenda-se a conservação do acervo bibliográfico, observadas as normas técnicas oferecidas pelos
órgãos federais especializados na defesa, instrumentação e valorização desse patrimônio;
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Recomenda-se a preservação do patrimônio paisagístico e arqueológico dos terrenos de Marinha,
sugerindo-se oportuna legislação que subordine as concessões nessas áreas à audiência prévia dos órgãos
incumbidos da defesa dos bens históricos e artísticos;
Com o mesmo objetivo, é de desejar que nos Estados seja confiada a especialistas a elaboração de
monografias acerca dos aspectos sócio-econômicos regionais e valores compreendidos no respectivo
patrimônio histórico e artístico; e também que, em cursos especiais para professores do ensino fundamental
e médio, se lhes propicie a conveniente informação sobre tais problemas, de maneira a habilitá-los a
transmitir às novas gerações a consciência e interesse do ambiente histórico-cultural;
Caberá às secretarias competentes dos Estados a promoção e divulgação do acervo dos bens culturais da
respectiva área, utilizando-se, para este fim, os vários meios de comunicação de massas, tais como a
imprensa escrita e falada, o cinema, a televisão;
Há, outrossim, necessidade premente do entrosamento com a hierarquia eclesiástica e superiores de ordens
religiosas e confrarias, para que todas as obras que se venham a efetuar em imóveis de valor histórico ou
artístico de sua posse, guarda ou serventia, sejam precedidas da audiência dos órgãos responsáveis pela
proteção dos monumentos, nas diversas regiões do país;
Que a mesma cautela prevista no item anterior seja tomada junto às autoridades militares, em relação aos
antigos fortes, instalações e equipamentos castrenses, para a sua conveniente preservação;
Urge legislação defensiva dos antigos cemitérios e especialmente dos túmulos históricos e artísticos e
monumentos funerários;
Recomenda-se utilização preferencial para casas de cultura ou repartições de atividades culturais, dos
imóveis de valor histórico e artístico cuja proteção incumbe ao poder público;
Recomenda-se aos poderes públicos estaduais e municipais colaboração com a DPHAN, no sentido de
efetivar-se o controle do comércio de obras de arte antiga;
Os participantes do Encontro ouviram com muito agrado a manifestação do Ministro de Estado, sensível à
conveniência da criação do Ministério da Cultura, e consideram chegada esta oportunidade, tendo em vista
a crescente complexidade e o vulto das atividades culturais no país;
O Conselho Federal de Cultura e os Conselhos Estaduais de Cultura opinarão sobre as demais propostas
apresentadas à conferência, conforme o seu caráter, para o efeito de as encaminhar oportunamente à
autoridade competente.
E por terem assim deliberado, considerando os superiores interesses da cultura nacional, assinam este
compromisso.
Brasília, 3 de abril de 1970
O Compromisso foi assinado pelo Ministro Jarbas Passarinho, da Educação e Cultura, Governadores de
Estado presentes à reunião por s. exa. convocada, Secretários de Estado, Diretores dos Departamentos de
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Cultura, Diretores dos Conselhos Estaduais de Defesa do Patrimônio Histórico, pelos Presidentes do
Conselho Federal de Cultura, prof. Artur Cesar Ferreira Reis, do Patrimônio Histórico Nacional, prof.
Renato Soeiro, Presidente do Instituto Histórico Brasileiro, prof. Pedro Calmon, e delegados de outras
entidades culturais do país representadas no conclave.
Pelo Estado de Santa Catarina assinaram o documento os professores Jaldir Bhering Faustino da Silva,
Secretário de Estado da Educação e Cultura, Carlos Humberto Pederneiras Corrae, Diretor do
Departamento de Cultura, e Oswaldo Rodrigues Cabral, representante da Universidade Federal de Santa
Catarina e da comissão especial que estuda a organização do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico
do Estado nomeada pelo Governador Ivo Silveira.
ANEXO:
O problema da recuperação e restauração de monumentos, trate-se de uma casa seiscentista como estas de
São Paulo, ou das ruínas desta igreja de São Miguel, no Rio Grande do Sul, é extremamente complexo.
Primeiro, porque depende de técnicos qualificados cuja formação é demorada e difícil, pois requer, além do
tirocínio de obras e de familiaridade com os processos construtivos antigos, sensibilidade artística,
conhecimentos históricos, acuidade investigadora, capacidade de organização, iniciativa e comando e,
ainda, finalmente, desprendimento.
Segundo, porque implica em providências igualmente demoradas, como o inventário histórico-artístico do
que exista na região, o estudo da documentação recolhida, o tombamento daquilo que deve ser preservado,
a eleição do que mereça restauro prioritário, a apropriação de verbas para esse fim, a escolha de técnicos, o
estudo preliminar na base de investigação histórica e das pesquisas in loco, a documentação e o registro das
fases da obra e, por fim, a manutenção e o destino do bem recuperado.
Apesar da deficiência dos meios, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - obra da vida de
Rodrigo M.F. de Andrade - tem procedido ao restauro de monumentos - talha, pintura, arquitetura - em
todo o país; mas no acervo de cada região há obras significativas e valiosas cuja preservação escapa à
alçada federal; é, pois, chegado o momento de cada Estado criar o seu próprio serviço de proteção
vinculado à universidade local, às municipalidades e à D.P.H.A.N., para que assim participe diretamente da
obra penosa e benemérita de preservar os últimos testemunhos desse passado que é a raiz do que somos - e
seremos.
Lucio Costa, 1970
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COMPROMISSO DE SALVADOR – 1971
de outubro de 1971

Os Governadores de Estado presentes ao encontro promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, para
o estudo da complementação das medidas necessárias à defesa do patrimônio histórico, artístico,
arqueológico e natural do país; Os Secretários de Estado e demais representantes dos Governadores que,
para o mesmo , os credenciaram; Os Prefeitos de municípios interessados; Os presidentes e representantes
de instituições culturais igualmente convocadas;
Em união de propósitos, solidários integralmente com a orientação que vem sendo traçada pelo Ministro
Jarbas Passarinho desde o I Encontro de Brasília, em abril de 1970, e manifestando apoio à política de
proteção aos bens naturais e de valor cultural, principalmente paisagens, parques, naturais, praias, acervos
arqueológicos, conjuntos urbanos, monumentos arquitetônicos, bens móveis, documentos e livros, política
definida no Relatório apresentado pelo Diretor do IPHAN, reconhecendo o imenso proveito para a cultura
brasileira alcançado como conseqüência do referido Encontro de Brasília, Ratificam, em todos os seus
itens, o "Compromisso de Brasília", cujo alto significado reconhecem, aplaudem e apoiam;
Na presente oportunidade encaminham à consideração dos responsáveis as seguintes proposições adotadas
no documento ora assinado, que se chamará "Compromisso de Salvador":
Recomenda-se a criação do Ministério da Cultura, e de Secretarias ou Fundações de Cultura no âmbito
estadual.
Recomenda-se a criação de legislação complementar, no sentido de ampliar o conceito de visibilidade de
bem. tombado, para atendimento do conceito de ambiência.
Recomenda-se a criação de legislação complementar no sentido de proteção mais eficiente dos conjuntos
paisagísticos, arquitetônicos e urbanos de valor cultural e de suas ambiências.
Recomenda-se que os planos diretores e urbanos, bem como os projetos de obras públicas e particulares
que afetam áreas de interesse referentes aos bens naturais e aos de valor cultural especialmente protegidos
por lei, contem com a orientação do IPHAN, do IBDF e dos órgãos estaduais e municipais da mesma área,
a partir de estudos inciais de qualquer natureza.
Recomenda-se que também sejam considerados prioritários, para obtenção de financiamento, os planos
urbanos e regionais de áreas ricas em bens naturais e de valor cultural especialmente protegidos por lei.
Recomenda-se a convocação do Banco Nacional de Habitação e dos demais órgãos financiadores de
habitação, para colaborarem no custeio de todas as operações necessárias à realização de obras em edifícios
tombados.
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Recomenda-se, nos âmbitos nacional e estadual, a criação de fundos provenientes de dotações
orçamentárias e doações, ou outros incentivos fiscais, para fins de atendimento à proteção dos bens naturais
e de valor cultural especialmente protegidos por lei.
Recomenda-se que, na reorganização do IPHAN, sejam lhe dadas condições especiais em recursos
financeiros e humanos, capazes de permitir o pleno atendimento de seus objetivos.
Recomenda-se que os Estados e Municípios utilizem, na proteção dos bens naturais e de valor cultural, as
percentagens do Fundo de Participação dos Estados e Municípios definidas pelo Tribunal de Contas da
União.
Recomenda-se que se pleiteie do Tribunal de Contas da União sejam extensivas aos museus, bibliotecas e
arquivos, com acervos de importância comprovada, as percentagens a que alude a recomendação anterior.
Recomenda-se, por meio de acordos e convênios, uma ação conjunta entre a administração pública e as
autoridades eclesiásticas, para fins de restauração e valorização dos bens de valor cultural.
Recomenda-se a convocação dos órgãos responsáveis pelo planejamento do turismo, no sentido de que
voltem suas atenções para os problemas, utilização e divulgação dos bens naturais e de valor cultural
especialmente protegidos por lei.
Recomenda-se a convocação da FINEP e de órgãos congêneres, para o desenvolvimento da indústria do
turismo, com especial atenção para planos que visem à preservação e valorização dos monumentos naturais
e de valor cultural especialmente protegidos por lei.
Recomenda-se que os órgãos responsáveis pela política de turismo estudem medidas que facilitem a
implantação de pousadas, com utilização preferencial de imóveis tombados.
Recomenda-se a instituição de normas para inscrição compulsória dos bens móveis de valor cultural, bem
assim de certificado de autenticidade e propriedade obrigatórios para transferência ou fins comerciais.
Recomenda-se a adoção de convênios entre o IPHAN e as universidades, com o objetivo de proceder ao
inventário sistemático dos bens móveis de valor cultural, inclusive dos arquivos notariais.
Recomenda-se aproveitamento remunerado de estudantes de arquitetura, museologia e arte, para a
formação do corpo de fiscais na área de comércio de bens móveis de valor cultural.
Recomenda-se a convocação do Conselho Nacional de Pesquisas da CAPES para o financiamento de
projetos de pesquisas e de formação de pessoal especializado, com vistas ao estudo e à proteção dos
acervos naturais e de valor cultural.
Recomenda-se que sejam criados, no âmbito das universidades brasileiras, centros de estudo dedicados à
investigação do acervo natural e de valor cultural em suas respectivas áreas de influência, com a
planificação, em sentido nacional, do Departamento de Assuntos Culturais do MEC, através dos seus
órgãos específicos.
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Recomenda-se aos governos estaduais que incluam no ensino de 2º grau curso complementar de estudos
brasileiros e museologia, que permita aos diplomados a prestação de serviços nos museus do interior, onde
não haja profissional de nível superior.
Recomenda-se que seja complementada a legislação vigente, com vistas a disciplinar as pesquisas e
trabalhos arqueológicos.
Recomenda-se que, na organização do DAC, sejam previstas maiores possibilidades de apoio e estímulo às
manifestações de caráter popular e folclórico, através do órgão específico federal.
Recomenda-se que os governos estaduais promovam, através de órgão competente, e elaboração do
calendário das diferentes festas tradicionais e folclóricas, dando igualmente inteiro apoio à realização de
festivais, exibições ou apresentações que visem a difundir e preservar as tradições folclóricas de seus
respectivos Estados.
Recomenda-se que se pleiteie dos poderes competentes a necessidade de diploma legal que confira aos
governos estaduais a responsabilidade da administração das cidades consideradas monumento nacional,
para fins de atendimento da legislação específica.
Sugerem, outrossim:
- a inscrição como monumento de valor cultural, do acervo urbano de Lençóis - Bahia;
- a criação do Parque Histórico da Independência da Bahia, em Pirajá, Bahia;
- a criação do Museu do Mate, no Município de Campo Largo, Paraná;
- a publicação pelas administrações estaduais e municipais de livros e documentos referentes à história da
Independência brasileira, nas suas respectivas áreas, por ocasião do transcurso do sesquicentenário da
Independência do Brasil.
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CARTA DO RESTAURO - 1972

abril de 1972
Circular nº 117
Através da circular número 117, de 6 de abril de 1972, o Ministério da Instrução Pública da Itália divulgou
o Documento sobre Restauração de 1972 (Carta do Restauro, 1972) entre os diretores e chefes de institutos
autônomos, para que se atenham, escrupulosa e obrigatoriamente, em todas as intervenções de restauração
em qualquer obra de arte, às normas por ela estabelecidas e às instruções anexas, aqui publicadas na
íntegra.
Artigo 1º - Todas as obras de arte de qualquer época, na acepção mais ampla, que compreende desde os
monumentos arquitetônicos até as de pintura e escultura, inclusive fragmentados, e desde o período
paleolítico até as expressões figurativas das culturas populares e da arte contemporânea, pertencentes a
qualquer pessoa ou instituição, para efeito de sua salvaguarda e restauração, são objeto das presentes
instruções, que adotam o nome de Carta do Restauro 1972.
Artigo 2º - Além das obras mencionadas no artigo precedente, ficam assimiladas a essas, para assegurar
sua salvaguarda e restauração, os conjuntos de edifícios de interesse monumental, histórico ou ambiental,
particularmente os centros históricos; as coleções artísticas e as decorações conservadas em sua disposição
tradicional; os jardins e parques considerados de especial importância.
Artigo 3º - Ficam submetidas à disciplina das presentes instruções, além das obras incluídas nos artigos 1 e
2, as operações destinadas a assegurar a salvaguarda e a restauração dos vestígios antigos relacionados com
as pesquisas subterrâneas e subaquáticas.
Artigo 4º - Entende-se por salvaguarda qualquer medida de conservação que não implique a intervenção
direta sobre a obra; entende-se por restauração qualquer intervenção destinada a manter em funcionamento,
a facilitar a leitura e a transmitir integralmente ao futuro as obras e os objetos definidos nos artigos
precedentes.
Artigo 5º - Cada uma das superintendências de instituições responsáveis pela conservação do patrimônio
histórico, artístico e cultural elaborará um programa anual e especificado dos trabalhos de salvaguarda e
restauração, assim como das prospeções subterrâneas e subaquáticas a serem empreendidas, seja por conta
do Estado ou de outras instituições ou pessoas, que será aprovado pelo Ministério da Instrução Pública,
mediante parecer favorável do Conselho Geral de Antigüidades e Belas Artes.
No âmbito do programa, ou depois de sua apresentação, qualquer intervenção nas obras referidas no artigo
1º deverá ser ilustrada e justificada por um parecer técnico em que constarão, além do detalhamento sobre a
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conservação da obra, seu estado atual, a natureza das intervenções consideradas necessárias e as despesas
necessárias para lhes fazer frente.
Esse informe será igualmente aprovado pelo Ministério de Instrução Pública com parecer prévio do
Conselho Superior de Antigüidades e Belas Artes, nos casos de emergência ou dúvida previstos na lei.
Artigo 6º - De acordo com as finalidades a que, segundo o artigo 4º, devem corresponder as operações de
salvaguarda e restauração, proíbem-se indistintamente para todas as obras de arte a que se referem os
artigos 1º, 2º e 3º:
1 - aditamentos de estilo ou analógicos, inclusive em forma simplificada, ainda quando existirem
documentos gráficos ou plásticos que possam indicar como tenha sido ou deva resultar o aspecto da obra
acabada;
2 - remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através do tempo, a menos que se trate de
alterações limitadas que debilitem ou alterem os valores históricos da obra, ou de aditamentos de estilo que
a falsifiquem;
3 - remoção, reconstrução ou traslado para locais diferentes dos originais, a menos que isso seja
determinado por razões superiores de conservação;
4 - alteração das condições de acesso ou ambientais em que chegou até os nossos dias a obra de arte, o
conjunto monumental ou ambiental, o conjunto decorativo, o jardim, o parque, etc.;
5 - alteração ou eliminação das pátinas.
Artigo 7º - Em relação às mesmas finalidades a que se refere o artigo 6º e indistintamente para todas as
obras a que se referem os artigos 1º, 2º e 3º, admitem-se as seguintes operações ou reintegrações:
1 - aditamentos de partes acessórias de função sustentante e reintegrações de pequenas partes verificadas
historicamente, executadas, se for o caso, com clara determinação do contorno das reintegrações, ou com
adoção de material diferenciado, embora harmônico, facilmente distinguível ao olhar, particularmente nos
pontos de enlace com as partes antigas e, além disso, com marcas e datas onde for possível;
2 - limpeza de pinturas e esculturas, que jamais deverá alcançar o estrato da cor, respeitados a pátina e
eventuais vernizes antigos; para todas as outras categorias de obras, nunca deverá chegar à superfície nua
da matéria de que são constituídas as obras;
3 - anastilose documentada com segurança, recomposição de obras que se tiverem fragmentado,
assentamento de obras parcialmente perdidas reconstruindo as lacunas de pouca identidade com técnica
claramente distinguível ao olhar ou com zonas neutras aplicadas em nível diferente do das partes originais,
ou deixando à vista o suporte original e, especialmente, jamais reintegrando ex novo zonas figurativas ou
inserindo elementos determinantes da figuração da obra;
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4 - modificações ou inserções de caráter sustentante e de conservação da estrutura interna ou no substrato
ou suporte, desde que, uma vez realizada a operação, na aparência da obra vista da superfície não resulte
alteração nem cromática nem de matéria;
5 - nova ambientação ou instalação da obra, quando já não existirem ou houverem sido destruídas a
ambientação ou instalação tradicionais, ou quando as condições de conservação exigirem sua transferência.
Artigo 8º - Qualquer intervenção na obra ou em seu entorno, para os efeitos do disposto no artigo 4º, deve
ser realizada de tal modo e com tais técnicas e materiais que fique assegurado que, no futuro, não ficará
inviabilizada outra eventual intervenção para salvaguarda ou restauração. Além disso, qualquer intervenção
deve ser previamente estudada e justificada por escrito (último parágrafo do artigo 5º) e deverá ser
organizado um diário de seu desenvolvimento, a que se anexará a documentação fotográfica de antes,
durante e depois da intervenção.
Serão documentadas, ainda, todas as eventuais investigações e análises realizadas com o auxílio da física,
da química, da microbiologia e de outras ciências.
De toda essa documentação haverá cópia no arquivo da superintendência competente e outra cópia será
enviada ao Instituto Central de Restauração.
No caso das limpezas, se possível em lugar próximo à zona interventora, deverá ser deixado um
testemunho do estado anterior à operação, enquanto que no caso das adições, as partes eliminadas deverão,
sempre que possível, ser conservadas ou documentadas em um arquivo-depósito especial das
superintendências competentes.
Artigo 9º - A utilização de novos procedimentos de restauração e de novos materiais em relação aos
procedimentos e matérias de uso vigente ou de algum modo aceitos, deverá ser autorizada pelo Ministro da
Instrução Pública, de acordo com parecer justificado do Instituto Central de Restauração, a quem também
competirá atuar ante o mesmo ministério no que disser respeito a desaconselhar materiais ou métodos
antiquados, nocivos ou não comprovados, a sugerir novos métodos e ao uso de novos materiais, a definir as
investigações que se devam prover com equipamentos e com especialistas alheios ao equipamento e à
planilha de que dispõe.
Artigo 10º - As medidas destinadas a preservar dos agentes contaminadores ou das variações atmosféricas,
térmicas ou higrométricas as obras a que se referem os artigos 1º, 2º e 3º não deverão alterar sensivelmente
o aspecto da matéria e a cor das superfícies, nem exigir modificações substanciais e permanentes do
ambiente em que as obras tiverem sido transmitidas historicamente. Se, contudo, forem indispensáveis
modificações de tal gênero com vistas ao fim superior de sua conservação, essas modificações deverão ser
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realizadas de modo que evitem qualquer dúvida sobre a época em que foram empreendidas e da maneira
mais discreta possível.
Artigo 11º - Os métodos específicos utilizados como procedimento de restauração especialmente para
monumentos arquitetônicos, pictóricos, esculturais, para os conjuntos históricos e, até mesmo, para a
realização de escavações, estão especificados nos anexos a, b, c e d das presentes instruções.
Artigo 12º - Nos casos em que houver dúvida sobre a atribuição das competências técnicas, ou em que
surgirem conflitos a respeito do assunto, decidirá o ministro, a partir dos pareceres dos superintendentes ou
chefes de instituições interessados, ouvido o Conselho Superior de Antigüidades e Belas Artes.
ANEXO A
Instruções para a salvaguarda e a restauração dos objetos arqueológicos
Além das regras gerais contidas nos artigos da Carta do Restauro, é necessário, no campo da arqueologia,
ter presentes exigências particulares relativas à salvaguarda do subsolo arqueológico e à conservação e
restauração dos achados durante as prospecções terrestres e subaquáticas relacionadas no artigo 3º.
O problema de maior importância da salvaguarda do subsolo arqueológico está necessariamente ligado à
série de disposições e leis referentes à expropriação, à aplicação de vínculos especiais, à criação de
reservas e parques arqueológicos. Concomitantemente às diferentes medidas a serem tomadas nos diversos
casos, será sempre necessário efetuar um cuidadoso reconhecimento do terreno para recopilar todos os
possíveis dados localizáveis na superfície, os materiais cerâmicos esparsos, a documentação de elementos
que houverem eventualmente aflorado, com recorrência também à ajuda da fotografia e das prospecções
elétricas, eletromagnéticas, etc. do terreno, de modo que o conhecimento o mais completo possível da
natureza arqueológica do terreno permita diretrizes mais precisas para a aplicação das normas de
salvaguarda, da natureza e dos limites das relações, para o estabelecimento de planos reguladores e para a
vigilância, no caso de execução de trabalhos agrícolas ou de urbanização.
Para a salvaguarda do patrimônio arqueológico submarino, vinculadas às leis e disposições que afetam as
escavações subaquáticas e que se destinam a impedir a violação indiscriminada e irresponsável dos restos
de navios antigos e de seu carregamento, de ruínas submersas e de esculturas fundidas, impõem-se medidas
muito precisas, que começam pela exploração sistemática das costas italianas por pessoal especializado,
com o objetivo de chegar à consecução de uma forma maris com indicação de todos os restos e
monumentos submersos, seja para efeito de sua tutela ou para o da programação das pesquisas científicas
subaquáticas.
A recuperação dos restos de uma embarcação antiga não deverá ser iniciada antes que hajam sido dispostos
os sítios e o necessário acondicionamento especial, que permita o resguardo dos materiais recuperados do
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fundo do mar, todos os tratamentos específicos requeridos, principalmente pelas partes lenhosas com
grandes e prolongadas lavações, banhos em peculiares substâncias consolidantes, com conhecimento
preciso da atmosfera e da temperatura.
Os sistemas de extração e recuperação de embarcações submersas deverão ser estudados caso a caso, em
função do estado concreto dos restos, levando-se também em conta as experiências adquiridas
internacionalmente nesse campo, sobretudo nos últimos decênios.
Entre essas condições concretas do resgate - assim como nas habituais prospecções arqueológicas terrestres
- deverão ser consideradas as especiais exigências de conservação e de restauração dos objetos de acordo
com sua categoria e sua matéria; com os materiais cerâmicos e com os utensílios, por exemplo, tomar-se-ão
todas as precauções que permitam a identificação de eventuais vestígios ou restos de seu conteúdo, que
constituem dados preciosos para a história do comércio e da vida na antigüidade; além disso, dever-se-á
dedicar especial atenção ao exame e fixação de possíveis inscrições pintadas, especialmente no corpo do
utensílio.
Durante as explorações arqueológicas terrestres, já que as normas de recuperação e documentação abordam
mais especificamente o esquema das normas relativas à metodologia das escavações, no que concerne à
restauração devem se observar as precauções que durante as operações de escavação garantirem a
conservação imediata dos descobrimentos, especialmente se são susceptíveis de uma deterioração mais
fácil, e a ulterior possibilidade de salvaguarda e de restauração definitivas.
No caso de serem encontrados elementos desprendidos de uma decoração de estuque, ou de pintura, ou
mosaico ou de opus sectile, é necessário, antes e durante o seu traslado, mantê-los unidos com encolados
de gesso, com ataduras e adesivos adequados, de modo que seja facilitado sua recomposição e restauração
no laboratório. Na recuperação de vidros, é aconselhável não proceder a limpeza alguma durante a
escavação, por causa da facilidade com que podem quebrar-se.
No que respeita às cerâmicas e Terracota é indispensável não prejudicar com lavações ou limpezas
apressadas a eventual presença de pinturas, vernizes e inscrições.
Particular delicadeza se requer na extração de objetos ou fragmentos de metal, principalmente se estão
oxidados, devendo-se recorrer não apenas aos sistemas de consolidação, mas também a eventuais suportes
adequados ao caso.
Especial atenção deve ser prestada a respeito de possíveis vestígios ou reproduções de pedaços de tecidos.
No esquema da arqueologia pompeiana se utiliza principalmente, com ampla e brilhante experiência, a
obtenção de decalques dos negativos das plantas e de materiais orgânicos susceptíveis de deterioração
através de pastas adesivas de gesso aplicadas nas cavidades que tenham permanecido no terreno.
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Para os efeitos da aplicação destas instruções é preciso que, durante o desenvolvimento das escavações,
seja garantida a presença de restauradores preparados para uma primeira intervenção de recuperação e
fixação, quando for necessário.
Deverá ser considerado com especial atenção o problema de restauração das obras destinadas a
permanecerem ou a serem reinstaladas em seu lugar original, particularmente as pinturas e mosaicos.
Têm sido experimentados com êxito vários tipos de suportes, de entelado e encolados em função das
condições climáticas, atmosféricas e higrométricas, que permitem a recolocação das pinturas nos espaços
convenientemente cobertos de um edifício antigo, evitando o contato direto com a parede e
proporcionando, em troca, uma montagem fácil e uma conservação segura.
Ainda assim, devem-se evitar as integrações, dando às lacunas uma entonação similar à do reboco grosso,
assim como há que evitar o uso de vernizes ou ceras para reavivar as cores, pois sempre são susceptíveis de
alteração, sendo suficiente uma limpeza cuidadosa das superfícies originais.
Quanto aos mosaicos, é preferível, sempre que possível, sua reinstalação no edifício de que provêm e de
cuja decoração constituem parte integrante e, em tal caso, depois de sua retirada - que, com os métodos
modernos pode ser feita inclusive em grandes superfícies sem realizar cortes - o sistema de cimentação
com recheio metálico inoxidável resulta, até agora, no sistema mais idôneo e resistente aos agentes
atmosféricos. Para os mosaicos que, ao contrário, destinam-se a serem expostos em museu, já é
amplamente utilizado o suporte em sanduíche de materiais ligeiros, resistente e manejável.
Requerem especiais exigências de proteção diante dos perigos advindos da alteração climática, os
interiores com pinturas parietais in situ (grutas pré-históricas, tumbas, pequenos recintos); nesses casos, é
necessário manter constantes dois fatores essenciais para a melhor conservação das pinturas: o grau de
umidade ambiental e a temperatura ambiente. Esses fatores se alteram facilmente por causas externas e
estranhas a tais ambientes, especialmente a aglomeração de visitantes, a iluminação excessiva, as fortes
mudanças atmosféricas do exterior. É necessário, portanto, adotar cuidados especiais, inclusive na
admissão de visitantes, através de aparelhos de climatização interpostos entre o ambiente antigo a ser
protegido e o exterior. Tais precauções têm sido tomadas no acesso a monumentos pré-históricos pintados
na França e na Espanha e seria de desejar que o fossem em muitos de nossos monumentos (tumbas de
Tarquínia).
Para a restauração dos monumentos arqueológicos, além das normas gerais contidas na "Carta do
Restauro" e nas Instruções para os critérios das Restaurações Arquitetônicas, dever-se-iam ter presentes
algumas exigências em relação às peculiares técnicas antigas.
Em primeiro lugar, quando para a restauração completa de um monumento - que comporta necessariamente
seu estudo histórico - seja necessário efetuar prospecções de escavação para o descobrimento das
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fundações, as operações terão que se realizar com o método estatigráfico que pode oferecer dados
preciosos sobre a vida e as fases do próprio edifício.
Para a restauração de muros de opus incertum, quasi reticulatum, reticulatum et vittatum, se utiliza a
mesma qualidade de pedra e os mesmos tipos de peças; as partes restauradas deverão se manter em um
plano ligeiramente retrancado, enquanto que para os muros de ladrilho será oportuno marcar com incisões
ou raias a superfície dos ladrilhos modernos. Para a restauração de estruturas do aparelho de silharia tem
sido experimentado favoravelmente o sistema de reproduzir os silhares nas medidas antigas, utilizando
lascas do mesmo material cimentado com argamassa misturada na superfície com pó do mesmo material
para obter uma entonação cromática.
Como alternativa à retrancagem da superfície das reintegrações de restaurações modernas, pode-se fazer
uma fresta que siga o seu contorno e delimite a parte restaurada ou inserir uma franja sutil de materiais
distintos. Da mesma forma pode ser recomendável em muitos casos um tratamento superficial de novos
materiais, diferenciado pela lavradura de incisões nas superfícies modernas.
Finalmente, será adequado colocar em todas as zonas restauradas placas com as datas, ou gravar siglas ou
marcas especiais.
O uso do cimento com sua superfície revestida do pó do mesmo material do monumento a ser restaurado
pode se mostrar útil para a reintegração de tambores de colunas antigas de mármore, de calcário, ou de
caliça, visando à obtenção de um aspecto mais ou menos rústico em relação ao tipo de monumento; na arte
romana, o mármore branco pode ser reintegrado com travertino ou calcário em combinações já
experimentadas com êxito (restauração de Valadier, no Arco de Tito).
Nos monumentos antigos e particularmente nos da época arcaica ou clássica, deve ser evitar a combinação
de materiais diferentes e anacrônicos nas partes restauradas, que resulta ostensiva e agressiva, inclusive do
ponto de vista cromático, ao mesmo tempo em que se podem utilizar diversos sistemas para diferenciar o
uso do mesmo material com que foi construído o monumento e que é preferível manter nas restaurações.
Constitui um problema peculiar dos monumentos arqueológicos a forma de cobrir os muros em ruínas,
sobretudo nos em que é preciso manter a linha irregular do perfil da ruína; foi experimentada a aplicação
de uma capa de argamassa de alvenaria que parece dar os melhores resultados, tanto do ponto de vista
estético, como de sua resistência aos agentes atmosféricos. Quanto ao problema geral da consolidação dos
materiais arquitetônicos e das esculturas ao ar livre, devem-se evitar experimentações com métodos não
suficientemente comprovados, que possam produzir danos irreparáveis.
Finalmente, as medidas para a restauração e a conservação dos monumentos arqueológicos também devem
ser estudadas em função das variadas exigências climáticas dos diferentes locais, particularmente
diversificados na Itália.
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ANEXO B
Instruções para os critérios das restaurações arquitetônicas
No pressuposto de que as obras de manutenção realizadas no devido tempo asseguram longa vida aos
monumentos, encarece-se o maior cuidado possível na vigilância contínua dos imóveis para a adoção de
medidas de caráter preventivo, inclusive para evitar intervenções de maior amplitude.
Lembra-se, ainda, a necessidade de considerar todas as obras de restauração sob um substancial perfil de
conservação, respeitando os elementos acrescidos e evitando até mesmo intervenções de renovação ou
reconstituição.
Sempre com o objetivo de assegurar a sobrevivência dos monumentos, vem-se considerando detidamente a
possibilidade de novas utilizações para os edifícios monumentais antigos, quando não resultarem
incompatíveis com os interesses histórico-artísticos. As obras de adaptação deverão ser limitadas ao
mínimo, conservando escrupulosamente as formas externas e evitando alterações sensíveis das
características tipológicas, da organização estrutural e da seqüência dos espaços internos.
A realização do projeto para a restauração de uma obra arquitetônica deverá ser precedida de um exaustivo
estudo sobre o monumento, elaborado de diversos pontos de vista (que estabeleçam a análise de sua
posição no contexto territorial ou no tecido urbano, dos aspectos tipológicos, das elevações e qualidades
formais, dos sistemas e caracteres construtivos, etc), relativos à obra original, assim como aos eventuais
acréscimos ou modificações. Parte integrante desse estudo serão pesquisas bibliográficas, iconográficas e
arquivísticas, etc., para obter todos os dados históricos possíveis. O projeto se baseará em uma completa
observação gráfica e fotográfica, interpretada também sob o aspecto metrológico, dos traçados reguladores
e dos sistemas proporcionais e compreenderá um cuidadoso estudo específico para a verificação das
condições de estabilidade.
A execução dos trabalhos pertinentes à restauração dos monumentos, que quase sempre consiste em
operações delicadíssimas e sempre de grande responsabilidade, deverá ser confiada a empresas
especializadas e, quando possível, executada sob orçamento e não sob empreitada.
As restaurações devem ser continuamente vigiadas e supervisionadas para que se tenha segurança sobre
sua boa execução e para que se possa intervir imediatamente no caso em que se apresentarem fatos novos,
dificuldades ou desequilíbrios nas paredes; e também, especialmente quando intervêm o piquete e o maço,
para evitar que desapareçam elementos antes ignorados ou eventualmente desapercebidos nas investigações
prévias, mas, certamente, bastante úteis para o conhecimento do edifício e do sentido da restauração.
Em particular, antes de raspar uma camada de pintura, ou eliminar um eventual reboco, o diretor dos
trabalhos deve constatar a existência ou não de qualquer marca de decoração, tais como os grumos e
coloridos originais das paredes e abóbadas.
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Uma exigência fundamental da restauração é respeitar e salvaguardar a autenticidade dos elementos
construtivos. Este princípio deve sempre guiar e condicionar a escolha das operações. No caso de paredes
em desaprumo, por exemplo, mesmo quando sugiram a necessidade peremptória de demolição e
reconstrução, há que se examinar primeiro a possibilidade de corrigi-los sem substituir a construção
original.
Do mesmo modo, a substituição de pedras corroídas só deverá ocorrer para satisfazer às exigências de
gravidade.A eventual substituição de paramentos murais, sempre que se tornar estritamente necessárias e
nos limites mais restritos, deverá ser sempre distinguível dos elementos originais, diferenciando os
materiais ou as superfícies de construção recente; mas, em geral, resulta preferível realizar em toda a
extensão do contorno da reintegração uma sinalização clara e persistente, que mostre os limites da
intervenção. Isso poderá ser conseguido com uma lâmina de metal adequado, com uma série contínua de
pequenos fragmentos de ladrilho, ou com frestas visíveis, mais ou menos largas e profundas, segundo o
caso.
A consolidação da pedra e de outros materiais deverá ser experimentada quando os métodos amplamente
comprovados pelo Instituto Central da Restauração oferecerem garantias efetivas.
Deverão ser tomadas todas as precauções para evitar o agravamento da situação; deverão ser postas em
prática, igualmente, todas as intervenções necessárias para eliminar as causas dos danos. Enquanto, por
exemplo, se observarem silhares rasgados por grampos ou varas de ferro que se incham com a umidade,
convém desmontar a parte deteriorada e substituir o ferro por bronze ou cobre, ou, melhor ainda, por aço
inoxidável, que apresenta a vantagem de não manchar a pedra.
As esculturas em pedra colocadas no exterior dos edifícios, ou nas praças, devem ser vigiadas, intervindose sempre que seja possível adotar, a partir da prática anteriormente descrita, um método comprovado de
consolidação ou de proteção, inclusive temporal. Quando isso for impossível, convirá transferir a escultura
para um local fechado.
Para a boa conservação das fontes de pedra ou de bronze, é necessário descalcificar a água, eliminando as
concreções calcárias e as inadequadas limpezas periódicas.
A pátina da pedra deve ser conservada por evidentes razões históricas, estéticas e também técnicas, já que
ela desempenha uma função protetora como ficou demonstrado pelas corrosões que se iniciam a partir das
lacunas da pátina. Podem-se eliminar as matérias acumuladas sobre as pedras - detritos, pó, fuligem, fezes
de pombo, etc., usando apenas escovas vegetais ou jatos de ar com pressão moderada. Dever-se-ão evitar,
portanto, as escovas metálicas e raspadores, ao mesmo tempo em que se devem excluir, em geral, os jatos
de areia, de água e de vapor com forte pressão, sendo, ainda, desaconselháveis as lavações de qualquer
natureza.
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ANEXO C
Instruções para a execução de restaurações pictóricas e escultóricas
Operações preliminares
A primeira operação a realizar, antes da intervenção em qualquer obra de arte pictórica ou escultórica, é um
reconhecimento cuidadoso de seu estado de conservação. Em tal reconhecimento se inclui a comprovação
dos diferentes estratos materiais de que venha a estar composta a obra e se são originais ou acréscimos e,
ainda, a determinação aproximada das diferentes épocas em que se produziram as estratificações,
modificações e acréscimos. Para isso, redigir-se-á uma inventário que constituirá parte integrante do
programa e o começo do diário da restauração.
Em continuação, deverão ser feitas as indispensáveis fotografias da obra para documentar seu estado
precedente à intervenção restauradora, devendo essas fotografias serem obtidas, além de sob luz natural,
sob luz monocromática, com raios ultravioletas simples ou filtrados e com raios infravermelhos, conforme
o caso.
É sempre aconselhável tirar radiografias, inclusive nos casos em que, à simples visão, não se percebam
superposições. No caso de pinturas móveis, também se deve fotografar o reverso da obra.
Se, a partir dos documentos fotográficos - que serão detalhados no diário da restauração - se observarem
elementos problemáticos, ficará explicada sua problemática.
Depois de haver tirado as fotografias, dever-se-ão retirar amostras mínimas, que abarquem todos os
estratos até o suporte, em lugares não capitais da obra, para efetuar as seções estratigráficas, sempre que
existirem estratificações ou houver que constatar o estado da preparação.
Deverá ser assinalado na fotografia de luz natural o ponto exato das provas e, além disso, registrar-se no
diário da restauração uma nota de referência à fotografia.
No que se refere às pinturas murais, ou sobre pedra, Terracota ou outro suporte (imóvel), será preciso ter
conhecimento preciso das condições do suporte em relação à umidade, definir se trata de umidade de
infiltração, condensação ou de capilaridade, efetuar provas da argamassa e do conjunto dos materiais da
parede e medir seu grau de umidade.
Sempre que se percebam ou se suponham formações de fungos, também se realizarão análises
microbiológicas.O problema mais peculiar das esculturas, quando não se trata de esculturas envernizadas
ou policromadas, será certificar-se do estado de conservação da matéria de que se realizaram e,
eventualmente, obter radiografias.
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Providências a serem efetuadas na execução da intervenção restauradora
As análises preliminares deverão ter proporcionado os meios para orientar a intervenção na direção
adequada, quer se trate de uma simples limpeza, de um assentamento de estratos, de eliminação de
repintagens, de um traslado ou de uma reconstrução de fragmento.
O dado que seria o mais importante no que diz respeito à pintura, entretanto - determinação da técnica
empregada -, nem sempre poderá ter uma resposta científica e, portanto, a cautela e a experimentação com
os materiais a serem utilizados na restauração não deverão ser consideradas questões supérfluas, de um
reconhecimento genérico, realizado sobre base empírica e não científica da técnica utilizada na pintura em
questão.
No que concerne à limpeza, poderá ser realizada, principalmente, de dois modos: por meios mecânicos ou
por meios químicos. Há de se excluir qualquer sistema que oculte a visualização ou a possibilidade de
intervenção ou controle direto sobre a pintura, como a câmera Pethen Koppler e similares.
Os meios mecânicos (bisturi) deverão sempre ser utilizados com o controle do pinacoscópio, mesmo que
nem sempre se trabalhe sob sua lente.
Os meios químicos (dissolventes) deverão ser de tal natureza que possam ser imediatamente neutralizados
e também que não se fixem de forma duradoura sobre os estratos da pintura e sejam voláteis.
Antes de usá-los, deverão ser realizadas experimentações para assegurar que não possam atacar o verniz
original da pintura, nos casos em que das seções estratigráficas haja resultado um estrato ao menos
presumível como tal.
Antes de proceder à limpeza, qualquer que seja o meio empregado, é necessário, ainda, controlar
minuciosamente a estabilidade da capa pictórica sobre seu suporte e proceder ao assentamento das partes
desprendidas ou em perigo de desprendimento. Esse assentamento poderá ser realizado, conforme o caso,
de forma localizada ou com aplicação de um adesivo estendido uniformemente, cuja penetração seja
assegurada com uma fonte de calor constante e que não apresente perigo para a conservação da pintura.
Mas, sempre que se tenha realizado um assentamento, é regra estrita a eliminação de qualquer resto do
fixador da superfície pictórica. Para isso, atrás do assentado, deverá ser feito um exame minucioso com a
ajuda do pinacoscópio.
Quando for necessário proceder à proteção geral do anverso da pintura por causa de necessidade de realizar
operações no suporte, é imprescindível que tal proteção se realize depois da consolidação das partes
levantadas ou desprendidas, e com uma cola de dissolução muito fácil e diferente da empregada no
assentamento da cor.
Se o suporte é de madeira e está infestado por carunchos, térmitas, etc., a pintura deverá ser submetida à
ação de gazes inseticidas adequados, que não possam danificar a pintura. Deve-se evitar a impregnação
com líquidos.
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Sempre que o estado do suporte ou o da imprimação, ou ambos - em pinturas de suporte móvel -, exijam a
destruição ou o arranque do suporte e a substituição da imprimação, será necessário que a imprimação
antiga seja levantada integralmente a mão com o bisturi, já que adelgaçá-la não seria suficiente, a menos
que seja apenas o suporte a parte debilitada e a imprimação se mantenha em bom estado.
Sempre que possível, é aconselhável conservar a imprimação para manter a superfície pictórica em sua
conformação original.
Na substituição do suporte lenhoso, quando for indispensável, deve se evitar substituí-lo por um novo
suporte composto de peças de madeira e só é aconselhável efetuar o traslado para um suporte rígido quando
se tiver absoluta certeza de que ele não terá um índice de dilatação diferente do suporte eliminado. Ainda
assim, o adesivo do suporte para a tela da pintura trasladada deverá ser facilmente solúvel, sem danificar a
capa pictórica nem o adesivo que une os estratos superficiais à tela do traslado.
Quando o suporte lenhoso original estiver em bom estado, mas seja necessário retificá-lo ou colocar
reforços ou rebocos, deve-se ter presente que, como não é indispensável para a própria fruição estética da
pintura,

é

sempre

melhor

não

intervir

em

uma

madeira

antiga

e

já

estabilizada.

Se intervier, é preciso fazê-lo com regras tecnológicas muito precisas, que respeitem o movimento das
fibras da madeira. Dever-se-á retirar uma amostra, identificar a espécie botânica e averiguar seu índice de
dilatação. Qualquer adição deverá ser realizada com madeira já estabilizada e em pequenos fragmentos,
para que resulte o mais inerte possível em relação ao suporte antigo em que se inserir.
O reboco, qualquer que seja o material de que for feito, deve assegurar principalmente os movimentos
naturais da madeira a que estiver fixado.
No caso de pinturas sobre tela, a eventualidade de um traslado deve ser efetuada com a destruição gradual e
controlada da tela deteriorada, enquanto que para a possível imprimação (ou preparação) deverão ser
seguidos os mesmos critérios utilizados para as pranchas.
Quando se tratar de pinturas sem preparação, nas quais se tenha aplicado uma cor muito diluída
diretamente sobre o suporte (como nos esboços de Rubens), não será possível o traslado.
A operação de reentelar, se for realizada, deve evitar compressões excessivas e temperaturas altas demais
para a película pictórica. Excluem-se sempre e taxativamente operações de aplicação de uma pintura sobre
tela em um suporte rígido (maruflagem).
Os teares deverão ser concebidos de modo a assegurar não apenas a justa tensão, mas, também, a
possibilidade de restabelecê-la automaticamente quando a tensão vier a ceder por causa das variações
termo-higrométricas.
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Providências que se devem ter presentes na execução de restaurações em pinturas murais.
Nas pinturas móveis a determinação da técnica pode, às vezes, gerar uma investigação sem conclusão
definitiva e, atualmente, irresolúvel, inclusive em relação às categorias genéricas de pintura a têmpera, a
óleo, a encáustica, a aquarela ou a pastel; nas pinturas murais, realizadas sobre preparação, ou mesmo
diretamente sobre mármore, pedra, etc, a definição do aglutinante utilizado não será às vezes menos
problemática (como no que se refere às pinturas murais da época clássica), mas, ao mesmo tempo, ainda
mais indispensável para proceder a qualquer operação de limpeza, de assentamento, de arranque do estrato
de cor (strappo), ou de arranque em que também se desprendam os rebocos de preparação (distacco).
No que diz respeito especialmente ao arranque, antes da aplicação das telas protetoras por meio de um
adesivo solúvel, é necessário assegurar-se de que o diluente não dissolverá ou atacará o aglutinante da
pintura a ser restaurada.
Além disso, se tratar de uma têmpera e, de um modo geral, das partes em têmpera de um afresco, em que
certas cores não podiam ser aplicadas a fresco, será imprescindível um assentamento preventivo.
Ocasionalmente, quando as cores da pintura mural se apresentarem em um estado mais ou menos avançado
de pulverulência, será também necessário um tratamento especial para conseguir que a cor pulverizada se
perca ao mínimo.
Quanto ao assentamento da cor, deve-se procurar um fixador que não seja de natureza orgânica, que altere
o mínimo possível as cores originais e que não se torne irreversível com o tempo.
A cor pulverulenta será analisada para ver se contém formações de fungos e a que causas se pode atribuir o
seu desenvolvimento. Quando se puderem conhecer essas causas e se encontrar um fungicida adequado,
será preciso certificar-se de que não danificará a pintura e de que possa vir, facilmente, a ser eliminado.
Quando houver necessidade de se proceder ao arranque da pintura de seu suporte original, entre os métodos
a serem escolhidos com probabilidades equivalentes de bom êxito é recomendável o strappo, pela
possibilidade de recuperação da sinopia preparatória no caso dos afrescos e também porque libera a
película pictórica de restos do estuque degradado ou em mau estado.
O suporte em que se instalará a película pictórica tem que oferecer garantias máximas de estabilidade,
inércia e neutralidade (ausência de ph); além disso, será necessário que ele possa ser construído nas
mesmas dimensões da pintura, sem junções intermediárias, que, inevitavelmente, viriam à superfície da
película pictórica com o passar do tempo.
O adesivo com que se irá fixar a tela grudada à película pictórica sobre o novo suporte terá que poder
dissolver-se com a maior facilidade com um dissolvente que não traga danos à pintura.
Quando se preferir manter a pintura trasladada sobre tela, naturalmente reforçada, o bastidor deverá ser
construído de tal modo - e com materiais tais - que tenha a máxima estabilidade, elasticidade e
automatismo para restabelecer a tensão que, por qualquer razão, climática ou não, possa mudar.
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Quando, em vez de pinturas, trate-se de arrancar mosaicos, deverá ficar assegurado que onde as tesselas
não constituem uma superfície completamente plana, sejam fixadas e possam ser dispostas em sua
colocação original.
Antes da aplicação do engaste e da armadura de sustentação é preciso certificar-se do estado de
conservação das tesselas e, eventualmente, consolidá-las. Deverá ser dedicado cuidado especial à
conservação das características tectônicas da superfície.

Providências a serem observadas na execução de restaurações de obras escultóricas
Depois de assegurar-se do material e, eventualmente, da técnica com que se realizaram as esculturas (se em
mármore, em pedra, estuque, cartão-pedra, Terracota, louça vidrada, argila crua, argila crua e pintada, etc.)
em que não haja partes pintadas e seja necessária uma limpeza, deve ser excluída a execução de aguadas
que, apesar de deixarem intacta a matéria, ataquem a pátina. Por isso, no caso de esculturas encontradas em
escavações ou na água (mar, rios, etc.), se houver incrustações, deverão ser separadas preferivelmente
através de meios mecânicos, ou, se com dissolventes, de natureza tal que não ataquem o material da
escultura e tampouco se fixem sobre ele.
Quando se tratar de esculturas de madeira degradada, a utilização de consolidantes deverá ser subordinada
à conservação do aspecto original da matéria lenhosa. Se a madeira estiver infectada por caruncho, cupins,
etc. será preciso submetê-la à ação de gases adequados, mas sempre que possível, há de se evitar a
impregnação com líquidos que, mesmo na ausência de policromia, poderiam alterar o aspecto da madeira.
No caso de esculturas fragmentadas, para uso de eventuais dobradiças, ligaduras, etc. deverá ser escolhido
metal inoxidável. Para os objetos de bronze, recomenda-se um cuidado particular quanto à conservação da
pátina dupla (atacamitas, malaquitas, etc.) sempre que por debaixo dela não existirem sinais de corrosão
ativa.

Advertências gerais para a instalação de obras de arte restauradas
Como linha de conduta geral, uma obra de arte restaurada não deve ser posta novamente em seu lugar
original, se a restauração tiver sido ocasionada pela situação térmica e higrométrica do lugar como um todo
ou da parede em particular, ou se o lugar ou a parede não vierem a ser tratados imediatamente (saneados,
climatizados, etc.) de forma a garantirem a conservação e a salvaguarda da obra de arte.
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ANEXO D
Instruções para a tutela dos centros históricos
Para efeito de identificar os centros históricos, levam-se em consideração não apenas os antigos centros
urbanos, assim tradicionalmente entendidos, como também, de um modo geral, todos os assentamentos
humanos cujas estruturas, unitárias ou fragmentárias, ainda que se tenham transformado ao longo do
tempo, hajam se constituído no passado ou, entre muitos, os que eventualmente tenham adquirido um valor
especial como testemunho histórico ou características urbanísticas ou arquitetônicas particulares.
Sua natureza histórica se refere ao interesse que tais assentamentos apresentarem como testemunhos de
civilizações do passado e como documentos de cultura urbana, inclusive independentemente de seu
intrínseco
valor artístico ou formal, ou de seu aspecto peculiar enquanto ambiente, que podem enriquecer e ressaltar
posteriormente seu valor, já que não só a arquitetura, mas também a estrutura urbanística, têm por si
mesmas um significado e um valor.
As intervenções de restauração nos centros históricos têm a finalidade de garantir - através de meios e
procedimentos ordinários e extraordinários - a permanência no tempo dos valores que caracterizam esses
conjuntos. A restauração não se limita, portanto, a operações destinadas a conservar unicamente os
caracteres formais de arquiteturas ou de ambientes isolados, mas se estende também à conservação
substancial das características conjunturais do organismo urbanístico completo e de todos os elementos que
concorrem para definir tais características.
Para que o conjunto urbanístico em questão possa ser adequadamente salvaguardado, tanto em relação a
sua continuidade no tempo como ao desenvolvimento de uma vida de cidadania e modernidade em seu
interior, é necessário principalmente que os centros históricos sejam reorganizados em seu mais amplo
contexto urbano e territorial e em sua relações e conexões com futuros desenvolvimentos; tudo isso, além
do mais, com o fim de coordenar as ações urbanísticas de maneira a obter a salvaguarda e a recuperação do
centro histórico a partir do exterior da cidade, através de um planejamento físico territorial adequado. Por
meio de tais intervenções (a serem efetuadas com os instrumentos urbanísticos), poder-se-á configurar um
novo organismo urbano, em que se subtraiam do centro histórico as funções que não serão compatíveis
com sua recuperação em termos de saneamento e de conservação.
A coordenação se posicionará também em relação à exigência de salvaguarda do contexto ambiental mais
geral do território, principalmente quando lhe houver assumido valores de especial significado,
estreitamente unidos às estruturas históricas tal como têm chegado até nós ( como por exemplo, a cercadura
de colinas em torno de Florença, a laguna veneziana, as centúrias romanas de Valpadana, a zona trulli de
Apulia, etc.).
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No que respeita aos elementos individuais através dos quais se efetua a salvaguarda do conjunto, há que
serem considerados tanto os elementos edílicos como os demais elementos que constituem os espaços
exteriores (ruas, praças, etc.) e interiores (pátios, jardins, espaços livres, etc.) e outras estruturas
significativas (muralhas, portas, fortalezas, etc.) assim como eventuais elementos naturais que
acompanharem o conjunto, caracterizando-o de forma mais ou menos acentuada (entornos naturais, cursos
fluviais, singularidade geomórficas, etc.).
Os elementos edílicos que formam parte do conjunto devem ser conservados não apenas quanto aos
aspectos formais, que determinam sua a expressão arquitetônica ou ambiental, como ainda quanto a seus
caracteres tipológicos enquanto expressão de funções que também têm caracterizado, ao longo do tempo, a
utilização dos elementos favoráveis.
Com o objetivo de certificar-se de todos os valores urbanísticos, arquitetônicos, ambientais, tipológicos,
construtivos, etc., qualquer intervenção de restauração terá que ser precedida de uma atenta leitura
histórico-crítica, cujos resultados não se dirigirão tanto a determinar uma diferenciação operativa - posto
que em todo o conjunto definido como centro histórico dever-se-á operar com critérios homogêneos quanto, principalmente, à individualização dos diferentes graus de intervenção a nível urbanístico e a nível
edílico, para determinar o tratamento necessário de saneamento de conservação.
A esse propósito, é necessário precisar que por saneamento de conservação deve-se entender, sobretudo, a
manutenção das estruturas viárias e edílicas em geral (manutenção do traçado, conservação da rede viária,
de perímetro das edificações, etc.); e, por outro lado, a manutenção dos caracteres gerais do ambiente, que
comportam a conservação integral dos perfis monumentais e ambientais mais significativos e a adaptação
dos demais elementos ou complexos edílicos individuais às exigências da vida moderna, consideradas
apenas excepcionalmente as substituições, ainda que parciais, dos elementos, e apenas na medida em que
sejam compatíveis com a conservação do caráter geral das estruturas do centro histórico.

Os principais tipos de intervenção a nível urbanístico são:
a) Reestruturação urbanística - Tende a consolidar as relações do centro histórico e, eventualmente, a
corrigi-las onde houver necessidade, com a estrutura territorial ou urbana com as quais forma unidade. É de
particular importância a análise do papel territorial e funcional que tenha sido desempenhado pelo centro
histórico ao longo do tempo e no presente. Nesse sentido é preciso dedicar especial atenção à análise e à
reestruturação das relações existentes entre centro histórico e desenvolvimentos urbanístico e edílico
contemporâneos, principalmente a partir do ponto de vista funcional e, particularmente, com referência às
compatibilidades de funções diretoras.
A intervenção de reestruturação urbanística deverá tender a liberar os centros históricos de finalidades
funcionais, tecnológicas, ou de uso que, em geral, vier a provocar-lhes um efeito caótico e degradante.
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b) Reordenamento viário - Refere-se à análise e à revisão das comunicações viárias e dos fluxos de tráfego
a que a estrutura estiver submetida, com o fim primordial de reduzir seus aspectos patológicos e de
reconduzir o uso do centro histórico a funções compatíveis com as estruturas de outros tempos.
É preciso considerar a possibilidade de integração do mobiliário moderno e dos serviços públicos
estreitamente ligados às exigências vitais do centro.
c) Revisão dos equipamentos urbanos - Isso afeta as ruas, as praças e todos os espaços livres existentes
(pátios; espaços interiores, jardins, etc.) com o objetivo de obter uma conexão homogênea entre edifícios e
espaços exteriores.

Os principais tipos de intervenção a nível edílico são:
1) Saneamento estático e higiênico dos edifícios, que tende à manutenção de suas estruturas e a uma
utilização equilibrada; essa intervenção se realizará em função das técnicas, das modalidades e das
advertências a que se referem as instruções procedentes para a realização de restaurações arquitetônicas.
Nesse tipo de intervenção é de particular importância o respeito às peculiaridades tipológicas, construtivas
e funcionais do edifício, evitando-se qualquer transformação que altere suas características.
2) Renovação funcional dos elementos internos, que se há de permitir somente nos casos em que resultar
indispensável para efeitos de manutenção em uso do edifício. Nesse tipo de intervenção é de fundamental
importância o respeito às peculiaridade tipológicas e construtivas dos edifícios, proibidas quaisquer
intervenções que alterem suas características, como o vazado da estrutura ou a introdução de funções que
deformarem excessivamente o equilíbrio tipológico-estrutural do edifício.

São instrumentos operativos dos tipos de intervenção enumerados, especialmente:
- planos de desenvolvimento geral, que reestruturem as relações entre o centro histórico e o território e
entre o centro histórico e a cidade em seu conjunto;
- planos parciais relativos à restruturação do centro histórico em seus elementos mas significativos;
- planos de execução setorial, referentes a uma edificação ou a um conjunto de elementos reagrupáveis de
forma orgânica
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RESOLUÇÃO DE SÃO DOMINGOS - 1974
dezembro de 1974
Consciente da importância que, para a defesa do patrimônio monumental latino-americano, representam
tanto a Carta de Veneza como as Normas de Quito e ante a necessidade atual de roteiros que contemplem
prioritariamente os aspectos operativos que materializem e tomem possível a defesa destes bens
insubstituíveis da cultura, o Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação e Restauração
do Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Republicano considera que se faz altamente
conveniente para esse fim a elaboração de um documento onde fiquem registrados estes serviços
operativos; propõe, portanto, as seguintes recomendações:
A - NO PLANO SOCIAL
A salvação dos centros históricos é um compromisso social além de cultural e deve fazer parte da política
de habitação, para que nela se levem em conta os recursos potenciais que tais centros possam oferecer.
Todos os programas de intervenção e resgate dos centros históricos devem, portanto, trazer consigo
soluções de saneamento integral que permitam a permanência e melhoramento da estrutura social existente.
B - NO PLANO ECONÔMICO
A iniciativa privada e o seu apoio financeiro constituem uma contribuição fundamental para a conservação
e valorização dos centros históricos. Recomenda-se a todos os governos estimular essa contribuição
mediante disposições legais, incentivos e facilidades de caráter econômico.
C - NO PLANO DA PRESERVAÇÃO MONUMENTAL
Os problemas da preservação monumental obrigam a um trabalho prévio de investigação documental e
arqueológico, devendo levar-se a cabo estudos integrais para resgatar a maior quantidade de dados
relacionados com a história do sítio. Respaldados na noção de centro monumental, tais estudos deverão ser
estendidos à proteção dos valores e costumes tradicionais e naturais da área em questão.
D - PROPOSTAS OPERATIVAS
Em apoio ao estabelecido nas Normas de Quito, o Centro Interamericano de Inventário do Patrimônio
Histórico e Artístico, recentemente criado em Bogotá, deve resgatar, de acordo com os governos de
Espanha e Portugal, a documentação de interesse monumental existente em seus arquivos; cabe-lhe, ainda,
realizar, como atividade prioritária, um inventário dos monumentos que, em território americano, tenham
um significado transcendental para o patrimônio da humanidade.
Na educação escolar dever-se-ão incluir programas de estudo sobre a importância do patrimônio
monumental. Para tal efeito é necessário que a Organização dos Estados Americanos (O.E.A.), a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (LTNESCO) e demais
organizações internacionais preparem material didático para esses programas.
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Criar uma Associação Interamericana de Arquitetos e Especialistas na Proteção do Patrimônio
Monumental, que divulgue o trabalho dos seus membros mediante uma publicação a cargo de um centro ou
instituto especializado. Essa associação se formou em São Domingos e serão seus membros fundadores os
delegados ao Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação do Patrimônio Monumental
dos Períodos Colonial e Republicano. Também serão membros os especialistas participantes que
formalizarem sua inscrição de acordo com os regulamentos estabelecidos.
Reconhecendo o trabalho positivo realizado pela Unidade Técnica de Patrimônio Cultural do
Departamento de Assuntos Culturais a cargo do Projeto de Proteção do Patrimônio Cultural Histórico e
Artístico instituído pela O.E.A. e constatando que no, campo da preservação do patrimônio monumental da
América, existem necessidades que não puderam ser satisfeitas pelo mencionado projeto devido à falta de
recursos adequados, solicitamos que na próxima Assembléia Geral da O.E.A. se destinem maiores fundos,
que permitam ao mencionado projeto cumprir cabalmente os objetivos para os quais foi criado.
Que os Estados Membros da O.E.A. criem um fundo de emergência que permita a rápida disponibilidade
de recursos para a salvação de bens monumentais americanos nos países de menor desenvolvimento
relativo, que constituem monumentos inavaliáveis para ao patrimônio da humanidade e estão em iminente
perigo de desaparecimento.
Os projetos de preservação monumental devem fazer parte de um programa integral de valorização, que
defina não apenas a sua função monumental, como também o seu destino e manutenção, e leve
prioritariamente em conta a melhoria sócio-econômica de seus habitantes.
Sendo o turismo um meio de preservação dos monumentos, os planos de desenvolvimento turístico devem
constituir uma via mediante a qual, com a utilização de alto nível técnico, se logrem objetivos importante
na proteção e preservação do patrimônio cultural americano.
Que o Centro Interamericano de Restauração de Bens Culturais, que atualmente funciona no México, atue
como o organismo que recopile e difunda as atividades empreendidas pelos países que integram o sistema
interamericano no campo da preservação monumental.
Independentemente da fonte anterior de informação, torna-se indispensável o intercâmbio pessoal de
experiências, devendo realizar-se seminários como este a cada dois anos, com o patrocínio da O.E.A., em
um dos seus Estados Membros, o segundo dos quais se realizará na Colômbia, no ano de 1976.
Que se criem oficinas de ensino em nível artesanal para formação de operários que sejam eficazes
auxiliares na tarefa da restauração monumental, respaldando-se e ampliando-se em nível interamericano a
atual escola-oficina de obras de pedra que funciona no Museu das Casas Reais, na República Dominicana.
Tendo-se iniciado em São Domingos, antiga Espanhola, o processo cultural ibero-americano e contando a
República Dominicana com um centro como o Museu das Casas Reais, que se dedica ao estudo científico
desse processo histórico, recomenda-se a ampliação de suas atividades em nível internacional, procurando
246

que, tanto nos trabalhos de investigação como na formação acadêmica, orientem-se os seus trabalhos em
todo o continente para a mais cabal compreensão da integração cultural americana.
E - RECONHECIMENTO
O primeiro Seminário Interamericano sobre Experiência na Conservação e Restauração do Patrimônio
Monumental dos Períodos Colonial e Republicano quer fazer constar o seu reconhecimento pelo patrocínio
assumido pelo Governo da República Dominicana e pela Secretaria Geral da Organização dos Estados
Americanos (O.E.A.), para a realização deste Primeiro Seminário Interamericano, cujo proveito se fará
sentir no âmbito de todo o hemisfério.
São Domingos é um ponto de partida para o fortalecimento e a integração profissional dos especialistas em
conservação do patrimônio monumental da América.
O Primeiro Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação do Patrimônio Monumental dos
Períodos Colonial e Republicano quer igualmente fazer constar o trabalho exemplar que o Governo
Dominicano empreende para a preservação e a valorização do patrimônio monumental da República
Dominicana.

CARTA DE WASHINGTON - 1986
PREÂMBULO E DEFINIÇÕES
Resultantes de um desenvolvimento mais ou menos espontâneo ou de um projeto deliberado, todas as
cidades do mundo são as expressões materiais da diversidade das sociedades através da história e são todas,
por essa razão, históricas.
A presente carta diz respeito mais precisamente às cidades grandes ou pequenas e aos centros ou bairros
históricos com seu entorno natural ou construído, que, além de sua condição de documento histórico,
exprimem valores próprios das civilizações urbanas tradicionais. Atualmente, muitas delas estão
ameaçadas de degradação, de deterioração e até mesmo de destruição sob o efeito de um tipo de
urbanização nascido na era industrial e que hoje atinge universalmente todas as sociedades.
Face a essa situação muitas vezes dramática, que provoca perdas irreversíveis de caráter cultural, social e
mesmo econômico, o Conselho Internacional de Monumentos e de Sítios (ICOMOS) julgou necessário
redigir uma Carta Internacional para Salvaguarda das Cidades Históricas.
Ao complementar a Carta Internacional Sobre a Conservação e a Restauração de Monumentos e Sítios
(Veneza, 1964), este novo texto define os princípios e os objetivos, os métodos e os instrumentos de ação
apropriados a salvaguardar a qualidade das cidades históricas, a favorecer a harmonia da vida individual e
social e a perpetuar o conjunto de bens que, mesmo modestos, constituem a memória da humanidade.
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Como no texto da Recomendação da UNESCO relativa à Salvaguarda dos Conjuntos Históricos ou
Tradicionais e a sua Função na Vida Contemporânea (Varsóvia – Nairobi, 1976) e, também, como em
outros instrumentos internacionais, entende-se aqui por salvaguarda das cidades históricas as medidas
necessárias a sua proteção, a sua conservação e restauração, bem como a seu desenvolvimento coerente e a
sua adaptação harmoniosa à vida contemporânea.
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Para ser eficaz, a salvaguarda das cidades e bairros históricos deve ser parte essencial de uma política
coerente de desenvolvimento econômico e social, e ser considerada no planejamento físico territorial e nos
planos urbanos em todos os seus níveis.
Os valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos materiais e espirituais
que expressam sua imagem, em particular:
a) a forma urbana definida pelo traçado e pelo parcelamento;
b) as relações entre os diversos espaços urbanos, espaços construídos, espaços abertos e espaços verdes;
c) a forma e o aspecto das edificações (interior e exterior) tais como são definidos por sua estrutura,
volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração;
d) as relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem;
e) as diversas vocações da cidade adquiridas ao longo de sua história.
Qualquer ameaça a esses valores comprometeria a autenticidade da cidade histórica.
A participação e o comprometimento dos habitantes da cidade são indispensáveis ao êxito da salvaguarda e
devem ser estimulados. Não se deve jamais esquecer que a salvaguarda das cidades e bairros históricos diz
respeito primeiramente a seus habitantes.
As intervenções em um bairro ou em uma cidade histórica devem realizar-se com prudência, sensibilidade,
método e rigor. Dever-se-ia evitar o dogmatismo, mas levar em consideração os problemas específicos de
cada caso particular.
MÉTODOS E INSTRUMENTOS
O planejamento da salvaguarda das cidades e bairros históricos deve ser precedido de estudos
multidisciplinares. O plano de salvaguarda deve compreender uma análise dos dados, particularmente
arqueológicos, históricos, arquitetônicos, técnicos, sociológicos e econômicos e deve definir as principais
orientações e modalidades de ações a serem empreendidas no plano jurídico, administrativo e financeiro. O
plano de salvaguarda deverá empenhar-se para definir uma articulação harmoniosa entre os bairros
históricos e o conjunto da cidade. O plano de salvaguarda deve determinar as edificações ou grupos de
edificações que devam ser particularmente protegidos, os que devam ser conservados em certas condições
e os que, em circunstâncias excepcionais, possam ser demolidos. Antes de qualquer intervenção, as
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condições existentes na área deverão ser rigorosamente documentadas. O plano deveria contar com a
adesão dos habitantes.
Antes da adoção de um plano de salvaguarda ou enquanto ele estiver sendo finalizado, as ações necessárias
à conservação deverão ser adotadas em observância aos princípios e métodos da presente carta e da Carta
de Veneza.
A conservação das cidades e bairros históricos implica a manutenção permanente das áreas edificadas.
As novas funções devem ser compatíveis com o caráter, a vocação e a estrutura das cidades históricas. A
adaptação da cidade histórica à vida contemporânea requer cuidadosas instalações das redes de infraestrutura e equipamento dos serviços públicos.
A melhoria do habitat deve ser um dos objetivos fundamentais da salvaguarda.
No caso de ser necessário efetuar transformações dos imóveis ou construir novos, todo o acréscimo deverá
respeitar a organização espacial existente, especialmente seu parcelamento, volume e escala, nos termos
em que o impõem a qualidade e o valor do conjunto de construções existentes. A introdução de elementos
de caráter contemporâneo, desde que não perturbe a harmonia do conjunto, pode contribuir para o seu
enriquecimento.
É importante contribuir para um melhor conhecimento do passado das cidades históricas, através do
favorecimento às pesquisas arqueológicas urbanas e da apresentação adequada das descobertas, sem
prejuízo da organização geral do tecido urbano.
A circulação de veículos deve ser estritamente regulamentada no interior das cidades e dos bairros
históricos; as áreas de estacionamento deverão ser planejadas de maneira que não degradem seu aspecto
nem o do seu entorno.
Os grandes traçados rodoviários previstos no planejamento físico territorial não devem penetrar nas cidades
históricas, mas somente facilitar o tráfego nas cercanias para permitir-lhes um fácil acesso.
Devem ser adotadas nas cidades históricas medidas preventivas contra as catástrofes naturais e contra todos
os danos (notadamente, as poluições e as vibrações), não só para assegurar a salvaguarda do seu
patrimônio, como também para a segurança e o bem-estar de seus habitantes. Os meios empregados para
prevenir ou reparar os efeitos das calamidades devem adaptar-se ao caráter específico dos bens a
salvaguardar.
Para assegurar a participação e o envolvimento dos habitantes deverá ser efetuado um programa de
informações gerais que comece desde a idade escolar. Deverá ser favorecida a ação das associações de
salvaguarda e deverão ser tomadas medidas de caráter financeiro para assegurar a conservação e a
restauração das edificações existentes.
A salvaguarda exige uma formação especializada de todos os profissionais envolvidos.
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CARTA DE CABO FRIO - 1989
outubro de 1989
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DO SEMINÁRIO
No dia 6 de outubro do ano de 1989, o Comitê Brasileiro do ICOMOS reuniu em Cabo Frio, mui formosa
paragem e mui prodigioso sítio da costa sul do Brasil, conhecedores de arqueologia, arquitetura, botânica,
navegação, história, engenharia e outros saberes, originários de todas as partes do Brasil e de outras terras
da América, como Argentina, Bolívia, Costa Rica, México, Paraguai e Peru, para, juntando-se às
comemorações dos 500 anos da vinda de Colombo América e homenageando o navegador Américo
Vespúcio, que em 1503 aqui esteve, escrever esta carta, que terá o nome Carta de Cabo Frio.
A história do planeta Terra, pode ser lida através das múltiplas manifestações da natureza. Ao identificá-las
e interpretar-lhes o valor, o homem atribui a esses testemunhos significação cultural.
A defesa da identidade cultural far-se-á através do resgate das formas de convívio harmônico com seu
ambiente.
É preciso rever a história americana, reconhecendo o papel das populações do continente. Para garantia da
autonomia das sociedades e culturas indígenas, é fundamental assegurar-lhes a posse e o usufruto exclusivo
de suas terras e a preservação de suas línguas – fatores centrais de sua identidade. O trabalho dos cientistas
sociais e dos órgãos responsáveis deve assegurar a liberdade do desenvolvimento cultural dos povos
indígenas.
O sentido de conquista que caracterizou o encontro de culturas na América resultou em um processo
desigual de interação, com o sacrifício de muitos valores. Os novos encontros de culturas deverão ser
direcionados no sentido do respeito aos contextos locais.
O quinto centenário da chegada de Colombo é a oportunidade para se rever a história americana, levandose em conta que a ocupação do continente precede em muito a fixação do europeu. Nesse sentido, é
fundamental a preservação de todo tipo de testemunhos, como os sítios geológicos, arqueológicos,
fossilíferos e naturais.
O processo de preservação, por sua complexidade, demanda um concurso interdisciplinar e uma ação
interinstitucional. Para o conhecimento e a preservação do patrimônio cultural e natural, faz-se necessária a
apropriação de métodos específicos e de novas técnicas disponíveis.
O êxito de uma política preservacionista tem como fator fundamental o engajamento da comunidade, que
deve ter por origem um processo educativo em todos os níveis, com a utilização dos meios de
comunicação. O respeito aos valores naturais, étnicos e culturais, enfatizados através da educação pública,
contribuirá para a valorização das identidades culturais.
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A criação de unidades de conservação ambiental e a preservação de sítios deverá ser acompanhada de
soluções alternativas, de modo a garantir a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas.
A ação de empresas privadas ou estatais em projetos industriais, extrativos e infra-estruturais não pode
resultar em danos à vida humana, à natureza. Cabe ao poder público intervir com medidas efetivas de
preservação, controle, fiscalização e atuação.
Sendo a identidade cultural a razão maior e a base da existência das nações, é imprescindível a ação do
Estado nas suas várias instâncias e a participação da comunidade na valorização e defesa de seus bens
naturais e culturais.
Para salvaguarda do patrimônio natural e cultural da América Latina em suas diversas manifestações, é
fundamental um esforço conjunto, a fim de evitar o isolamento cultural e garantir a integração latinoamericana.
Publicado no Caderno de Documentos n.º 3 – "Cartas Patrimoniais"- Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
Brasília, 1995

CARTA DE LAUSANNE - 1990
Carta para a proteção e a gestão do patrimônio arqueológico
ICOMOS / ICAHM
LAUSANNE – 1990
É amplamente aceito que o conhecimento das origens e do desenvolvimento das sociedades humanas é de
fundamental importância para a humanidade inteira, permitindo-lhe identificar suas raízes culturais e
sociais.
O patrimônio arqueológico constitui testemunho essencial sobre as atividades humanas do passado. Sua
proteção e gerenciamento são, portanto, indispensáveis para permitir aos arqueólogos e outros cientistas
estudá-lo e interpretá-lo, em nome das gerações presentes e a vir, e para seu usufruto.
A proteção desse patrimônio não pode fundar-se unicamente na aplicação das técnicas da arqueologia.
Exige um sólido embasamento de conhecimentos científicos e competência profissional. Determinados
elementos do patrimônio arqueológico pertencem a estruturas arquitetônicas, devendo, nesse caso, ser
protegidos, respeitando os critérios relativos ao patrimônio arquitetônico enunciados em 1956 na Carta de
Veneza sobre a restauração e a conservação dos monumentos e dos sítios; outros inserem-se nas tradições
vivas das populações autóctones, cuja participação é essencial para sua proteção e conservação.
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Por essas razões e outras mais, a proteção do patrimônio arqueológico deve ser fundada numa colaboração
efetiva entre os especialistas de diferentes disciplinas. Exige, ainda, a cooperação dos órgãos públicos, dos
pesquisadores, das empresas privadas e do grande público. Em conseqüência, esta carta enuncia princípios
aplicáveis ao inventario, prospecção, escavação, documentação, pesquisa, preservação, conservação,
reconstituição, informação, exposição e apresentação ao público e uso do patrimônio arqueológico, tanto
quanto a definição das qualificações necessárias ao pessoal encarregado de sua proteção.
Essa carta foi motivada pelo sucesso da Carta de Veneza enquanto documento normativo e propõe-se a
enunciar princípios fundamentais e recomendações de alcance global, já que não pode considerar as
dificuldades e especificidades regionais e nacionais. Para responder a essas necessidades a carta deveria ser
completada nos planos regional e nacional com princípios e regras suplementares.

DEFINIÇÃO E INTRODUÇÃO
Art. 1º O "patrimônio arqueológico" compreende a porção do patrimônio material para a qual os métodos
da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência humana e
interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas;
estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o
material a eles associados.

POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA
Art. 2º O patrimônio arqueológico é um recurso cultural frágil e não renovável. Os planos de ocupação de
solo decorrentes de projetos desenvolvimentistas devem, em conseqüência, ser regulamentados, a fim de
minimizar, o mais possível, a destruição desse patrimônio.
As políticas de proteção ao patrimônio arqueológico devem ser sistematicamente integradas àquelas
relacionadas ao uso e ocupação do solo, bem como às relacionadas à cultura, ao meio ambiente e à
educação. As políticas de proteção ao patrimônio arqueológico devem ser regularmente atualizadas. Essas
políticas devem prever a criação de reservas arqueológicas.
As políticas de proteção ao patrimônio arqueológico devem ser consideradas pelos planificadores nos
níveis nacional, regional e local.
A participação do público em geral deve estar integrada às políticas de conservação do patrimônio
arqueológico, sendo imprescindível todas as vezes em que o patrimônio de uma população autóctone
estiver ameaçado. Essa participação deve estar fundada no acesso ao conhecimento, condição necessária a
qualquer decisão. A informação do público é, portanto, um elemento importante de "conservação
integrada".
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LEGISLAÇÃO E ECONOMIA
Art. 3º A proteção ao patrimônio arqueológico constitui obrigação moral de todo ser humano. Constitui
também responsabilidade pública coletiva. Essa responsabilidade deve traduzir-se na adoção de uma
legislação adequada e na garantia de recursos suficientes para financiar, de forma eficaz, os programas de
conservação do patrimônio arqueológico.
O patrimônio arqueológico pertence a toda a sociedade humana, sendo, portanto, dever de todos os países
assegurar que recursos financeiros suficientes estejam disponíveis para a sua proteção.
A legislação deve garantir a conservação do patrimônio arqueológico em função das necessidades da
história e das tradições de cada país e de cada região, garantindo amplo lugar à conservação in situ e aos
imperativos da pesquisa.
A legislação deve fundar-se no conceito de que o patrimônio arqueológico constitui herança de toda a
humanidade e de grupos humanos, e não de indivíduos ou de nações.
A legislação deve proibir a destruição, degradação ou alteração por modificação de qualquer monumento,
sítio arqueológico ou seu entorno, sem a anuência das instâncias competentes.
A legislação deve, por princípio, exigir uma pesquisa prévia e o estabelecimento de documentação
arqueológica completa cada vez que a destruição do patrimônio arqueológico for autorizada.
A legislação deve exigir a conservação adequada do patrimônio arqueológico, garantindo os recursos para
tal.
A legislação deve prever sanções adequadas, proporcionais às infrações mencionadas nos textos referentes
ao patrimônio arqueológico.
Caso a legislação ampare somente o patrimônio tombado ou inscrito em inventário oficial, dever-se-á criar
dispositivos legais que garantam, a proteção temporária dos monumentos e dos sítios não protegidos ou
descobertos recentemente, até que uma avaliação arqueológica tenha sido feita.
Os projetos de desenvolvimento constituem uma das maiores ameaças físicas ao patrimônio arqueológico.
A exigência feita aos empreendedores para que realizem estudos de impacto arqueológico antes da
definição do programa do empreendimento deveria estar enunciada em uma legislação própria, prevendo
no orçamento do projeto o custo dos estudos. Esse princípio deveria também estar estabelecido na
legislação referente aos projetos de desenvolvimento, de forma a minimizar seus impactos sobre o
patrimônio arqueológico.

INVENTÁRIOS
Art. 4º A proteção ao patrimônio arqueológico deve fundar-se no conhecimento, o mais completo possível,
de sua existência, extensão e natureza. Os inventários gerais de potencial arqueológico constituem, assim,
instrumentos de trabalho essenciais para elaborar estratégias de proteção ao patrimônio arqueológico. Por
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conseguinte, o inventário deve ser uma obrigação fundamental na proteção e gestão do patrimônio
arqueológico.
Ao mesmo tempo, os inventários constituem fontes primárias de dados para a pesquisa e o estudo
científicos. A compilação de inventários deve ser considerada como um processo dinâmico permanente.
Resulta disso também que os inventários devem integrar a informação em diferentes níveis de precisão e de
fiabilidade, uma vez que o conhecimento, mesmo superficial, pode fornecer um ponto de partida de
proteção.

INTERVENÇÕES NO SÍTIO
Art. 5º Em arqueologia, o conhecimento é amplamente tributário da intervenção científica do sítio. A
intervenção no sítio abarca uma série de métodos de pesquisa, como a exploração não destrutiva até a
escavação integral, passando pelas sondagens limitadas e levantamentos por amostragem.
A coleta de informações sobre o patrimônio arqueológico deve ter como princípio norteador a não
destruição das evidências arqueológicas, além do necessário, para garantia da proteção ou dos objetivos da
investigação científica. Deve ser encorajada, sempre que possível, a utilização de métodos de intervenção
não destrutivos, tais como: observações aéreas, por superfície, subaquáticas, coletas sistemáticas,
levantamentos, sondagens, preferencialmente à escavação integral.
A escavação implica sempre uma escolha de dados do que serão registrados e conservados às custas da
perda de outra informação e, eventualmente, da destruição total do monumento ou sítio. A decisão de
escavar deve ser tomada somente após madura reflexão.
As escavações devem ser executadas de preferência em sítios e monumentos condenados à destruição,
devido a projetos de desenvolvimento que alterem, a ocupação e o uso do solo, em razão de pilhagem, ou
da degradação causada por agentes naturais.
Em casos excepcionais, sítios não ameaçados poderão ser escavados, seja em função das propriedades da
pesquisa, seja visando a sua apresentação ao público. Nesses casos, a escavação dever ser precedida por
uma detalhada avaliação científica do sítio. A escavação deve ser parcial e preservar um setor virgem, em
vista de pesquisas anteriores.
Ocorrendo escavação, um relatório respondendo a normas bem definidas deverá ser colocada a disposição
da comunidade científica e anexado ao inventário, num prazo razoável após o término dos trabalhos.
As escavações devem ser executadas em conformidade com as recomendações da UNESCO
(Recomendações definindo os princípios a serem aplicados em matéria de pesquisas arqueológicas, 1956),
de acordo com as normas profissionais, internacionais e nacionais.
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PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Art. 6º Conservar in situ monumentos e sítios deveria ser o objetivo fundamental da conservação do
patrimônio arqueológico, incluindo também sua conservação a longo prazo, além dos cuidados dedicados à
documentação e às coleções etc., a ele relacionados.
Qualquer translação viola o princípio segundo o qual o patrimônio deve ser conservado no seu contexto
original. Esse princípio enfatiza a necessidade da manutenção, conservação e gestão apropriadas. Decorre
disso que o patrimônio arqueológico não deve ser exposto aos riscos e às conseqüências da escavação ou
abandonado após a escavação, caso não tenham sido previstos os recursos necessários a sua manutenção e
conservação.
O engajamento e a participação da população local devem ser estimulados como meio de ação para a
preservação do patrimônio arqueológico. Em certos casos, pode ser aconselhável confiar a
responsabilidade da proteção e da gestão dos monumentos e dos sítios às populações autóctones.
A preservação de sítios e monumentos se dará necessariamente de forma seletiva, uma vez que os recursos
financeiros são inevitavelmente limitados. A seleção de sítios e monumentos deverá fundamentar-se em
critérios científicos de significância e representatividade, e não limitar-se apenas aos monumentos de maior
prestígio ou visualmente sedutores.
A recomendação da UNESCO de 1956 deve aplicar-se igualmente à preservação e à conservação do
patrimônio arqueológico.

APRESENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO
Art. 7º A apresentação do patrimônio arqueológico ao grande público é um meio de fazê-lo ascender ao
conhecimento das origens e do desenvolvimento das sociedades modernas. Ao mesmo tempo, constitui o
meio mais importante para fazê-lo compreender a necessidade de proteger esse patrimônio.
A apresentação ao grande público deve consistir na popularização do estado corrente do conhecimento
científico, devendo ser atualizada freqüentemente. Para permitir o entendimento do passado, deve
considerar múltiplas abordagens.
As reconstituições respondem a duas funções importantes, tendo sido concebidas para fins de pesquisa
experimental e pedagógica. Devem, entretanto, cercar-se de cuidados, de forma a não perturbar nenhum
dos vestígios arqueológicos remanescentes; devem também levar em conta testemunhos de toda espécie,
buscando a autenticidade. As reconstituições não devem ser feitas sobre os vestígios arqueológicos
originais, devendo ser identificáveis como tais.
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QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
Art. 8º A gestão do patrimônio arqueológico exige o domínio de numerosas disciplinas em elevado nível
científico. A formação de um número suficiente de profissionais nos setores de competência interessados
deve, por conseguinte, ser um objetivo importante da política educacional de cada país. A necessidade de
formar peritos em setores altamente especializados exige cooperação internacional.
A formação universitária em arqueologia deve prever em seus programas as mudanças ocorridas nas
políticas de conservação, menos preocupadas com escavações do que com a conservação in situ. Deveria
igualmente considerar o fato de que o estudo da história das populações indígenas é tão importante quanto
o dos monumentos e sítios prestigiosos, para conservar e compreender o patrimônio arqueológico.
A proteção do patrimônio arqueológico constitui processo dinâmico permanente. Por conseguinte, todas as
facilidades devem ser concedidas aos profissionais trabalhando nessa área, a fim de permitir sua
permanente reciclagem. Programas especializados de formação de alto nível, proporcionado amplo lugar à
proteção e à gestão do patrimônio arqueológico, deveriam ser implantadas.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Art.9º Por ser o patrimônio arqueológico uma herança comum de toda a humanidade, a cooperação
internacional é essencial para enunciar e fazer respeitar os critérios de gestão desse patrimônio.
Existe uma necessidade premente de serem estabelecidos circuitos internacionais que permitam a troca de
informações e a partilha de experiências entre os profissionais encarregados da gestão do patrimônio
arqueológico, o que implica organização de conferências, seminários, workshops em escalas mundial e
regional, assim como a criação de centros regionais de formação de alto nível. O ICOMOS deveria, por
intermédio de seus grupos especializados, levar em conta essa situação em seus projetos a longo e médio
prazo.
Programas internacionais de intercâmbio de profissionais deveriam ser implantados, como forma de elevar
o nível de competência no gerenciamento do patrimônio arqueológico.
Programas de assistência técnica deveriam ser desenvolvidos sob os auspícios do ICOMOS.
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DECLARAÇÃO DE SOFIA - 1996

XI Assembléia Geral do ICOMOS - SOFIA - 9 DE OUTUBRO DE 1996

A História ensina e as transformações sociais decorrentes de seu dinamismo permitem constatar
que o conceito de patrimônio cultural se encontra em constante processo de evolução. Em
conseqüência, a conservação dos testemunhos tangíveis e intangíveis do passado não constitui
apenas uma questão de juízo atiço e estético, mas também um tema de atuação prática. Isto
implica que não mais se aceite a idéia de que a doutrina da conservação seja estática e, doravante,
sejamos convocados a considerar o patrimônio cultural em função do contexto geral, levando-se
em conta a diversidade e a especificidade das culturas.
A defesa do pluralismo cultural, do respeito ao patrimônio alheio e do repúdio à intolerância
constituirá, assim, um imperativo ético universal. Esta defesa, essencial para a manutenção da paz,
deve manifestar-se entre os diversos países e em cada país, respeitando a origem heterogênea das
populações, incluindo as minorias étnicas, religiosas e lingüísticas.
Respeitadas estas condições, a prova de autenticidade expressa na Carta de Veneza, dentro do
espírito do conceito de preservação, deverá ser definida com exatidão. Para resguardar o caráter
universal da Carta, cada área cultural deverá ser objetivo de esclarecimento e aprofundamento.
Esta perspectiva tornará indispensável a exigência de que todo monumento histórico considere o
seu entorno físico e a sua dimensão social.
Isto significa sua inserção nas diversas áreas do contexto histórico contemporâneo, nas diferentes
atividades quotidianas, considerados sempre o conhecimento empírico e as habilidades da
população.
Assim contextualizado, o patrimônio cultural com certeza enfrentará o desafio econômico. E, sem
dúvida, antes de as atividades turísticas serem supervalorizadas, arriscando-se a transforma-las em
ameaça à integridade da substância do patrimônio cultural, levar-se-á em conta, e cada vez mais, a
relação entre o patrimônio e a comunidade que o herdou.
Convém acrescer que esta relação integra o conjunto dos elementos históricos, espirituais e
afetivos existentes na raiz das transformações sociais.
As atividades turísticas, por outro lado, não podem pretender utilizar o patrimônio assegurando
apenas o respeito ao seu significado e à sua mensagem. Para que esta fruição seja viável e válida,
serão necessários sempre estudos analíticos e inventários completos, com o objetivo de explicitar
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os diversos significados do patrimônio no mundo contemporâneo e justificar as novas
modalidades de uso a que se propõem.
Tal procedimento é o único que poderá contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
habitantes (preservação da ecologia social), dentro do respeito absoluto às suas referências
culturais, vistos como valores que propiciam condições para um desenvolvimento sustentável.
Este processo deverá sobretudo assegurar a participação da sociedade civil - comunidade,
associações de minorias e organizações de profissionais - em conjunto com a ação das autoridades
políticas e administrativas (Estado, entidades públicas e órgão de governo) na preservação e no
desenvolvimento equilibrado dos recursos culturais e naturais.
Com o objetivo de promover esta ação de importância universal, o ICOMOS deve prosseguir no
exercício sem trégua de sua tríplice missão: assessoria científica, centro de reflexão e órgão
difusor de metodologia e tecnologia contemporâneas. Atuando neste sentido, interagirá sempre
como organização operacional que é, na maioria dos países do mundo, em sua condição
privilegiada de membro da UNESCO.
Para que isto se realize plenamente, o ICOMOS, organização não governamental, sem fins
lucrativos, que reúne profissionais de diversas áreas, necessita, além da abnegação, de apoio
material adequando para a convocação permanente do serviço de seus membros a fim de levar
adiante, com sucesso, as suas missões.
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PROMULGA A CONVENÇÃO E PROTOCOLO PARA A PROTEÇÃO DE BENS CULTURAIS
EM CASO DE CONFLITO ARMADO - HAIA, 1954.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nº 32 de 14 de agosto de 1956, a
Convenção e Protocolo para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito armado, assinada pelo Brasil
na Haia, a 14 de maio de 1954; havendo sido a mesma ratificada, pelo Brasil, por Carta de 20 de junho de
1958; e havendo sido efetuado, em Paris, junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura, o depósito do referido instrumento de ratificação;
DECRETA que a mencionada Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1958,
137º da Independência e 70º da República.
Juscelino Kubitschek
Antônio Mendes Vianna
Convenção para a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado
As Altas Partes Contratantes,
Reconhecendo que os bens culturais sofreram graves danos no decorrer dos últimos conflitos armados e
que, em conseqüência do aperfeiçoamento de técnicas de guerra, estão cada vez mais ameaçados de
destruição;
Convencidas de que os danos causados aos bens culturais pertencentes a qualquer povo constituem um
prejuízo ao patrimônio cultural de toda a humanidade, dado que cada povo traz a sua própria contribuição à
cultura mundial;
Considerando que a conservação do patrimônio cultural tem uma grande importância para todos os povos
do mundo, e que convém seja dispensada a esse patrimônio uma proteção internacional;
Inspirando-se nos princípios que se referem à proteção de bens culturais em caso de conflito armado,
determinados nas Convenções de Haia de 1899 e de 1907 e no Pacto de Washington de 15 de abril de
1935;
Considerando que essa proteção só pode ser eficiente se ela for organizada em tempo de paz, por meio de
providências tanto nacionais quanto internacionais;
Resolvidas a adotar todas as disposições possíveis para proteger os bens culturais;
Convieram no que se segue:
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CAPÍTULO I
Disposições gerais sobre a proteção
Artigo I - Definição dos bens culturais
Para os fins da presente Convenção são considerados bens culturais, seja qual for a sua origem e o seu
proprietário:
a) os bens, móveis ou imóveis, que tenham uma grande importância para o patrimônio cultural dos povos,
tais como os monumentos de arquitetura, de arte, ou de história, religiosos ou seculares, os lugares que
oferecem interesse arqueológico, os grupos de edificações que, em vista de seu conjunto, apresentem um
elevado interesse histórico ou artístico, as obras de arte, manuscritos, livros e outros objetos de interesse
histórico, artístico ou arqueológico, bem como as coleções científicas e as coleções importantes de livros,
de arquivos, ou de reproduções dos bens acima definidos;
b) os edifícios cuja finalidade principal e real seja a de conservar e expor os bens culturais móveis
definidos na alínea (a), tais como os museus, as grandes bibliotecas, os depósitos de arquivos, bem como os
abrigos destinados a proteger, em caso de conflito armado, os bens culturais móveis definidos na alínea (a);
c) os centros que contenham um número considerável de bens culturais (definidos nas alíneas (a) e (b)), os
quais serão denominados “centros que contêm monumentos”.
Artigo II - Proteção dos bens culturais
A proteção dos bens culturais, para os fins da presente Convenção, abrange a salvaguarda e o respeito de
tais bens.
Artigo III - Salvaguarda dos bens culturais
As Altas Partes Contratantes comprometem-se a preparar em tempo de paz a salvaguarda dos bens
culturais situados em seu próprio território contra as conseqüências previsíveis de um conflito armado,
adotando as providências que julgarem apropriadas.
Artigo IV - Respeito aos bens culturais
1. As Altas Partes Contratantes comprometem-se a respeitar os bens culturais situados, tanto em seu
próprio território, quanto no território das outras Altas Partes Contratantes, abstendo-se de utilizar esses
bens, seus sistemas de proteção e suas redondezas para fins que possam expor tais bens à destruição ou
deterioração em casos de conflito armado, e privando-se de todo ato de hostilidade para com esses bens.
2. As obrigações definidas no parágrafo primeiro do presente artigo só poderão deixar de ser cumpridas
quando uma necessidade militar impedir de maneira imperativa o seu cumprimento.
3. As Altas Partes Contratantes comprometem-se outrossim a proibir, a impedir e a fazer cessar, quando
necessário, qualquer ato de roubo, de pilhagem e de apropriação indevida de bens culturais, qualquer seja a
forma de que venham revestidos esses atos, e, igualmente, todos os atos de vandalismo para com os bens
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mencionados. Comprometem-se também a não requisitar bens culturais móveis situados no território de
outra Alta Parte Contratante.
4. Comprometem-se a não tomar medidas de represália contra os bens culturais.
5. Nenhuma das Altas Partes Contratantes pode desligar-se das obrigações estipuladas no presente artigo,
para com uma outra Alta Parte Contratante, alegando não ter esta última aplicado as medidas de
salvaguarda estabelecidas no artigo 3.
Artigo V - Ocupação
1. As Altas Partes Contratantes que ocupem, total ou parcialmente, o território de outra Alta Parte
Contratante devem, na medida do possível, prestar o seu apoio às autoridades nacionais competentes do
território ocupado, a fim de assegurar a salvaguarda e a conservação dos bens culturais ali existentes.
2. Se a conservação dos bens culturais, situados em território ocupado e danificados no decorrer das
operações militares, requerer medidas urgentes, e, as autoridades nacionais competentes não estiverem em
condição de tomar essas medidas a Potência ocupante adotará, com a possível eficiência, e em estreita
colaboração com essas autoridades, as medidas mais necessárias à conservação.
3. Cada Alta Parte Contratante cujo Governo seja considerado pelos membros de um movimento de
resistência como o seu legítimo Governo alertará a atenção desses membros, caso seja possível, para a
obrigação de observarem as disposições da presente Convenção referentes ao respeito dos bens culturais.
Artigo VI - Identificação dos bens culturais
De acordo com o que estabelece o artigo 16, os bens culturais poderão ser providos de um emblema que
facilite sua identificação.
Artigo VII - Medidas de ordem militar
1. As Altas Partes Contratantes comprometem-se a introduzir, em tempo de paz, nos regulamentos ou
instruções para uso de suas tropas, disposições que sejam próprias a assegurar a observância da presente
Convenção, e comprometem, também, a incutir no espírito do pessoal de suas forças armadas o respeito à
cultura e aos bens culturais de todos os povos.
2. Comprometem-se, outrossim, a organizar ou estabelecer, em tempo de paz e no interior de suas forças
armadas, serviços ou pessoal especializado cuja missão consista em zelar pelo respeito aos bens culturais e
colaborar com as autoridades civis encarregadas de sua conservação.

CAPÍTULO II
Da Proteção Especial
Artigo VIII - Concessão da proteção especial
1. Podem ser colocados sob proteção especial um número restrito de abrigos destinados a preservar os bens
culturais móveis em caso de conflito armado, de centros que contêm monumentos e de outros bens
culturais imóveis de grande importância, desde que:
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a) encontrem-se a uma distância apropriada de um grande centro industrial ou de qualquer objetivo militar
importante, considerado ponto vulnerável, como, por exemplo, um aeródromo, uma estação de rádio, um
estabelecimento destinado a trabalhos de defesa nacional, um porto ou uma estação ferroviária de certa
importância, ou uma grande via de comunicação;
b) não sejam utilizados para fins militares.
2. Não obstante, pode ser colocado sob proteção especial qualquer abrigo para bens culturais móveis, seja
qual for a sua localização, desde que esteja construído de maneira tal que, segundo todas as probabilidades,
não venha a ser danificado em conseqüência de bombardeios.
3. Considerar-se-á que um centro que contém monumentos está sendo utilizados para fins militares quando
ele desempenhar uma função no transporte de pessoal ou material militar, embora se trate de simples lugar
de trânsito. O mesmo se dará quando ali se realizarem atividades diretamente relacionadas com as
operações militares, como o acantonamento de tropas ou a produção de material de guerra.
4. Não será considerada utilização para fins militares a guarda de um dos bens culturais enumerados na
parágrafo primeiro, exercida por guardas armados especialmente habilitados para esse fim, nem a presença,
nas proximidades desse bem cultural, de forças policiais normalmente encarregadas de manter a ordem
pública.
5. Se um dos bens culturais enumerados no parágrafo primeiro do presente artigo estiver situado na
proximidade de um objetivo militar que tenha importância, de acordo com o espírito do mesmo parágrafo,
tal bem poderá ser colocado sob proteção especial desde que a Alta Parte Contratante que o requeira se
comprometa a não utilizar, em caso de conflito armado, o objetivo em questão, e especialmente, no caso de
um porto, de uma estação ferroviária, ou de um aeródromo, a desviar dos mesmos todo tráfego. Em tal
caso, o desvio deve ser projetado em tempo de paz.
6. A proteção especial será concedida aos bens culturais mediante sua inscrição no “Registro Internacional
de Bens Culturais sob Proteção Especial”. Essa inscrição só poderá ser efetuada de conformidade com as
disposições da presente Convenção e com as condições previstas no Regulamento para a sua aplicação.
Artigo IX - Imunidade dos bens culturais sob proteção especial
As Altas Partes Contratantes comprometem-se a garantir a imunidade dos bens culturais sob proteção
especial abstendo-se, desde o momento da inscrição no Registro Internacional, de qualquer ato de
hostilidade para com os mesmos, e, salvante o estabelecido no parágrafo 5 do artigo 8, de toda e qualquer
utilização dos mencionados bens ou de suas proximidades imediatas para fins militares.
Artigo X - Identificação e vigilância
No decurso de um conflito armado, os bens culturais sob proteção especial deverão ser providos do
emblema descrito no artigo 16 e poderão ser objeto de inspeção e vigilância internacional, na maneira
prevista no Regulamento para aplicação da Convenção.
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Artigo XI - Suspensão da imunidade
1. Se uma das Altas Partes Contratantes cometer, no que disser respeito a um bem cultural sob proteção
especial, uma violação do compromisso assumido em virtude do artigo 9, a Parte contrária fica desligada,
enquanto subsistir a violação, de sua obrigação de assegurar a imunidade do mencionado bem. Não
obstante, sempre que lhe seja possível, ela pedirá, previamente, que cesse tal violação dentro de um prazo
razoável.
2. Com exceção do caso previsto no parágrafo primeiro do presente artigo, a imunidade de um bem cultural
sob proteção especial só poderá ser suspensa em casos extraordinários de necessidade militar imperativa, e
enquanto subsistir tal necessidade. A necessidade militar só poderá ser determinada pelo Chefe de uma
formação igual ou superior, em contingente, a uma divisão. Sempre que as circunstâncias o permitirem, a
decisão de suspender a imunidade será notificada à Parte contrária com uma razoável antecedência.
3. A Parte que suspende a imunidade deverá, no mais breve prazo possível, comunicar a suspensão, por
escrito e especificando os motivos que a determinaram ao Comissário geral para bens culturais previsto no
Regulamento da Convenção.
CAPÍTULO III
Do Transporte De Bens Culturais
Artigo XII - Transporte sob proteção especial
1. Uma operação de transporte destinada exclusivamente à transferência de bens culturais, realizada, seja
no interior do território, seja com destino a outro território, poderá, a pedido da Alta Parte Contratante
interessada, ser efetuada sob proteção especial, nas condições previstas no Regulamento da Convenção.
2. A operação de transporte que seja objeto de proteção especial realizar-se-á sob a inspeção internacional
prevista no Regulamento da presente Convenção, e os veículos serão providos do emblema de que trata o
artigo 16.
3. As Altas Partes Contratantes abster-se-ão de todo e qualquer ato de hostilidade contra uma operação de
transporte efetuada sob proteção especial.
Artigo XIII - Transporte em casos de urgência
1. Se uma Alta Parte Contratante julgar que a segurança de certos bens culturais requer a sua transferência,
e se, por motivos de urgência, o procedimento previsto no artigo 12 não puder ser observado,
especialmente ao declarar-se um conflito armado, o emblema descrito no artigo 16 poderá ser utilizado na
operação de transporte, a menos que o pedido de imunidade de que trata o artigo 12 tenha sido,
previamente, formulado e recusado. Na medida do possível, a transferência deverá ser comunicada às
Partes contrárias. Em caso nenhum, poderá ser utilizado o emblema distintivo numa operação de transporte
com destino ao território de um outro país, se a imunidade não houver sido expressamente concedida a essa
operação de transporte.
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2. As Altas Partes Contratantes tomarão, tanto quanto possível, as precauções necessárias a que as
operações de transporte previstas no parágrafo primeiro do presente artigo e amparadas pelo emblema
distintivo sejam protegidas contra atos de hostilidade.
Artigo XIV - Imunidade de embargo, de captura e de aprisionamento
1. Gozam da imunidade de embargo, de captura e de aprisionamento:
a) os bens culturais que se beneficiem da proteção prevista no artigo 12 ou da proteção prevista no artigo
13;
b) os meios de transporte dedicados exclusivamente à transferência dos mencionados bens.
2. No presente artigo não se estabelece qualquer limitação ao direito de visita e de vigilância.

CAPÍTULO IV
Do Pessoal
Artigo XV - Pessoal
No interesse dos bens culturais, respeitar-se-á, na medida em que isso seja compatível com as exigências
da segurança, o pessoal incumbido da proteção dos mesmos e, se esse pessoal cair em poder da Parte
contrária, ser-lhe-á permitido continuar a exercer as suas funções, sempre que os bens culturais de cuja
salvaguarda se encarrega, houverem também caído em poder da Parte contrária.

CAPÍTULO V
Do Emblema
Artigo XVI - Emblema da convenção
1. O emblema distintivo da Convenção consistirá num escudo em ponta para baixo, partido em aspa, azul e
branco (o escudo contém um quadrado azul marinho, um dos vértices do qual ocupa a parte inferior do
escudo e um triângulo, também de cor azul marinho na parte superior, sendo os dois lados ocupados por
triângulos brancos). ü
2. O emblema será empregado isoladamente ou três vezes repetido em formação triangular (um escudo na
parte inferior), de acordo com as circunstâncias previstas no artigo XVII..
Artigo XVII - Uso do emblema
1. O emblema repetido três vezes somente poderá ser empregado para identificar:
a) os bens culturais imóveis que gozem de proteção especial;
b) as operações de transporte de bens culturais nas condições previstas nos artigos 12 e 13;
c) os abrigos improvisados nas condições previstas no Regulamento da Convenção.
2. O emblema distintivo só poderá ser empregado isoladamente para identificar:
a) os bens culturais que não gozam de proteção especial;
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b) as pessoas incumbidas das funções de vigilância, segundo as disposições do Regulamento da
Convenção;
c) o pessoal pertencente ao serviço de proteção de bens culturais;
d) os cartões de identidade previstos no Regulamento da Convenção.
3. Quando de um conflito armado fica proibido o emprego do emblema em casos que não sejam
mencionados nos parágrafos precedentes do presente artigo; fica também proibido utilizar-se, para
qualquer fim, um emblema semelhante ao da Convenção.
4. Somente poderá ser colocado o emblema distintivo em um bem cultural imóvel, quando ao mesmo
tempo seja exibida uma autorização devidamente datada e assinada pela autoridade competente da Alta
Parte Contratante.

CAPÍTULO VI
Campo De Aplicação Da Convenção
Artigo XVIII - Aplicação da convenção
1. Com exceção das disposições que devem entrar em vigor em tempo de paz, a presente Convenção será
aplicada em caso de guerra declarada, ou de qualquer outro conflito armado que possa surgir entre duas ou
mais das Altas Partes Contratantes, mesmo quando qualquer delas não reconheça o estado de guerra.
2. A Convenção será aplicada igualmente em todos os casos de ocupação inteira ou parcial do território de
uma Alta Parte Contratante, mesmo quando essa ocupação não encontrar nenhuma resistência militar.
3. Se uma das potências em conflito não é parte da presente Convenção, as potências que dela participarem
regular-se-ão por ela, em suas relações recíprocas. Ainda, regular-se-ão por ela no que se referir à potência
mencionada, quando esta houver declarado aceitar as disposições da Convenção e enquanto as aplicar.
Artigo XIX - Conflitos de caráter não internacional
1. Em caso de conflito armado que não tenha caráter internacional e que tenha surgido no território de uma
das Altas Partes Contratantes, cada uma das Partes em conflito ficará obrigada aplicar, a pelo menos, as
disposições dessa Convenção relativas ao respeito dos bens culturais.
2. As Partes em conflito procurarão pôr em vigor, mediante acordos especiais, todas as demais disposições
da presente Convenção ou parte delas.
3. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura poderá oferecer os seus serviços
às Partes em conflito.
4. A aplicação das disposições precedentes não produzirá efeito algum sobre o estatuto jurídico das Partes
em conflito.
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CAPÍTULO VII
Da Execução Da Convenção
Artigo XX - Regulamento da convenção
As modalidades de aplicação da presente Convenção são determinadas no Regulamento de execução, que é
parte integrante da mesma.
Artigo XXI - Potências protetoras
As disposições da presente Convenção e de seu Regulamento serão aplicadas com a cooperação das
Potências protetoras incumbidas da salvaguarda dos interesses das partes em conflito.
Artigo XXII - Processo de conciliação
1. As Potências protetoras prestarão seus bons ofícios, sempre que o considerem conveniente no interesse
dos bens culturais e, especialmente, se as Partes em conflito não estiverem em acordo quanto à aplicação
ou à interpretação das disposições da presente Convenção ou de seu Regulamento.
2. Para esse fim, cada uma das Potências protetoras, a pedido de uma das Partes ou do Diretor Geral da
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, ou por
iniciativa própria, poderá propor às Partes em conflito uma reunião de seus representantes, e, em particular,
das autoridades incumbidas da proteção dos bens culturais, a qual poderá eventualmente ser celebrada em
território de um país neutro apropriadamente escolhido. As Partes em conflito ficam obrigadas a aceitar as
propostas de reunião que lhes forem feitas. As Potências protetoras proporão às Partes em conflito, para a
sua aprovação, o nome de uma personalidade nacional de um país neutro, ou de uma pessoa indicada pelo
Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a qual será
convidada a participar dessa reunião na qualidade de presidente.
Artigo XXIII - Colaboração da UNESCO
1. As Altas Partes Contratantes poderão recorrer à ajuda técnica da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA visando a organização da proteção de seus
bens culturais, ou no que disser respeito a qualquer outro problema decorrente do cumprimento da presente
Convenção e de seu Regulamento. A organização prestará sua ajuda, dentro dos limites de seu programa e
de suas possibilidades.
2. A Organização está autorizada a apresentar por iniciativa própria, às Altas Partes Contratantes,
proposições para esse fim.
Artigo XXIV - Acordos especiais
1. As Altas Partes Contratantes poderão concluir acordos especiais sobre qualquer questão que julguem
oportuno resolverem em separado.
2. Não se poderá concluir qualquer acordo especial que diminua a proteção oferecida pela presente
Convenção aos bens culturais e ao pessoal incumbido da salvaguarda dos mesmos.
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Artigo XXV - Divulgação da convenção
As Altas Partes Contratantes comprometem-se a divulgar, o mais amplamente possível, em seus
respectivos países, tanto em tempo de paz, quanto em tempo de guerra, o texto da presente Convenção e de
seu Regulamento. Elas se comprometem, especialmente, a incorporar o estudo da Convenção e de seu
Regulamento nos programas de instrução militar e, se possível, nos programas de instrução civil, de
maneira tal que os seus princípios possam tornar-se conhecidos do conjunto da população e, em particular,
das forças armadas e do pessoal dedicado à proteção dos bens culturais.
Artigo XXVI - Traduções e relatórios
1. As Altas Partes Contratantes trocarão, por intermédio do Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, as traduções oficiais da
presente Convenção e de seu Regulamento.
2. Além disso, dirigirão ao Diretor Geral, pelo menos, uma vez a cada quatro anos, um relatório em que
figurem as informações consideradas de relevância sobre as medidas tomadas, preparadas ou examinadas
pelas suas respectivas administrações para o cumprimento da presente Convenção e de seu Regulamento.
Artigo XXVII - Reuniões
1. O Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E
A CULTURA poderá, com a aprovação do Conselho Executivo, convocar reuniões de representantes das
Altas Partes Contratantes. Ele ficará obrigado a convocar essas reuniões, quando solicitado por um quinto,
pelo menos, das Altas Partes Contratantes.
2. Sem prejuízo de quaisquer outras funções que lhe sejam conferidas pela presente Convenção ou seu
Regulamento, a reunião terá a atribuição de estudar os problemas concernentes à aplicação da Convenção e
de seu Regulamento, e de formular recomendações que digam respeito a esse assunto.
3. A reunião poderá, além disso, proceder à revisão da Convenção ou de seu Regulamento, se a maioria das
Altas Partes Contratantes estiver nela representada, e de conformidade com as disposições do artigo 39.
Artigo XXVIII - Sanções
As Altas Partes Contratantes comprometem-se a tomar, no quadro de seus sistemas de direito penal, todas
as medidas necessárias para descobrir e castigar com sanções penais ou disciplinares as pessoas, qualquer
que seja a nacionalidade das mesmas, que tenham cometido ou ordenado que se cometesse uma infração à
presente Convenção.
Disposições finais
Artigo XXIX - Línguas
1. A presente Convenção está redigida em inglês, em espanhol, em francês e em russo; os quatros textos
são igualmente fidedignos.
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2. A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
preparará as traduções nos demais idiomas oficiais da Conferência Geral.
Artigo XXX - Assinatura
A presente Convenção terá a data de 14 de maio de 1954, e ficará aberta até 31 de dezembro de 1954 à
assinatura de todos os Estados convidados à Conferência que se reuniu na Haia entre 31 de abril e 14 de
maio de 1954.
Artigo XXXI - Ratificação
1. A presente Convenção será submetida à ratificação dos Estados signatários de conformidade com os
seus respectivos processos constitucionais.
2. Os instrumentos de ratificação serão depositados sob a custódia do Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA.
Artigo XXXII - Adesão
A partir da data de sua entrada em vigor, a presente Convenção ficará aberta à adesão de todos os Estados
não signatários a que se faz referência no artigo XXX, assim como à de qualquer outro Estado convidado a
ela aderir pelo Conselho Executivo da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. A adesão será efetuada mediante o depósito de um
instrumento de adesão junto ao Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA.
Artigo XXXIII - Entrada em vigor
1. A presente Convenção entrará em vigor três meses depois de haverem sido depositados cinco
instrumentos de ratificação.
2. Posteriormente, a Convenção entrará em vigor, para cada uma das demais Altas Partes Contratantes, três
meses depois da data em que houverem depositado o respectivo instrumento de ratificação ou de adesão.
3. As situações previstas nos artigos XVIII e XIX farão com que as ratificações e adesões, depositadas
pelas partes em conflito antes ou depois de se terem iniciado as hostilidades ou a ocupação, surtam
imediato efeito. Nesses casos, o Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA enviará, o mais rapidamente possível, as notificações
previstas no artigo XXXVIII.
Artigo XXXIV - Aplicação
1. Cada Estado parte da Convenção, na data de sua entrada em vigor, adotará todas as medidas necessárias
a que esta seja efetivamente aplicada num prazo de seis meses.
2. Para todos os Estados que depositarem o instrumento de ratificação ou de adesão depois da data de
entrada em vigor da Convenção, o prazo será de seis meses a partir da data do depósito do instrumento de
ratificação ou de adesão.
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Artigo XXXV - Extensão territorial da convenção
Qualquer das Altas Partes Contratantes poderá, no momento da ratificação ou da adesão, ou em qualquer
outro momento ulterior, declarar, mediante notificação dirigida ao Diretor Geral da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura, que a presente Convenção tornar-se-á obrigatória
no conjunto ou em um qualquer dos territórios por cujas relações internacionais Ela responda. A
mencionada notificação produzirá efeito três meses depois da data de seu recebimento.
Artigo XXXVI - Relação com as convenções anteriores
1. Nas relações entre as potências que estão ligadas pelas Convenções da Haia que se referem às leis e
costumes da guerra terrestre (IV) e aos bombardeios por forças navais em tempo de guerra (IX), já se trate
das de 29 de julho de 1899 ou das de 18 de outubro de 1907, e que são Partes da presente Convenção, esta
última completará a anterior Convenção (IX) e o Regulamento anexo à Convenção (IV), e substituirá o
emblema descrito no artigo VI da Convenção (IX) pelo emblema descrito no artigo XVI da presente
Convenção nos casos em que esta e seu Regulamento prevêem o emprego do mencionado emblema.
2. Nas relações entre as potências ligadas pelo Pacto de Washington de 15 de abril de 1935 para a Proteção
de Instituições Artísticas e Científicas e de Monumentos Históricos, (Pacto Roerich), e que sejam também
Partes à presente Convenção, esta última completará o Pacto Roerich, e substituirá a bandeira descrita no
artigo III do Pacto pelo emblema descrito no artigo 16 da presente Convenção, nos casos em que esta e o
seu Regulamento prevêem o emprego do citado emblema.
Artigo XXXVII - Denúncia
1. Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá denunciar a presente Convenção em nome próprio ou no
dos territórios por cujas relações internacionais seja responsável.
2. A denúncia será comunicada por 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 efeito um ano depois da data em que se houver recebido o instrumento
correspondente. Não obstante, se ao expirar o ano a Parte denunciante se achar envolvida em conflito
armado, a denúncia não terá efeito enquanto não forem suspensas as hostilidades e enquanto não houverem
terminado as operações de repatriação de bens culturais.
Artigo XXXVIII - Notificações
O Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA informará os Estados a que se faz referência nos artigos 30 e 32, bem como às Nações Unidas,
do depósito de todos os instrumentos de ratificação, de adesão ou de aceitação mencionados nos artigos
XXXI, XXXII e XXXIX, e das notificações e denúncias previstas, respectivamente, nos artigos XXXV,
XXXVII e XXXIX.
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Artigo XXXIX - Revisão da convenção e de seu regulamento
1. Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá propor modificações à presente Convenção e ao seu
Regulamento. Qualquer modificação assim proposta

será transmitida ao

Diretor

Geral

da

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, o qual
a comunicará a cada uma das Altas Partes Contratantes solicitando, ao mesmo tempo, que estas declarem,
dentro do prazo de quatro meses, se:
a) desejam que se convoque uma Conferência para discutir a modificação proposta;
b) favorecem a aceitação da proposta, sem necessidade de Conferência;
c) rejeitam a modificação proposta, sem necessidade de Conferência.
2. O Diretor Geral da Organização transmitirá as respostas recebidas a todas as Altas Partes Contratantes.
3. Se todas as Altas Partes Contratantes que tenham respondido dentro do prazo previsto ao inquérito do
Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA, conforme a alínea (b) do parágrafo primeiro do presente artigo, informarem o Diretor Geral de
que estão de acordo em adotar a modificação sem que se reúna uma Conferência, o Diretor Geral fará
notificação dessa decisão, segundo dispõe o artigo XXXVIII. A modificação entrará em vigor, no tocante a
todas as Altas Partes Contratantes, depois de um prazo de 90 dias a contar da data da notificação.
4. O Diretor Geral convocará uma Conferência das Altas Partes Contratantes, a fim de examinar a
modificação proposta, sempre que a convocação houver sido solicitada por mais de um terço das Altas
Partes Contratantes.
5. As propostas modificações da Convenção e de seu Regulamento que sejam objeto do processo previsto
no parágrafo precedente só entrarão em vigor quando tenham sido adotadas por unanimidade pelas Altas
Parte Contratantes representadas na Conferência, e, aceitas por todos os Estados que são Partes à
Convenção.
6. A aceitação pelas Altas Partes Contratantes das modificações da Convenção ou do Regulamento que
tenham sido adotadas pela Conferência prevista nos parágrafos 4 e 5 será efetuada mediante o depósito de
um instrumento formal junto ao Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA.
7. Depois de entrarem em vigor as modificações da presente Convenção ou de seu Regulamento,
unicamente o texto assim modificado ficará aberto à ratificação ou adesão.
Artigo XL - Registro
Em obediência ao artigo CII da Carta das Nações Unidas, a presente Convenção será registrada na
Secretaria das Nações Unidas, a pedido do Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA.
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados, firmaram a presente Convenção.
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Feita na Haia, em 14 de maio de 1954, num único exemplar que será depositado nos arquivos da
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, e do
qual remeter-se-ão cópias autenticadas a todos os Estados a que se faz referência nos artigos XXX e
XXXII, bem como à Organização das Nações Unidas.

Regulamento de execução da convenção para a proteção dos bens culturais em caso de conflito
armado
CAPÍTULO I
Da Vigilância E Inspeção
Artigo I - Lista internacional de personalidades
Desde o momento em que entrar em vigor a Convenção, o Diretor Geral da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura redigirá uma lista internacional de personalidades aptas a
desempenhar as funções de Comissário Geral de Bens Culturais, composta com os nomes dos candidatos
apresentados pelas Altas Partes Contratantes. Essa lista será objeto de revisões periódicas, por iniciativa do
Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA, que levará em consideração os pedidos das Altas Partes Contratantes.
Artigo II - Organização da vigilância e da inspeção
Logo que uma das Altas Partes Contratantes participe de um conflito armado ao qual se aplicar o artigo
XVIII da Convenção:
a) Ela designará um representante para as questões relativas aos bens culturais situados em seu território; se
essa potência ocupar o território de um outro país, deverá nomear um representante especial para as
questões relativas aos bens culturais que nele se encontrem;
b) a Potência protetora de cada Parte contrária a essa Alta Parte Contratante designará delegados perante
esta última, de conformidade com o previsto no artigo III do Regulamento;
c) acreditar-se-á, perante essa Alta Parte Contratante, um Comissário Geral de Bens Culturais, de acordo
com o artigo IV do Regulamento.
Artigo III - Designação de delegados das potências protetoras
A Potência protetora escolherá os seus delegados entre os membros do seu corpo diplomático ou consular
ou, com o prévio assentimento da parte ante o qual serão acreditados, entre quaisquer outras pessoas.
Artigo IV - Designação do comissário geral
1. O Comissário Geral de Bens Culturais será eleito, de comum acordo, pela Parte ante a qual será
acreditado e pelas Potências protetoras das partes contrárias, dentre as personalidades que figurem na lista
internacional.
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2. Se as partes não chegarem a um acordo durante as três semanas seguintes à abertura de suas
conversações sobre a questão em apreço, solicitarão ao Presidente da Corte Internacional de Justiça que
designe o Comissário Geral, o qual não entrará em funções antes de haver obtido o assentimento da parte
junto à qual deverá exercer a sua missão.
Artigo V - Atribuições dos delegados
Caberá aos delegados das Potências protetoras verificar as violações da Convenção, investigar, com o
consentimento da Parte junto à qual exercem a sua missão, as circunstâncias em que se tenham produzido
as violações, efetuar gestões no lugar em que elas ocorrerem a fim de que cessem e, caso necessário, dar
ciência de tais violações ao Comissário Geral. Os delegados deverão manter o Comissário Geral a par do
que fizerem.
Artigo VI - Atribuições do comissário geral
1. O Comissário Geral de Bens Culturais tratará, com o representante da Parte junto à qual exercer a sua
missão e com os delegados interessados, das questões que lhe forem apresentadas com respeito à aplicação
da Convenção.
2. Terá poderes de decisão e de nomeação, nos casos previstos no presente Regulamento.
3. Com o consentimento da parte junto à qual exercer a sua missão, terá o direito de ordenar a realização de
um inquérito ou de dirigi-lo pessoalmente.
4. Ele fará, junto às partes em conflito ou as suas Potências protetoras, todas as gestões que considerar úteis
à aplicação da Convenção.
5. Preparará os relatórios necessários sobre a aplicação da Convenção e os transmitirá às partes
interessadas e as suas Potências protetoras. Remeterá cópias dos relatórios ao Diretor Geral da
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, o qual
poderá utilizar unicamente os dados técnicos que figurem em tais relatórios.
6. Quando não houver Potência protetora, o Comissário Geral exercerá as funções atribuídas à Potência
protetora pelos artigos XXI e XXII da Convenção.
Artigo VII - Inspetores e técnicos
1. Sempre que o Comissário Geral de Bens Culturais, a pedido dos delegados interessados, ou depois de os
ter consultado, considerá-lo necessário, proporá à parte junto à qual esteja acreditada a nomeação de uma
pessoa que, na qualidade de inspetor de bens culturais, será incumbida de uma missão determinada. Esse
inspetor somente responderá por sua missão perante o Comissário Geral.
2. O Comissário Geral, os delegados e os inspetores poderão recorrer aos serviços de técnicos, cujos nomes
serão igualmente submetidos à aprovação da parte mencionada no parágrafo anterior.
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Artigo VIII - Exercício da missão de vigilância
Os Comissários Gerais de Bens Culturais, os delegados das Potências protetoras, os inspetores e os
técnicos não deverão exceder, em caso algum, os limites de suas respectivas missões. Deverão,
especialmente, ter em mente as necessidades de segurança da Alta Parte Contratante junto à qual
exercerem missões, e ponderar, em qualquer circunstância, as necessidades da situação militar, tal como
essas lhes forem apresentadas pela dita Alta Parte Contratante.
Artigo IX - Substituição das potências protetoras
Se uma das partes em conflito não contar com os serviços de uma Potência protetora, ou deixar de contar
com tais serviços, poderá pedir a um Estado neutro que assuma as funções de Potência protetora na
designação de um Comissário Geral de Bens Culturais conforme o processo previsto no artigo 4. O
Comissário Geral assim designado poderá confiar aos inspetores as funções que o presente Regulamento
atribui aos delegados das Potências protetoras.
Artigo X - Despesas
A remuneração e as despesas do Comissário Geral de Bens Culturais, dos inspetores e dos técnicos
correrão por conta da parte junto à qual estejam acreditados; as despesas correspondentes aos delegados
das Potências protetoras serão objeto de um acordo entre essas Potências e os Estados cujos interesses
protejam.
CAPÍTULO II
Da Proteção Especial
Artigo XI - Abrigos improvisados
1. Se, no decorrer de um conflito armado, uma das Altas Partes Contratantes for obrigada, por
circunstâncias imprevistas, a construir um abrigo improvisado, e desejar que o mesmo seja colocado sob
proteção especial, deverá imediatamente comunicar o fato ao Comissário Geral junto a Ela acreditado.
2. Se o Comissário Geral considerar que as circunstâncias e a importância dos bens culturais recolhidos a
tal abrigo improvisado justificam a medida, poderá autorizar a Alta Parte Contratante a colocar nele o
emblema descrito no artigo XVI, da Convenção. Deverá comunicar de imediato a sua decisão aos
delegados interessados das Potências protetoras, cada um dos quais poderá, dentro de um prazo de trinta
dias, ordenar a pronta retirada do emblema.
3. Logo que os delegados tenham manifestado o seu assentimento, ou depois de transcorrer o prazo de 30
dias sem que nenhum dos delegados interessados manifeste a sua oposição, e se o abrigo improvisado
reúne, segundo a opinião do Comissário Geral, as condições previstas no artigo VIII da Convenção, o
Comissário Geral solicitará do Diretor Geral da organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura a inscrição do abrigo no Registro de Bens Culturais sob Proteção Especial.
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Artigo XII - Registro Internacional de Bens Culturais Sob Proteção Especial
1. Preparar-se-á um “Registro Internacional de Bens Culturais sob Proteção Especial”.
2. O Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E
A CULTURA encarregar-se-á desse Registro, e remeterá duplicatas do mesmo ao Secretário Geral das
Nações Unidas, bem como às Altas Partes Contratantes.
3. O Registro será dividido em capítulos, e cada um deles corresponderá a uma Alta Parte Contratante. Os
capítulos serão subdivididos em três parágrafos, a saber: abrigos, centros que contêm monumentos, outros
bens culturais imóveis. Compete ao Diretor Geral decidir quais as informações que devam figurar em cada
capítulo.
Artigo XIII - Pedidos de inscrição
1. Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá requerer ao Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA a inscrição no Registro de
determinados abrigos, centros que abriguem monumentos, outros bens culturais imóveis situados em seu
território. Os pedidos conterão indicações sobre a localização dos ditos bens, e certificarão que os mesmos
reúnem as condições previstas no artigo VIII da Convenção.
2. Em caso de ocupação, a Potência ocupante poderá formular o pedido de inscrição.
3. O Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E
A CULTURA enviará, sem demora, cópia dos requerimentos de inscrição a cada uma das Altas Partes
Contratantes.
Artigo XIV - Oposição
1. Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá opor-se à inscrição no Registro de um bem cultural,
mediante carta endereçada ao Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Essa carta deverá estar em mãos do Diretor Geral no prazo de
quatro meses a contar da data em que expediu uma cópia do requerimento de inscrição.
2. Tal oposição deverá ser fundamentada. Os únicos motivos admissíveis serão:
a) que não se trata de bem cultural;
b) que as condições mencionadas no artigo VIII da Convenção não se verificam.
3. O Diretor Geral enviará, imediatamente, cópia da carta de oposição às Altas Partes Contratantes. Se
necessário, solicitará o parecer da Comissão Internacional de Monumentos, Lugares de Interesse Artístico e
Histórico e Escavações Arqueológicas, e, outrossim, se o julgar conveniente, de qualquer outro organismo
ou personalidade competentes.
4. O Diretor Geral, ou a Alta Parte Contratante que tenha solicitado a inscrição, poderá fazer todas as
gestões oportunas junto às Altas Partes Contratantes que hajam manifestado oposição, a fim de que essa
oposição seja retirada.
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5. Se uma das Altas Partes Contratantes, que houver solicitado em tempo de paz a inscrição de um bem
cultural no Registro, participar de um conflito armado, antes de se ter efetuado a inscrição, o bem cultural
de que se tratar será inscrito imediatamente pelo Diretor Geral no Registro, a título provisório, aguardando
confirmação, renúncia ou anulação de qualquer processo de oposição que puder ser iniciado ou que já o
tenha sido.
6. Se, num prazo de seis meses, contado a partir da data em que recebeu a carta de oposição o Diretor Geral
não houver recebido da Alta Parte Contratante que formulou a objeção uma comunicação no sentido de que
desistiu da mesma, a Alta Parte Contratante que tenha apresentado o pedido de inscrição poderá recorrer ao
processo de arbitragem previsto no parágrafo seguinte.
7. O pedido de arbitragem deverá ser formulado o mais tardar um ano depois da data em que o Diretor
Geral tenha recebido a carta de oposição. Cada uma das duas Partes em controvérsia designará um árbitro.
No caso em que o pedido de inscrição tenha sido objeto de mais de uma oposição, as Altas Partes
Contratantes que se houverem manifestado em oposição designarão conjuntamente um árbitro. Os dois
árbitros elegerão um árbitro-presidente, escolhido na lista de personalidades prevista no artigo primeiro do
presente Regulamento; se os árbitros não concordarem quanto à escolha, solicitarão ao Presidente da Corte
Internacional de Justiça que designe um árbitro-presidente, o qual não será necessariamente escolhido entre
os nomes que figurem na lista internacional de personalidades. O tribunal arbitral assim constituído
determinará as suas próprias normas processuais; as suas decisões serão inapeláveis.
8. Cada uma das Altas Partes Contratantes pode declarar, sempre que se inicie uma controvérsia da qual
seja Ela parte que não deseja aplicar o processo de arbitragem previsto no parágrafo precedente. Nesse
caso, a oposição ao pedido de inscrição será submetida pelo Diretor Geral às Altas Partes Contratantes. A
oposição somente será mantida se as Altas Partes Contratantes o decidirem por uma maioria de dois terços
de votantes. A votação será efetuada por correspondência, a menos que o Diretor Geral da
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA,
julgando indispensável a convocação de uma reunião, em virtude dos poderes que lhe são conferidos pelo
artigo XXVII da Convenção, resolver convocá-la. Se o Diretor Geral decidir que se vote por
correspondência, convidará as Altas Partes Contratantes a que lhe remetam o seu voto por carta lacrada e
selada, dentro de um prazo de seis meses a ser contado do dia em que lhes tenha sido dirigido o convite
correspondente.
Artigo XV - Inscrição
1. O Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E
A CULTURA fará inscrever no Registro, sob um número de ordem, cada um dos bens com respeito aos
quais se houver formulado um requerimento de inscrição sempre que o pedido não tenha levantado
oposição no prazo previsto no parágrafo primeiro do artigo XIV.
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2. No caso em que uma objeção tenha sido feita, e salvo o disposto no parágrafo 5 do artigo XIV, o Diretor
Geral não procederá à inscrição do bem cultural no Registro, a não ser que a objeção seja retirada, ou que
não seja confirmada depois dos processos previstos no parágrafo 7 do artigo XIV, ou no parágrafo 8 do
mesmo artigo.
3. Sempre que seja aplicável o parágrafo 3 do artigo XI, o Diretor Geral procederá à inscrição, a pedido do
Comissário Geral de Bens Culturais.
4. O Diretor Geral enviará prontamente ao Secretário Geral das Nações Unidas, às Altas Partes
Contratantes e, a pedido da parte que requereu a inscrição, a todos os demais Estados a que se referem os
artigos XXX e XXXII da Convenção cópia autêntica da inscrição no Registro. A inscrição surtirá efeito
trinta dias depois da mencionada remessa.
Artigo XVI - Cancelamento
1. O Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E
A CULTURA cancelará a inscrição de um bem cultural no Registro nos seguintes casos:
a) a pedido da Alta Parte Contratante em cujo território se encontra o bem cultural;
b) quando a Alta Parte Contratante de que partiu o pedido de inscrição tenha denunciado a Convenção e
quando essa denúncia haja entrado em vigor;
c) no caso especial previsto no parágrafo 5 do artigo XIV, quando a oposição tenha sido confirmada em
conseqüência dos processos mencionados no parágrafo 7 do artigo XIV, ou no parágrafo 8 do mesmo
artigo.
2. O Diretor Geral remeterá, de imediato, ao Secretário Geral das Nações Unidas e a todos os Estados que
tenham recebido cópia da inscrição uma cópia autêntica do cancelamento da inscrição. O cancelamento
produzirá efeito trinta dias depois da remessa da notificação.
Capítulo III
Do transporte de bens culturais
Artigo XVII - Processo para obter a imunidade
1. O pedido a que se refere o parágrafo 1 do artigo XII da Convenção deverá ser dirigido ao Comissário
Geral de Bens Culturais. No pedido serão apresentadas as razões que o motivam, discriminando-se número
aproximado, e a importância dos bens culturais que tenham de ser transferidos, o lugar onde se encontram,
o lugar para onde serão transportados, os meios de transporte, o itinerário a ser seguido, a data em que se
espera iniciar o transporte e quaisquer outras informações de relevância.
2. Se o Comissário Geral, depois de ter realizado as consultas que julgar necessárias, considerar que a
transferência se justifica, ouvirá os delegados interessados das Potências protetoras sobre as medidas
propostas para execução da transferência. Ouvidos os delegados, dará ciência do transporte às partes
interessadas no conflito, incluindo na notificação todos os dados que possam ser de utilidade.
276

3. O Comissário Geral designará um ou vários inspetores, os quais deverão zelar por que sejam transferidos
apenas os objetos constantes do pedido, por que a operação de transporte se faça da maneira aprovada, e se
utilize o emblema. O Inspetor ou inspetores acompanharão os bens até ao ponto de destino.
Artigo XVIII - Transportes para o estrangeiro
O transporte que se efetue sob proteção especial para o território de outro país ficará sujeito, não só às
disposições do artigo XII da Convenção e do artigo XVII do presente Regulamento, mas também às
seguintes normas:
a) durante a permanência dos bens culturais no território de outro Estado, será esse o depositário dos
mesmos e deles tratará com cuidado pelo menos equivalente ao dispensar a seus próprios bens culturais de
importância similar;
b) o Estado depositário somente restituirá esses bens depois de se terminar o conflito; essa restituição será
efetuada no prazo de seis meses a contar da data do pedido respectivo;
c) durante as transferências sucessivas e a permanência no território de outro Estado, os bens culturais não
poderão ser objeto de nenhuma medida de embargo, e nem o depositante ou o depositário poderão dispor
dos mesmos. Não obstante, quando necessário em vista da salvaguarda dos bens, o depositário, com o
prévio assentimento depositante, poderá ordenar a sua transferência para o território de um terceiro país,
nas condições previstas no presente artigo;
d) o pedido de proteção especial deverá indicar que o Estado para cujo território se destina a transferência
aceita as disposições do presente artigo.
Artigo XIX - Território ocupado
Quando uma Alta Parte Contratante que estiver ocupando o território de outra Parte Contratante transportar
bens culturais para um abrigo situado em outro ponto desse território, sem poder observar o processo
previsto no artigo XVII do Regulamento, o transporte não poderá ser considerado como apropriação
indevida no sentido do artigo IV da Convenção, se o Comissário Geral certificar por escrito, depois de ter
consultado previamente o pessoal responsável pela proteção, que as circunstâncias tornam a transferência
necessária.

CAPÍTULO IV
Do Emblema
Artigo XX - Colocação do emblema
1. A colocação do emblema e seu grau de visibilidade dependem da apreciação das autoridades
competentes de cada uma das Altas Partes Contratantes. O emblema poderá figurar nas bandeiras e nas
braçadeiras. Poderá ser pintado sobre um objeto ou figurar no mesmo de qualquer outra forma apropriada.
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2. Não obstante em caso de conflito armado, e sem prejuízo de se adotar eventualmente um sistema de
sinais mais completo, no emblema deverá ser colocado sobre os veículos de transporte mencionados nos
artigos XII e XIII da Convenção, de maneira a que seja bem visível, durante o dia, tanto do ar como de
terra.
O emblema deverá ser visível de terra:
a) em intervalos regulares de distância suficiente para delimitar claramente o perímetro de um centro que
contém monumentos sob proteção especial;
b) na entrada de outros bens culturais imóveis sob proteção especial.
Artigo XXI - Identificação das pessoas
1. As pessoas a que se referem o artigo XVII da Convenção, parágrafo 2, alíneas (b) e (c), poderão ostentar
uma braçadeira com o emblema, expedido e selado pelas autoridades competentes.
2. Serão portadoras de uma carteira de identidade especial na qual figure o emblema. Essa carteira
mencionará, pelo menos, o nome e sobrenome, a data do nascimento, o título ou grau, e a função do
interessado. A carteira conterá uma fotografia do titular, e sua assinatura ou as suas impressões digitais, ou
ambas as coisas. Ostentará, além disso, o selo seco das autoridades competentes.
3. Cada uma das Altas Partes Contratantes adotará o seu modelo de carteira de identidade, inspirando-se
para isso no modelo anexo, a título de exemplo, ao presente Regulamento. As Altas Partes Contratantes
trocarão entre si os modelos adotados. Cada carteira de identidade será expedida, se possível, pelo menos
em duplicata, sendo que uma das vias será arquivada pela Potência que expediu a carteira.
4. As pessoas mencionadas no presente artigo não poderão ser privadas, sem justo motivo, de sua carteira
de identidade e do direito de ostentar a braçadeira.
Resolução I
A Conferência formula o voto de que os órgãos competentes das Nações Unidas decidam que, no caso de
ação militar empreendida em cumprimento à Carta daquela organização, as forças armadas que
participarem da mencionada ação devam aplicar as disposições da Convenção.
Resolução II
A Conferência formula o voto de que cada uma das Altas Partes Contratantes, ao aderir à Convenção,
institua de acordo com o seu sistema constitucional e administrativo, uma Comissão Consultiva nacional
composta de um reduzido número de personalidades, como, por exemplo: altos funcionários dos serviços
arqueológicos, de museus, etc..., um representante Estado Maior das Forças Armadas, um representante do
Ministério das Relações Exteriores, um especialista de Direito Internacional, dois ou três membros mais,
cujas funções e competências digam respeito às diferentes questões de que trata a Convenção.
Essa Comissão, que funcionaria sob a autoridade do Ministro de Estado ou do Chefe dos Serviços
nacionais encarregados da conservação dos bens culturais, poderia ter as atribuições seguintes.
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a) aconselhar o Governo no que se refere às medidas necessárias à aplicação da Convenção, em seus
aspectos legislativo, técnico ou militar, em tempo de paz ou de conflito armado;
b) intervir junto ao Governo em caso de conflito armado ou na iminência do mesmo, com o fim de
assegurar que os bens culturais situados no território nacional, ou no território de outros países, sejam
conhecidos, respeitados e protegidos pelas forças armadas do país, de acordo com as disposições da
Convenção;
c) assegurar, de acordo com o seu Governo, o entrosamento e a cooperação com as demais Comissões
Nacionais dessa classe e com qualquer organismo internacional competente.
Resolução III
A Conferência formula o voto de que o Diretor Geral da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA convoque, logo que possível, depois da entrada em
vigor da Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado, uma reunião das
Altas Partes Contratantes.
Cópia certificada conforme e completa do exemplar original da Ata Final da Conferência
Intergovernamental sobre a Proteção de Bens Culturais em caso de Conflito Armado, da Convenção para a
Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado, e do Protocolo para a Proteção dos Bens
Culturais em caso de Conflito Armado, firmados na Haia aos quatorze dias do mês de maio de 1954, e das
Resoluções anexas à Ata Final.
Paris,
Conselheiro Jurídico da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA
E A CULTURA.

279

CONFERÊNCIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A
CIÊNCIA E A CULTURA 13ª SESSÃO DE 19/11/1964
Recomendação Sobre Medidas Destinadas a Proibir e Impedir a Exportação, a Importação e a
Transferência de Propriedade Ilícitas de Bens Culturais.
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reunida em
Paris de 20 de outubro a 20 de novembro de 1964, em sua décima-terceira sessão,
Estimando que os bens culturais se constituem em elementos fundamentais da civilização e da cultura dos
povos, e que a familiaridade com esses bens favorece a compreensão e a apreciação mútuas entre as
nações,
CONSIDERANDO que cada Estado tem o dever de proteger o patrimônio constituído pelos bens culturais
existentes em seu território contra os perigos decorrentes da exportação, da importação e da transferência
de propriedade ilícitas,
Considerando que, para evitar esses perigos, é indispensável que cada Estado Membro adquira uma
consciência mais clara das obrigações morais relativas ao respeito a seu patrimônio cultural e ao de todas
as nações.
CONSIDERANDO que os objetivos visados não podem ser alcançados sem uma estreita colaboração entre
os Estados-Membros,
Convicta de que se deve tomar providências no sentido de estimular a adoção de medidas adequadas e de
aperfeiçoar o ambiente de solidariedade internacional, sem o que os objetivos propostos não seriam
alcançados,
Tendo examinado propostas de uma regulamentação internacional destinada a proibir e impedir a
exportação, a importação e a transferência de propriedade ilícitas de bens culturais, assunto que constitui o
item 15.3.3 da pauta da sessão,
Tendo decidido, em sua décima segunda reunião, que tais propostas seriam objeto de regulamentação
internacional mediante uma recomendação aos Estados Membros, e expressando, contudo, esperança de
que uma convenção internacional possa ser adotada o mais cedo possível.
Adota, neste dia dezenove de novembro de 1964, esta recomendação.
A Conferência Geral recomenda que os Estados Membros apliquem as disposições seguintes, adotando,
sob forma de lei nacional ou de outra forma, medidas necessárias a fazer vigorar, no território sob sua
jurisdição, as normas e princípios formulados na presente recomendação.
A Conferência Geral recomenda que os Estados Membros levem esta recomendação ao conhecimento das
autoridades e organizações relacionadas à proteção de bens culturais. A Conferência Geral recomenda que
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os Estados-Membros lhe apresentem, nas datas e da forma por ela determinada, relatórios a respeito das
providências que hajam tomado no sentido de colocar em prática esta recomendação.

I - Definição
Para efeito desta recomendação, são considerados bens culturais os bens móveis e imóveis de grande
importância para o patrimônio cultural de cada país, tais como as obras de arte e de arquitetura, os
manuscritos, os livros e outros bens de interesse artístico, histórico ou arqueológico, os documentos
etnológicos, os espécimens-tipo da flora e da fauna, as coleções científicas e as coleções importantes de
livros e arquivos, incluídos os arquivos musicais.
Cada Estado Membro deveria adotar os critérios que julgar mais adequados para definir, no âmbito de seu
território, os bens culturais que haverão de se beneficiar da proteção estabelecida nesta recomendação em
virtude da grande importância que apresentam.

II - Princípios Gerais
Para garantir a proteção de seu patrimônio cultural contra todos os perigos de empobrecimento, cada
Estado Membro deveria adotar as medidas adequadas para exercer um controle eficaz sobre a exportação
de bens culturais, nos parágrafos 1 e 2.
A importação de bens culturais só deveria ser autorizada após haverem sido declarados livres de qualquer
restrição por parte do Estado exportador.
Casa Estado Membro deveria tomar as providências apropriadas para impedir a transferência ilícita de
propriedade dos bens culturais.
Cada Estado Membro deveria estabelecer normas que regulamentassem a aplicação dos princípios
supracitados.
Qualquer exportação, importação ou transferência de propriedade efetuada em oposição às normas
adotadas por cada Estado Membro em conformidade com o parágrafo 6 deveria ser considerada ilícita.
Os museus, e em geral todos os serviços e instituições relacionados à conservação de bens culturais,
deveriam abster-se de adquirir qualquer bem cultural procedente de exportação, importação ou
transferência de propriedade ilícitas.
Para estimular e facilitar os intercâmbios legítimos de bens culturais, os Estados-Membros deveriam
empreender os esforços necessários para pôr à disposição das coleções públicas dos demais Estados
Membros, através de cessão ou intercâmbio, objetos do mesmo tipo daqueles cuja exportação ou
transferência de propriedade não possam ser autorizadas, ou, por meio de empréstimo ou depósito, alguns
desses mesmos objetos.
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III - Medidas Recomendadas
Identificação e Inventário Nacional dos Bens Culturais
Para garantir a aplicação mais eficaz dos princípios gerais enunciados acima, cada Estado Membro deveria,
na medida do possível, estabelecer e aplicar procedimentos para a identificação dos bens culturais
definidos nos parágrafos 1 e 2 que existam em seu território e estabelecer um inventário nacional desses
bens. A inclusão de um objeto cultural nesse inventário não deveria alterar de maneira alguma sua
propriedade legal. Particularmente, um objeto cultural de propriedade privada deveria permanecer como tal
mesmo após sua inclusão no inventário nacional. Este inventário não teria caráter restritivo.
Instituições de Proteção dos Bens Culturais
Cada Estado-Membro deveria providenciar para que a proteção dos bens culturais estivesse sob a
responsabilidade de órgãos oficiais adequados e, se necessário, deveria instituir um serviço nacional para a
proteção dos bens culturais. Ainda que a diversidade de disposições constitucionais e de tradições e a
desigualdade de recursos impossibilitem a adoção por todos os Estados-Membros de uma organização
uniforme, é conveniente levar em consideração os seguintes princípios comuns, caso se julgue necessária a
criação de um serviço nacional de proteção dos bens culturais:
a) O serviço nacional de proteção dos bens culturais deveria ser, na medida do possível, um serviço
administrativo do Estado ou um órgão que, atuando em conformidade com a legislação nacional,
dispusesse dos meios administrativos, técnicos e financeiros que permitissem o desempenho eficaz de suas
funções.
b) As funções do serviço nacional de proteção dos bens culturais deveriam incluir:
(I) A identificação dos bens culturais existentes no território do Estado, e, se necessário, o estabelecimento
e a manutenção de um inventário nacional desses bens, em conformidade com o estabelecido no parágrafo
10, acima;
(II) Cooperação com outros organismos competentes no controle da exportação, da importação e da
transferência de propriedade de bens culturais, em conformidade com as disposições da seção 11, acima; o
controle de exportações seria consideravelmente facilitado se os bens culturais fossem acompanhados, por
ocasião de sua exportação, de um certificado apropriado, mediante o qual o Estado exportador certificaria
haver autorizado a exportação do bem em questão. Em caso de dúvida a instituição incumbida da proteção
dos bens culturais deveria comunicar-se com a instituição competente para confirmar a legalidade da
exportação.
c) O serviço nacional de proteção dos bens culturais deveria estar autorizado a apresentar às autoridades
nacionais competentes propostas de outras medidas legislativas ou administrativas adequadas à proteção
dos bens culturais, inclusive sanções que impedissem a exportação, a importação e a transferência de
propriedade ilícitas.
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d) O serviço nacional de proteção dos bens culturais deveria poder recorrer a especialistas para assessorá-lo
em relação a problemas técnicos e na solução de casos litigiosos.
Cada Estado-Membro deveria, se necessário, constituir um fundo ou adotar outras medidas financeiras
apropriadas para dispor dos recursos necessários a adquirir bens culturais de importância excepcional.
Acordos Bilaterais e Multilaterais
Sempre que necessário ou conveniente, os Estados Membros deveriam firmar acordos bilaterais ou
multilaterais, como, por exemplo, dentro da estrutura de organizações intergovernamentais regionais, para
resolver problemas decorrentes da exportação, da importação ou da transferência de propriedade de bens
culturais, e mais especificamente, de modo a garantir a restituição de bens culturais ilicitamente exportados
do território de uma das partes desses acordos e localizada no território de outra. Tais acordos poderiam, se
for o caso, ser incluídos em acordos de maior abrangência, tais como os acordos culturais.
Colaboração Internacional para a Detecção de Operações Ilícitas
Sempre que necessário ou conveniente, os acordos bilaterais ou multilaterais deveriam conter cláusulas que
garantissem que, sempre que fosse proposta a transferência de propriedade de um bem cultural, os serviços
competentes de cada Estado pudessem certificar-se da inexistência de motivos para considerar o objeto
como proveniente de um roubo, de uma exportação ou de uma transferência de propriedade ilícitas ou de
qualquer outra operação considerada ilegal pela legislação do Estado exportador, como por exemplo, ao
exigir a apresentação do certificado a que se refere o parágrafo 11. Toda oferta suspeita e todos os detalhes
a ela relacionados, deveriam ser levados ao conhecimento dos serviços interessados.
Os Estados-Membros deveriam empenhar-se na assistência mútua através do intercâmbio dos resultados de
suas experiências no âmbito dos assuntos a que se refere esta recomendação.
Restituição ou Repatriação de Bens Culturais Exportados Ilicitamente
Os Estados-Membros, os serviços de proteção dos bens culturais, os museus e todas as instituições
competentes em geral deveriam colaborar uns com os outros no sentido de garantir ou facilitar a restituição
ou a repatriação de bens culturais ilicitamente exportados. Essa restituição ou repatriação deveria ser
efetuada em conformidade com a, legislação vigente no Estado em cujo território se encontram os bens.
Publicidade em caso de Desaparecimento de um Bem Cultural
O desaparecimento de qualquer bem cultural deveria, por solicitação de Estado que o reclamasse, ser
levado ao conhecimento do público, através de uma publicidade adequada.
Direitos dos Adquirentes de Boa Fé
Cada Estado-Membro deveria, se necessário, tomar as providências adequadas para estabelecer que sua
legislação interna ou as convenções quais possa vir a participar garantissem ao adquirente de boa fé de um
bem cultural a ser restituído ou repatriado ao território do Estado do qual havia sido ilegalmente exportado
a possibilidade de obter a indenização por perdas e danos ou outra compensação equivalente.
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Ação Educativa
No sentido de uma colaboração internacional que levasse em consideração tanto a natureza universal da
cultura quanto a necessidade de intercâmbios para possibilitar a todos beneficiar-se do patrimônio cultural
da humanidade, cada Estado-Membro deveria agir de modo a estimular e desenvolver entre seus cidadãos o
interesse e o respeito pelo patrimônio cultural de todas as nações. Tal ação deveria ser empreendida pelos
serviços competentes em cooperação com os serviços educativos, com a imprensa e com outros meios de
informação e difusão, com organizações de juventude e de educação popular e com grupos e indivíduos
ligados a atividades culturais.
O precedente é o texto autêntico da Recomendação devidamente aprovada pela Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, em sua décima terceira reunião,
realizada em Paris e declarada concluída no vigésimo dia de novembro de 1964.
Em fé do qual apensamos nossas assinaturas, neste vigésimo primeiro dia de novembro de 1964.
O Presidente da Conferência Geral
Noraír M. Sissakian
O Diretor-Geral
René Mahen
Cópia certificada do Assessor Jurídico da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura.
Paris
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CONVENÇÃO DA UNIDROIT SOBRE BENS CULTURAIS FURTADOS OU ILICITAMENTE
EXPORTADOS

Os Estados Partes na presente Convenção,
Reunidos em Roma, a convite do Governo da República Italiana, de 7 a 24 de junho de 1995, para uma
Conferência diplomática sobre a adoção do projeto de uma Convenção da UNIDROIT sobre a restituição
internacional dos bens culturais furtados ou ilicitamente exportados,
Convencidos da importância fundamental da proteção do patrimônio cultural e do intercâmbio cultural para
promover o entendimento entre os povos, bem como da difusão da cultura para o bem-estar da humanidade
e o progresso da civilização,
Profundamente preocupados com o tráfico ilícito de bens culturais e com os danos irreparáveis que
freqüentemente dele decorrem, para esses próprios bens e para o patrimônio cultural das comunidades
nacionais, tribais, autóctones ou outras, bem como para o patrimônio comum dos povos, e deplorando em
especial a pilhagem dos sítios arqueológicos e a perda de informações arqueológicas, históricas e
científicas insubstituíveis que disso resulta,
Determinados a contribuir eficazmente para a luta contra o tráfico ilícito de bens culturais, estabelecendo
um conjunto mínimo de regras jurídicas comuns para os efeitos da restituição e do retorno dos bens
culturais entre os Estados Contratantes, com o objetivo de favorecer a preservação e a proteção do
patrimônio cultural no interesse de todos,
Enfatizando que a presente Convenção tem como objetivo facilitar a restituição e o retorno dos bens
culturais, e que a prática em alguns Estados de mecanismos, tais como indenização, necessários a assegurar
a restituição e o retorno, não implica em que tais medidas devam ser adotadas em outros Estados,
Afirmando que a adoção para o futuro das disposições da presente Convenção não constitui de modo
algum uma aprovação ou uma legitimação de qualquer tráfico ilícito havido antes de sua entrada em vigor,
Conscientes do fato de que a presente Convenção não trará por si só uma solução para os problemas que
coloca o tráfico ilícito, mas de que ela estimulará um processo que visa a reforçar a cooperação cultural
internacional e a manter o devido lugar para o comércio lícito e para os acordos entre estados para o
intercâmbio cultural,
Reconhecendo que a prática da presente Convenção deveria ser acompanhada de outras medidas eficazes
em favor da proteção dos bens culturais, tais como a elaboração e a utilização de registros, a proteção
material dos sítios arqueológicos e a cooperação técnica,
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Prestando homenagem à ação levada a cabo por diferentes organismos para proteger os bens culturais, em
especial a Convenção da UNESCO de 1970, relativa ao tráfico ilícito e a elaboração de códigos de conduta
no setor privado,
Adotaram as disposições seguintes:

CAPÍTULO I
Campo Da Ação E Definição

Artigo 1
A presente Convenção se aplica a solicitações de caráter internacional:
a) de restituição de bens culturais furtados;
b) de retorno de bens culturais deslocados do território de um Estado Contratante em violação a sua
legislação interna relativa à exportação de bens culturais, com vistas a proteger seu patrimônio cultural (de
agora em diante denominados "bens culturais ilicitamente exportados").

Artigo 2
Entende-se como bens culturais, para os efeitos da presente Convenção, aqueles bens que, a título religioso
ou profano, se revestem de uma importância para a arqueologia, a pré-história, a história, a literatura, a arte
ou a ciência, e que pertencem a uma das categorias enumeradas no Anexo à presente Convenção.

CAPÍTULO II
Restituição De Bens Culturais Furtados
Artigo 3
1. O possuidor de um bem cultural furtado deve restituí-lo.
2. Para os efeitos da presente Convenção, um bem cultural obtido através de escavações ilícitas ou
licitamente obtido através de escavações, mas ilicitamente retido, é considerado como furtado, se isso for
compatível com o ordenamento jurídico do Estado onde as referidas escavações tenham tido lugar.
3. Qualquer solicitação de restituição deve ser apresentada dentro de um prazo de três anos a partir do
momento em que o solicitante toma conhecimento do lugar onde se encontra o bem cultural e da identidade
do possuidor, e, em qualquer caso, dentro de um prazo de cinqüenta anos a partir do momento do furto.
4. Entretanto, a ação para a restituição de um bem cultural que constitua parte integrante de um monumento
ou de um sítio arqueológico identificados, ou que faça parte de uma coleção pública, não se submete a
qualquer prazo de prescrição, senão o prazo de três anos a partir do momento em que o solicitante tomou
conhecimento do lugar onde se encontrava o bem cultural, e da identidade do possuidor.
5. Não obstante as disposições do parágrafo anterior, qualquer Estado Contratante pode declarar que uma
ação prescreve num prazo de 75 anos ou num prazo mais longo previsto em seu ordenamento jurídico.
Uma ação, iniciada num outro Estado Contratante com vistas à restituição de um bem cultural deslocado de
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um monumento, de um sítio arqueológico ou de uma coleção pública situados num Estado Contratante que
faça uma declaração dessa natureza, também prescreve no mesmo prazo.
6. A declaração objeto do parágrafo anterior deve ser feita no momento da assinatura, da ratificação, da
aceitação, da aprovação ou da adesão.
7. Entende-se por "coleção pública", para os efeitos da presente Convenção, todo conjunto de bens
culturais inventariados ou identificados de outra forma, pertencentes a:
a) um Estado Contratante;
b) uma coletividade regional ou local de um Estado Contratante;
c) uma instituição religiosa situada num Estado Contratante, ou;
d) uma instituição estabelecida, com fins estritamente culturais, pedagógicos ou científicos, num Estado
Contratante, e reconhecida no referido Estado como de interesse público.
8. Ademais, a ação de restituição de um bem cultural sacro, ou que se revista de uma importância coletiva,
pertencente a e utilizado por uma comunidade autóctone ou tribal num Estado Contratante, para o uso
tradicional ou ritual da referida comunidade, submete-se ao prazo prescricional aplicável às coleções
públicas.

Artigo 4
1. O possuidor de um bem cultural furtado, que deve restituí-lo, tem direito ao pagamento, no momento de
sua restituição, de uma indenização eqüitativa, desde que não tenha sabido, ou devido razoavelmente saber,
que o bem era furtado, e que possa provar ter procedido às diligências cabíveis no momento da aquisição.
2. Sem prejuízo para o direito do possuidor à indenização prevista no parágrafo anterior, deve-se fazer
esforços razoáveis para que a pessoa que tenha transferido o bem cultural ao possuidor, ou qualquer outro
cedente anterior, pague a indenização, desde que de acordo com a legislação do Estado no qual a
solicitação for apresentada.
3. O pagamento da indenização ao possuidor por parte do solicitante, uma vez que exigido, não exclui o
direito do solicitante de reclamar o reembolso de tal pagamento a outra pessoa.
4. Para determinar se o possuidor procedeu às diligências cabíveis, levar-se-ão em conta todas as
circunstâncias da aquisição, em especial a qualificação das Partes, o preço pago, a consulta por parte do
possuidor a todos os registros relativos a bens culturais furtados de acesso razoável, e qualquer outra
informação ou documentação pertinentes que ele pudesse ter razoavelmente obtido, e a consulta a
organismos aos quais ele poderia ter tido acesso, bem como qualquer outra providência que uma pessoa
razoável teria tomado nas mesmas circunstâncias.
5. O possuidor não se pode beneficiar de um estatuto mais favorável do que aquele da pessoa de quem
adquiriu o bem cultural por herança ou de outra maneira, a título gracioso.
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CAPÍTULO III
Retorno De Bens Culturais Ilicitamente Exportados

Artigo 5
1. Um Estado Contratante pode requerer ao tribunal ou a qualquer outra autoridade competente de um
outro Estado Contratante que determine o retorno de um bem cultural ilicitamente exportado do território
do Estado requerente.
2. Um bem cultural exportado temporariamente do território do Estado requerente, principalmente para fins
de exposição, de pesquisa ou de restauração, em virtude de uma autorização exarada segundo a sua
legislação relativa às exportações de bens culturais, com vistas a proteger o seu patrimônio cultural, e que
não foi retornado em conformidade com os termos daquela autorização, reputa-se ter sido ilicitamente
exportado.
3. O tribunal ou qualquer outra autoridade competente do Estado requerido determina o retorno do bem
cultural uma vez que o Estado requerente estabelece que a exportação do bem representa um prejuízo
significativo para qualquer um dos interesses a seguir relacionados:
a) a conservação material do bem ou de seu contexto;
b) a integridade de um bem complexo;
c) a conservação da informação, principalmente de natureza científica ou histórica, relativa ao bem;
d) o uso tradicional ou ritual do bem por parte de uma comunidade autóctone ou tribal,
ou estabelece que o bem se reveste para ele de uma importância cultural significativa.
4. Qualquer solicitação apresentada em virtude do parágrafo 1 do presente Artigo deve ser acompanhada de
toda a informação de fato e de direito que permita ao tribunal ou à autoridade competente do Estado
requerido determinar se as condições previstas nos parágrafos 1 a 3 estão preenchidas.
5. Qualquer solicitação de retorno deve ser apresentada dentro de um prazo de três anos, a partir do
momento em que o Estado requerente toma conhecimento do lugar onde se encontra o bem cultural e da
identidade do possuidor, e, em qualquer caso, num prazo de cinqüenta anos, a partir da data da exportação
ou da data na qual o bem deveria ter sido retornado em virtude da autorização prevista no parágrafo 2 do
presente Artigo.

Artigo 6
1. O possuidor de um bem cultural que tenha adquirido esse bem depois de ele ter sido ilicitamente
exportado tem direito, no momento de seu retorno, ao pagamento por parte do Estado requerente de uma
indenização eqüitativa, sob a reserva de que o possuidor não tenha sabido, ou razoavelmente devido saber,
no momento da aquisição, que o bem havia sido ilicitamente exportado.
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2. Para determinar se o possuidor soube, ou se deveria razoavelmente ter sabido, que o bem fora
ilicitamente exportado, levar-se-ão em conta as circunstâncias de aquisição, principalmente a falta de
certificado de exportação previsto na legislação do Estado requerente.
3. Em vez da indenização, e mediante acordo com o Estado requerente o possuidor que deve retornar o
bem cultural para o território do Estado requerente pode decidir:
a) permanecer proprietário do bem; ou
b) transferir a propriedade do bem, a título oneroso ou gracioso, a pessoa de sua escolha residente no
Estado requerente e que apresente as necessárias garantias.
4. As despesas decorrentes do retorno do bem cultural, em conformidade com os termos do presente
Artigo, incumbem ao Estado requerente, sem prejuízo para seu direito de fazer-se reembolsar das despesas
por outra pessoa.
5. O possuidor não se pode beneficiar de um estatuto mais favorável do que aquele da pessoa de quem
tenha adquirido o bem por herança ou por outro meio gracioso.

Artigo 7
1. As disposições do presente Capítulo não se aplicam quando:
a) a exportação do bem cultural não é mais ilícita no momento em que o retorno é solicitado; ou
b) o bem tenha sido exportado durante a vida de uma pessoa que o tenha criado, ou no curso de um período
de cinqüenta anos após o falecimento dessa pessoa.
2. Não obstante as disposições da alínea b) do parágrafo anterior, as disposições do presente Capítulo se
aplicam uma vez que o bem cultural tenha sido criado por membro ou membros de uma comunidade
autóctone ou tribal, para uso tradicional ou ritual daquela comunidade, e que o bem deva ser retornado
àquela comunidade.

CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Artigo 8
1. Uma solicitação baseada nos Capítulos II ou III pode ser apresentada perante os tribunais ou quaisquer
outras autoridades competentes do Estado Contratante onde se encontre o bem cultural, assim como
perante os tribunais ou outras autoridades competentes que possam ter conhecimento do litígio em razão
das regras em vigor nos Estados Contratantes.
2. As Partes podem concordar em submeter seu litígio, seja a um tribunal ou a uma outra autoridade
competente, seja à arbitragem.
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3. As medidas provisórias ou cautelares previstas na legislação do Estado Contratante em que se encontre o
bem podem ser aplicadas mesmo se a solicitação de restituição ou de retorno de bem for apresentada a
tribunais ou a outras autoridades competentes de um outro Estado Contratante.

Artigo 9
1. A presente Convenção não impede que um Estado Contratante aplique quaisquer regras mais favoráveis
do que as previstas na presente Convenção à restituição e ao retorno de bens culturais furtados ou
ilicitamente exportados.
2. O presente Artigo não deve ser interpretado como criando a obrigação de reconhecer, ou de dar força
executória, a decisão de tribunal ou de qualquer outra autoridade competente de um outro Estado
Contratante que escape às disposições da presente Convenção.
Artigo 10
1. As disposições do Capítulo II se aplicam a um bem cultural que tenha sido furtado após a entrada em
vigor da presente Convenção com respeito ao Estado em que a solicitação é apresentada, sob as seguintes
reservas:
a) o bem tenha sido furtado no território de um Estado Contratante após a entrada em vigor da presente
Convenção com respeito àquele Estado; ou
b) o bem se encontre num Estado Contratante após a entrada em vigor da presente Convenção com respeito
àquele Estado.
2. As disposições do Capítulo III somente se aplicam a um bem cultural ilicitamente exportado após a
entrada em vigor da Convenção com respeito ao Estado requerente, assim como com respeito ao Estado em
que a solicitação é apresentada.
3. A presente Convenção não legitima de modo algum uma operação ilícita de qualquer natureza que tenha
ocorrido antes da entrada em vigor da presente Convenção, ou à qual a aplicação da mesma é excluída
pelos parágrafos 1 ou 2 do presente Artigo, nem limita o direito de um Estado ou de outra pessoa de iniciar,
fora do âmbito da presente Convenção, uma ação de restituição ou de retorno de um bem cultural furtado
ou ilicitamente exportado antes da entrada em vigor da presente Convenção.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 11
1. A presente Convenção ficará aberta à assinatura durante a sessão de encerramento da Conferência
diplomática para a adoção do projeto de Convenção da UNIDROIT sobre o retorno internacional de bens
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culturais furtados ou ilicitamente exportados, e permanecerá aberta à assinatura por parte de todos os
Estados, em Roma, até 30 de junho de 1996.
2. A presente Convenção está sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação pelos Estados que a assinaram.
3. A presente Convenção ficará aberta à adesão de todos os Estados que dela não são signatários, a partir da
data em que ficará aberta à assinatura.
4. A ratificação, a aceitação, a aprovação ou a adesão se submetem ao depósito de um instrumento para tais
efeitos, em boa e devida forma, junto ao depositário.
Artigo 12
1. A presente Convenção entra em vigor no primeiro dia do sexto mês seguinte à data do depósito do
quinto instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
2. Para qualquer Estado que ratifique, aceite ou aprove a presente Convenção, ou que a ela venha a aderir
após o depósito do quinto instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, a Convenção entra
em vigor com respeito a tal Estado no primeiro dia do sexto mês seguinte à data do depósito do
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
Artigo 13
1. A presente Convenção não derroga os instrumentos internacionais pelos quais um Estado Contratante
esteja juridicamente vinculado e que contenham disposições sobre as matérias reguladas pela presente
Convenção, a menos que uma declaração em contrário seja feita pelos Estados vinculados por tais
instrumentos.
2. Qualquer Estado Contratante poderá concluir, com um ou com diversos Estados Contratantes, acordos
com vistas a favorecer a aplicação da presente Convenção em suas relações recíprocas. Os Estados que
concluam tais acordos deverão encaminhar cópias dos mesmos ao depositário.
3. Em suas relações recíprocas, os Estados Contratantes membros de organizações de integração
econômica ou de entidades regionais poderão declarar que aplicam as regras internas dessas organizações
ou entidades, e que não aplicam, portanto, nessas relações, as disposições da presente Convenção, cujo
campo de aplicação coincida com o daquelas regras.
Artigo 14
1. Qualquer Estado Contratante que compreenda duas ou diversas unidades territoriais, possuam elas ou
não sistemas jurídicos diferentes aplicáveis às matérias regidas pela presente Convenção, poderá, no
momento da assinatura ou do depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão,
declarar que a presente Convenção se aplicará a todas suas unidades territoriais ou somente a uma ou a
várias entre elas, e poderá a qualquer momento substituir essa declaração por outra.
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2. Essas declarações serão objeto de notificação ao depositário e designarão expressamente as unidades
territoriais às quais a Convenção se aplicará.
3. Se, em razão de uma declaração feita em conformidade com o presente Artigo, a presente Convenção se
aplicar a uma ou a várias unidades territoriais de um Estado Contratante, mas não a todas elas, a referência:
a) ao território do Estado Contratante no Artigo primeiro se refere ao território de uma unidade territorial
do referido Estado;
b) ao tribunal ou a uma outra autoridade competente do Estado Contratante ou do Estado requerido se
refere ao tribunal ou a outra autoridade competente de uma unidade territorial daquele Estado;
c) ao Estado Contratante onde se encontra o bem cultural no parágrafo 1 do Artigo 8, se refere à unidade
territorial daquele Estado onde se encontra o bem;
d) à lei do Estado Contratante onde se encontra o bem, no parágrafo 3 do Artigo 8, se refere à lei da
unidade territorial daquele Estado onde se encontra o bem; e
e) a um Estado Contratante, no Artigo 9, se refere a uma unidade territorial daquele Estado.
4. Se um Estado Contratante não faz declaração em razão do parágrafo 1 do presente Artigo, a presente
Convenção se aplicará ao conjunto do território do referido Estado.
Artigo 15
1. As declarações feitas em razão da presente Convenção no momento da assinatura estão sujeitas à
confirmação no momento da ratificação, aceitação ou aprovação.
2. As declarações e a confirmação das declarações, serão feitas por escrito e delas se fará notificação
formal ao depositário.
3. As declarações passarão a surtir efeitos na data da entrada em vigor da presente Convenção com respeito
ao Estado declarante. No entanto, as declarações de que o depositário tenha recebido a notificação formal
após essa data passarão a surtir efeitos no primeiro dia do sexto mês seguinte à data de seu depósito junto
ao depositário.
4. Qualquer Estado que faça uma declaração em razão da presente Convenção pode a qualquer momento
retirá-la por meio de uma notificação formal dirigida por escrito ao depositário. Essa retirada passará a
surtir efeitos no primeiro dia do sexto mês seguinte à data do depósito da notificação.

Artigo 16
1. Qualquer Estado Contratante deverá, no momento da assinatura, da ratificação, da aceitação, da
aprovação ou da adesão, declarar que as solicitações de retorno ou de restituição de bens culturais
apresentadas por um Estado em razão do Artigo 8 podem ser-lhe submetidas segundo um ou vários dos
procedimentos a seguir:
a) diretamente, junto aos tribunais ou a outras autoridades competentes do Estado declarante;
292

b) através de uma ou de várias autoridades designadas por tal Estado para receber essas solicitações e para
transmiti-las aos tribunais ou a outras autoridades competentes do referido Estado;
c) pelas vias diplomáticas ou consulares.
2. Qualquer Estado Contratante pode também designar os tribunais ou outras autoridades competentes para
determinar a restituição ou o retorno de bens culturais, conforme as disposições dos Capítulos II e III.
3. Uma declaração feita em razão dos parágrafos 1 e 2 do presente Artigo pode ser modificada a qualquer
momento por meio de uma nova declaração.
4. As disposições dos parágrafos 1 a 3 do presente Artigo não derrogam as disposições de acordos
bilaterais e multilaterais de ajuda judiciária mútua nos campos do direito civil e comercial que possam
existir entre Estados Contratantes.
Artigo 17
Qualquer Estado Contratante, num prazo de seis meses a partir da data do depósito de seu instrumento de
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, remeterá ao depositário uma informação por escrito, em uma
das línguas oficiais da Convenção, a respeito da sua legislação que regulamenta a exportação de bens
culturais. Essa informação deverá ser atualizada periodicamente, se for o caso. Artigo 18
Não serão admitidas reservas, afora aquelas expressamente autorizadas pela presente Convenção.
Artigo 18
Não serão admitidas reservas, afora aquelas expressamente autorizadas pela presente Convenção.
Artigo 19
1. A presente Convenção pode ser denunciada por qualquer dos Estados Partes, a qualquer momento, a
partir da data de sua entrada em vigor com respeito ao referido Estado, por meio do depósito de um
instrumento nesse sentido junto ao depositário.
2. Uma denúncia passa a surtir efeitos a partir do primeiro dia do sexto mês seguinte à data do depósito do
instrumento de denúncia junto ao depositário. Uma vez que um período mais longo para que uma denúncia
surta efeito seja especificado no instrumento de denúncia, esta passa a surtir efeito na expiração do período
em questão após o depósito do instrumento de denúncia junto ao depositário.
3. Não obstante uma tal denúncia, a presente Convenção permanecerá aplicável a qualquer solicitação de
restituição ou de retorno de um bem cultural que tenha sido apresentada antes da data em que a referida
denúncia passa a surtir efeitos.
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Artigo 20
O Presidente do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) pode convocar
periodicamente ou mediante solicitação de cinco Estados Contratantes, um comitê especial, com a
finalidade de examinar o funcionamento prático da presente Convenção.
Artigo 21
1. A presente Convenção será depositada junto ao Governo da República Italiana.
2. O Governo da República Italiana:
a) informará todos os Estados que firmaram a presente Convenção ou que a ela aderiram, bem como o
Presidente do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT):
I. de qualquer nova firma ou de qualquer depósito de instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão, bem como da data em que tais assinaturas ou depósitos tenham ocorrido;
II. de qualquer declaração, efetuada em razão das disposições da presente Convenção;
III. de retirada de qualquer declaração;
IV. da data de entrada em vigor da presente Convenção;
V. dos acordos previstos no Artigo 13;
VI. do depósito de qualquer instrumento de denúncia da presente Convenção, bem como da data em que
tais depósitos tenham ocorrido e da data em que tais denúncias passam a surtir efeitos;
b) transmitirá cópias certificadas da presente Convenção, a todos os Estados signatários e a todos os
Estados que a ela aderirem, bem como ao Presidente do Instituto Internacional para a Unificação do Direito
Privado (UNIDROIT);
c) desempenhará quaisquer outras funções que normalmente incumbem aos depositários.
Em fé do que os Plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram a presente
Convenção.
Feita em Roma, no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e cinco, em um único original,
nas línguas inglesa e francesa, os dois textos sendo igualmente autênticos.
ANEXO
a) Coleções e espécimes raros de zoologia, botânica, mineralogia, anatomia, objetos que tenham interesse
paleontológico;
b) Os bens que digam respeito à história, inclusive à história das ciências e da técnica, à história militar e
social, bem como à vida dos dirigentes, pensadores, sábios e artistas nacionais, e dos fatos de importância
nacional;
c) O produto de escavações arqueológicas (regulares e clandestinas), e de descobertas arqueológicas;
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d) Os elementos provenientes do desmembramento de monumentos artísticos ou históricos e de sítios
arqueológicos;
e) Objetos de antigüidade tendo mais de cem anos de idade, tais como inscrições, moedas e selos gravados;
f) O material etnológico;
g) Os bens de interesse artístico, tais como:
I. Quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente à mão, sobre qualquer base e em todos os materiais
(exceto os desenhos industriais e os artigos manufaturados à mão);
II. Produções originais da arte da estatuária e da escultura, em todos os materiais;
III. Gravuras, estampas e litografias originais;
IV. Agrupamentos e montagens artísticas originais em todos os materiais;
h) Manuscritos raros e iconografia, livros antigos, documentos e publicações de interesse especial
(histórico, artístico, científico, literário, etc.), isolados ou em coleções;
i) Estampilhas postais, estampilhas fiscais e artigos análogos, isolados ou em coleções;
j) Arquivos, inclusive os arquivos fonográficos, fotográficos e cinematográficos;
k) Objetos de mobiliário com mais de cem anos de idade e instrumentos musicais antigos.

RECOMENDAÇÃO DA EUROPA – 1995 - (RECOMENDAÇÃO Nº R (95) - 9

Setembro - 1995
SOBRE A CONSERVAÇÃO DS ÁREAS DE PAISAGENS CULTURAIS COMO INTEGRANTES DAS
POLÍTICAS PAISAGÍSTICAS.
Adotada pelo Comitê de Ministros em 11 de Setembro de 1995. Por ocasião do 543º Encontro de
Vice-Ministros
Conselho da Europa – Comitê de Ministros
O Comitê de Ministros, nos termos do artigo 15b. do Estatuto do Conselho da Europa.
CONSIDERANDO que o objetivo da organização é estreitar a unidade entre seus membros para facilitar
especialmente seu progresso econômico e social;
Tendo em vista a Convenção referente à proteção da Herança Cultural e Natural Mundial, adotada em
Paris, em 16 de novembro de 1972;
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Tendo em vista a Convenção referente à Proteção da Herança Cultural e Natural Mundial, adotada em
Paris, em 16 se novembro de 1972;
Tendo em vista o sumário da Convenção Européia sobre Cooperação além-fronteiras entre Comunidades
ou Autoridades Territoriais, aberto a assinaturas em Madri, em 21 de maio de 1980;
Tendo em vista a recomendação nº (80) 16 sobre o treinamento especializado de arquitetos, urbanistas,
engenheiros civis e paisagistas;
Tendo em vista a Carta Regional Européia sobre Planejamento Espacial, adotada em Torrimolinos, em 20
de maio de 1983, pela Conferência Européia de Ministros Responsáveis pelo Planejamento Regional;
Tendo em vista a Convenção para a Proteção da Herança Arquitetural na Europa, aberta a assinaturas em
Granada, a a3 de outubro de 1985;
Evocando a campanha pelas zonas rurais empreendida pelo Conselho da Europa, em 1987 e 1988;
Tendo em mente a Diretiva nº 337 da Comunidades Européias a respeito da avaliação dos efeitos de
alguns projetos públicos e privados sobre o meio ambiente, adotada em 27 de junho de 1985;
Tendo em vista a Convenção Européia para a Proteção da Herança Arqueológica, aberta a assinaturas em
Malta, em 16 de janeiro de 1992;
Tendo em mente a Diretiva nº 43 das Comunidades Européias sobre a conservação de habitats naturais e
seminaturais, adotada em 21 de maio de 1992;
Tendo em vista as conclusões da Conferência para as Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992;
Tendo em mente a regulamentação nº 2078 das Comunidades Européias, que trata de métodos de
produção agrícola compatíveis com as exigências de proteção do meio ambiente e de manutenção das
zonas rurais, adotada em 30 de junho de 1992;
Evocando a necessidade de se atingir um equilíbrio harmonioso de relações entre a sociedade e seus meio
ambiente, com vistas à promoção do desenvolvimento econômico sustentável;
Constatando que técnicas e práticas de produção agrícola, silvícola e industrial referentes a construção de
moradias, revalorização, turismo e lazer, assim como a mudanças sócio-econômicas, temo efeito de
modificar a paisagem e ameaçam a existência de áreas da paisagem cultural européia;
Observando que a proteção e o realce das áreas de paisagem cultural e assistência às paisagens para
preservar a memória do povo e a identidade cultural das comunidades humanas são fatores de
aperfeiçoamento de seu meio ambiente;
Reconhecendo que o meio ambiente é um sistemas dinâmico que engloba elementos naturais e culturais
interagindo num determinado tempo e espaço e passível de ter efeitos diretos ou indiretos, imediatos ou a
longo prazo, sobre os seres vivos, as comunidades humanas e sua descendência, em geral;
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Considerando a necessidade de serem desenvolvidas estratégias para integrar a evolução orientada da
paisagem e a preservação das áreas de paisagem cultural como parte de uma política que abranja a
totalidade da paisagem e que estabeleça a proteção unificada dos interesses culturais, estéticos, ecológicos,
econômicos e sociais do respectivo território;
Considerando a necessidade de aproximar pesquisa e cooperação entre as diversas instituições européias
atinentes e de coordenar a política local, nacional e interfronteiriça sobre paisagens de maneira mais ligada
ao planejamento regional, à política agrícola e silvícola e à conservação da herança cultural e natural do
contexto mais amplo de uma política de meio ambiente;
Recomenda que os governos do Estados-membros adaptem suas políticas para conservação e evolução
orientadas de áreas de paisagem cultural ao contexto de uma política geral relativa a paisagens, de acordo
com os princípios expostos no anexo e esta recomendação.

ANEXO À RECOMENDAÇÃO Nº R (95) 9
Definições
Art. 1
Para os fins desta recomendação, os termos abaixo são empregados nas seguintes acepções:
Paisagem – expressão formal dos numerosos relacionamentos existentes em determinado período entre o
indivíduo ou uma sociedade e um território topograficamente definido, cuja aparência é resultado de ação
ou cuidados especiais, de fatores naturais e humanos e de uma combinação de ambos.
Paisagem é considerada em um triplo significado cultural, porquanto,
. é definida e caracterizada da maneira pela qual determinado território é percebido por um indivíduo ou
por uma comunidade;
.

dá testemunho ao passado e ao presente do relacionamento existente entre os indivíduos e seu meio

ambiente;
. ajuda a especificar culturas locais, sensibilidades, práticas, crenças e tradições.
Áreas de paisagem cultural – partes específicas, topograficamente delimitadas da paisagem, formadas por
várias combinações de agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da sociedade humana,
seu estabelecimento e seu caráter através do tempo e do espaço e quatro de valores reconhecidos têm
adquirido social e culturalmente em diferentes níveis territoriais, graças a presença de remanescentes
físicos que refletem o uso e as atividades desenvolvidas na terra no passado, experiência ou tradições
particulares, ou representação em obras literárias ou artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido fatos
históricos.
Conservação – a aplicação dinâmica das medidas apropriadas, dos pontos de vista legal, econômico e
operacional, para preservar determinados espólios da destruição ou deterioração e salvaguardar seu futuro.
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Política paisagística – todas as estruturas concorrentes definidas pelas autoridades competentes e relativas a
diferentes atividades do poder público, de proprietários de terras e de outros interessados na evolução
orientada de uma paisagem e em sua valorização, de acordo com os desejos da sociedade como um todo.
Poluição visual – degradação ofensiva à visualidade resultante ou de acúmulo de instalações ou
equipamento técnico (torres, cartazes de propaganda, anúncios ou qualquer outro material publicitário) ou
da presença de plantação de árvores, zona florestal ou projetos construtivos inadequados ou mal
localizados.

Campo de aplicação da Recomendação
Art. 2
1.

Os princípios expostos nesta recomendação referem-se particularmente às áreas suscetíveis de
avaria, destruição e transformações prejudiciais ao equilíbrio do meio ambiente, e dizem respeito
especialmente à conservação das áreas de paisagem cultural.

2.

Muitos fenômenos, que têm um impacto nos complexos vínculos existentes entre os indivíduos e
seu meio ambiente, promovem degradação física e poluição visual muitas vezes irreversíveis. As
causas podem estar em:

I – uso insustentável de recursos naturais do solo, subsolo, água e atmosfera;
II – desenvolvimento descontrolado dos setores da indústria, energia, turismo e

lazer;

III – intensificação exagerada e altamente especializada da agricultura e da silvicultura, acompanhada
de objetivos que não levam em conta a terra e o despovoamento rural;
IV – desenvolvimento urbano insuficientemente planejado e executado, sobretudo nas zonas
suburbanas;
V – instalação de grandes construções ou de infra-estrutura de transportes sem a necessária avaliação a
respeito do caráter e da qualidade das áreas em que estão situadas;
VI – negligência ou inadvertência sobre o valor das paisagem culturais, devidas à falta de informação e
educação.
3.

Graças à natureza multidisciplinar dos pontos em comum ao estudo de paisagens, a aplicação de
medidas para a conservação e a evolução controlada de paisagem cultural sugeridas nesta
recomendação deveria ser planejada em conexão com políticas mais abrangentes para as áreas de
paisagem, contemplando todos os interesses do respectivo território: culturais, históricos,
arqueológicos, etnológicos, ecológicos, estéticos, econômicos e sociais.

4.

Medidas para reparar danos cometidos contra paisagens revelam-se freqüentemente como
inadequadas por causa da gravidade dos efeitos prejudiciais e da impropriedade do diagnóstico, da
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informação, do treinamento e das estratégias de intervenção. Por isso, os procedimentos relativos
à identificação e à avaliação, e os meios de intervenção devem permitir uma ação flexível e de
larga extensão.
5.

Tendo isso em mente, dada a inseparável natureza dos componentes cultural e natural da paisagem
européia, é necessário providenciar meios de identificação, avaliação e intervenção capazes de
abarcar todos os aspectos das áreas de paisagem cultural e da paisagem como um todo.

Objetivo da Recomendação
Art. 3
1.

Esta recomendação propõe meios teóricos e operacionais para conservação e evolução
controladas das áreas de paisagem cultural em cuja estrutura se incluam as políticas de uso da
terra e da paisagem como um todo.
Essas políticas expressam determinado número de princípios derivados da tradição dos Estadosmembros do Conselho da Europa na esfera da proteção ambiental:
I-

a finalidade do desenvolvimento econômico sustentável implicando uma relação harmoniosa

entre as necessidades da população, o uso dos recursos naturais e a organização das atividades
humanas em determinada área;
II - a busca de um meio ambiente que contemple tanto a herança cultural quanto a natural e que
leve em conta a natureza evolucionária da paisagem como um todo;
III – a necessária adaptação do desenvolvimento econômico às necessidades de uma sociedade
que dê a devida consideração à qualidade das relações humanas e à solidariedade entre setores da
população.
2.

A política de paisagens considera e harmoniza os interesses culturais, estéticos, ecológicos,
econômicos e sociais. Uma ação concertada das partes envolvidas deveria ser garantida no estágio
da identificação do legado transmitido pela paisagem e no planejamento e na implementação de
políticas de paisagem. Em virtude da natureza multidisciplinar das políticas de paisagem, a
responsabilidade por elas não pode ser imputada apenas aos funcionários encarregados do
planejamento urbano ou regional e da política da silvicultura, que são responsáveis pelo controle
do território em muitos países.
Outros interesses devem também ser incluídos.

3.

Esta recomendação tem dói objetivos:
I.

estabelecer as linhas de orientação das políticas de paisagem, respeitando e
valorizando as identidades culturais européias;
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II.

propor medidas para a conservação e a evolução controlada das áreas de paisagem
cultural. As políticas de suas conservação e valorização devem ser parte integrante do
planejamento regional e espacial e das políticas de agricultura e silvicultura e adaptarse a política geral de paisagens em um sentido geral, das quais é aspecto determinado.

4.

As áreas de paisagem cultural nem sempre se constituem apenas de bens culturais, mas de valores
paisagísticos que podem necessitar de uma particular proteção legal. Outras categorias de bens
paisagísticos merecem proteção específica devido a sua excepcional valor ecológico ou natural.

O processo de identificação e avaliação das áreas de paisagem natural
Art. 4
1.

Uma abordagem

multidisciplinar deveria ser adotada, tanto no estágio de identificação das

paisagens e de seus componentes quanto no da sua avaliação, o que requer a montagem de
documentação capaz de objetivar as medidas a serem tomadas.
Com relação aos procedimentos de identificação de uma paisagem:
I.

cabe cada Estado determinar o nível (local, regional, nacional ou transnacional) em
que o processo de identificação deva ser executado;

II.

as operações deveriam ser conduzidas por autoridades competentes e designadas com a
assistência de adequados especialistas em diferentes matérias, de acordo com os
programas de ação de cada país.
Esses procedimentos de identificação deveriam ser conduzidos:
a) sob a responsabilidade das autoridades competentes, no nível territorial
apropriado;
b) por especialistas independentes designados em vista do aspecto de que se vai
tratar (nos setores de arquitetura, paisagismo, arqueologia, geografia,
planejamento urbano, história, etnologia, antropologia, geologia, agronomia,
economia, sociologia, ecologia, ciências naturais e direito, por exemplo);
c) com a participação da comunidade local;
. membros eleitos e representantes das autoridades envolvidas;
. representantes das principais categorias profissionais ligadas às atividades sócioeconômicas na área pertinente: fazendeiros, guardas florestais, artífices, industriais e
agentes de turismo;
. representantes dos moradores, de associações capacitadas à proteção da herança
cultural e natural e outras associações.
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2.

O emprego de métodos coordenados de identificação entre as diferenças regiões de cada país é
desejável para o intercâmbio de informações e para facilitar a implementação de consistentes
políticas nacionais de paisagem. Coordenação e provisão de aconselhamento e assistência são
incumbências de uma autoridade nacional adequada.

3.

Procedimentos de identificação de categorias de paisagens empregados por diferentes paises
europeus poderiam ser freqüentemente no contexto de uma cooperação além-fronteiras.

4.

Os procedimentos de avaliação de uma paisagem deveriam:
I.

ser baseados em uma abordagem ampla e analítica, que leve em conta o papel das
diferentes disciplinas envolvidas. Essa avaliação pode ser levada a efeito em nível
local, regional, nacional ou internacional;

II.

visar à divulgação dos valores culturais, históricos, arqueológicos, estéticos,
simbólicos, etnológicos, ecológicos, econômicos e sociais que as sociedades atribuem
às paisagem em vários níveis territoriais;

III.

considerar as condições históricas em que a paisagem foi configurada a incluir um
estudo detalhado dos atributos culturais e naturais de cada unidade da paisagem,
examinada nos termos de um método interdisciplinar de trabalho, que utilize
equipamento técnico e científico apropriado;

IV.

ser capazes de delimitar zonas autorizadas para a implementação da conservação legal
e/ou procedimentos de controle do solo, por serem “ áreas de paisagem cultural”, ou
no interesse de valores naturais ou ecológicos protegidos por leis específicas;

V.

ser facilmente compreensíveis e aplicáveis por um grande número de usuários;

VI.

constituir-se em um instrumento fácil de ser utilizado em diferentes situações culturais
ou geográficas;

VII.

representar um referencial comum para todas as modalidades de intervenção que
possam vir a ser empregadas;

VIII.

assegurar a participação da população nos processos de avaliação e de manejo da
paisagem.

Níveis de competência e estratégia de ação
Art. 5
1. O contexto das políticas de paisagem
As estratégias de ação deveriam refletir a mesma abordagem multidisciplinar da identificação e da
avaliação de paisagens, áreas de paisagem cultural e seus componentes.
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Essas estratégias deveriam ser adaptadas dentro da mesma estrutura escolhida para os procedimentos
de identificação do Estado, sob regras de cão definidas por regulamentos e decisões administrativas.
2. Estrutura legal ou reguladora
I.

Cabe os governos nacionais, ou às autoridades responsáveis em Estados com estrutura
federal, realizar a necessária provisão institucional (exercendo, por exemplo, a
coordenação de um conselho ou câmara multidisciplinar) para a introdução de
procedimentos relativos à identificação e avaliação de paisagens, posteriores políticas
gerais de paisagem e medidas específicas referentes às áreas de paisagem cultural.

II.

Convém impedir a proliferação de uma legislação setorial descoordenada e algumas
vezes contraditória, que realmente não leva ao estabelecimento de políticas
abrangentes de conservação e controle de paisagens. Dependendo da situação em cada
Estado:
a)

Estados com legislação insuficientemente coordenada deveriam empenharse em simplifica-la ou em torna-la coerente;

b)

Um sistema legislativo unificado, que incorpore os variados aspectos das
políticas de paisagem, deveria ser objetivado onde houver lacunas ou
quando as circunstâncias justificarem a revisão das leis pertinentes.

Implementação de políticas de paisagem
Art. 6
1. Princípios gerais
È importante que as políticas de paisagem se inspirem nos princípios do desenvolvimento sustentável
enquanto meta, com a adoção de medidas apropriadas para compatibilizar a evolução controlada da
paisagem e as mudanças sócio-econômicas que tendem a alterar o meio ambiente.
Tais políticas deveriam corporificar os dados obtidos através da identificação e da avaliação de
paisagens em instrumentos legais ou em estratégias oficiais. A propósito, quaisquer políticas
formuladas em nível regional, nacional ou internacional que se relacionem a matérias como
agricultura, indústria, diversões públicas, turismo e lazer deveriam ser consonantes com as políticas de
paisagem formuladas nos mesmos níveis.
2. Estratégias para controlar a evolução da paisagem
I.

Tais estratégias deveriam ser delineadas em nível administrativo, ser conseqüentes ao
procedimentos de identificação e avaliação de paisagens e redigidas com a colaboração
dos mesmos organismos, sob a supervisão das autoridades responsáveis pelo governo
local ou regional da área em questão. Deverão autorizar qualquer desenvolvimento
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proposto ou previsível e esquema de exploração e intervenção a serem harmonizados
com os interesses da paisagem.
II.

Para isso, o alvo das estratégias de evolução controlada das paisagen consiste em
identificar, conservar e valorizar as estruturas paisagísticas.
As modalidades de procedimentos de intervenção podem variar bastante, dependendo
das diferentes características da paisagem em questão.

III.

As estratégias de intervenção podem ser implementadas através de planos paisagísticos
formulados para a decisão das associações de operadores econômicos e de residentes,
para que se levem em conta tanto os interesses das paisagens locais quanto as medidas
de natureza econômica e fiscal.

IV.

A realimentação advinda das revisões das estratégias de evolução controlada da
paisagem e as medidas que necessariamente acarretam deveriam ser incorporadas ao
planejamento urbano e às regulamentações estabelecidas para o desenvolvimento
regional, de acordo com as posturas da lei municipal e do sistema administrativo der
cada país. A experiência obtida pode ser também aplicada à formulação de estratégias
subseqüentes ou à revisão das que já existem.

V.

As indicações derivadas da avaliação da paisagem deveriam ser levadas em
consideração, de forma apropriada na implementação de medidas legais relativas ao
uso da terra e ao planejamento territorial (permissão para construir ou demolir,
autorização de trabalho que mude a natureza do território ou altere o meio ambiente) e
nos estudos de impacto exigidos pela legislação ou por atos administrativos regionais
ou nacional.

VI.

Penalidades civis, administrativas ou criminais podem ser introduzidas em cada
sistema legal nacional.

VII.

Quando grandes construções ou projetos de desenvolvimento estiverem sendo
planejados, é aconselhável proceder a um estudo do impacto para avaliar seu efeitos de
paisagens afetadas.

Proteção legal e conservação das áreas de paisagem cultural como parte de político de paisagem
Art. 7
1. Procedimentos específicos de proteção
Assim como se justifica atribuir proteção legal a locais de particular valor ecológico ou natural, as
paisagens culturais, tal como definidas no artigo 1 deste recomendação, deveriam ser objetos de
medidas especificas de proteção e conservação, baseadas tanto nos procedimentos gerais de uso da
terra e de planejamento territorial quanto nas normas setoriais relacionadas à herança cultural. Essas
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normas serviriam para identificar os sítios a serem protegidos, seja pela definição de zonas adequadas,
seja pelo registro desses sítios em listagens especiais. Todas as áreas especificamente protegidas que
existam devem ser mencionadas nos documentos de planejamento urbanos.
2. Aplicação de medidas específicas de proteção
I.

Dependendo do valor das áreas de paisagem cultural protegidas, o projeto de proteção
deveria estabelecer a supervisão de uma autoridade responsável no território no que
diz respeito à concessão de autorização para construções, demolições ou realização de
obras (incluídos projetos silvicultura, agrícolas ou de infra-estrutura) que resultem na
transformação das paisagens. Em algumas áreas ou em partes de áreas a proteção pode
acarretar a proibição de construir.

II.

A gerência exercida em reuniões delimitadas pode ser um elemento de política de
paisagem implementada em bases multidisciplinares em nível regional ou local. A
autoridade central responsável pelas áreas de paisagem cultural em nível nacional
pode, no entanto, reservar-se o direito de alterar decisões das autoridades locais nas
áreas de paisagens culturais de valor nacional ou internacional, para assegurar que o
desenvolvimento seja compatível com a preservação da integridade da área de
paisagem cultural e de seu caráter distinto.

3. Medidas específicas para conservação e evolução controlada
I.

As áreas de paisagem cultural consistem em recursos sócio-econômicos que podem ser
empregados no desenvolvimento local. Trata-se, contudo, de recursos não renováveis e
seu uso deve ser planejado no sentido de preservar sua integridade e seu caráter
peculiar.

II.

O emprego das áreas de paisagem cultural para estimular o desenvolvimento local é
mais eficientemente planejado no interior de uma estratégia regional, para evitar a
repetição de tipos de desenvolvimento dentro de uma única área. As autoridades locais
deveriam trabalhar conjuntamente, nos termos de programas estabelecidos em acordo.

III.

Incentivos podem encorajar os usos apropriados de áreas

de paisagem cultural,

incluído, quando for conveniente, um aumento de investimento público para apoiara a
economia local e a criação de empregos, através, por exemplo de:
a) subsídios ou empréstimos a juros baixos para a manutenção, conservação e
valorização da área de paisagem cultural em questão;
b) subsídios para várias iniciativas que encorajem a manutenção de atividades
existentes, incluídas as que ajudem a conservar as áreas de paisagem cultural;
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c) delineação e criação de comodidades e infra-estrutura, principalmente nos
setores de novas tecnologias, telecomunicações e transportes, compatíveis com a
manutenção da integridade da feição da área de paisagem cultural;
d) introdução de medidas a serem tomadas pelos Estados-membros para encorajar
as iniciativas das associações privadas no sentido de proteger as áreas de
paisagem cultural;
e) esquemas de incentivo no interior de áreas de paisagem cultural que promovam
boa conservação e adequadas práticas de manejo em agricultura e silvicultura.

IV.

É importante incentivar o acesso público a áreas de paisagem cultural, embora o fluxo
de visitantes e turistas deva ser mantido sob controle. As autoridades deveriam
promover uma apresentação clara e apropriada da história e da importância de cada
local, através de
a) promoção de projetos de pesquisa e de programas de estudos centrados nos
diferentes aspectos do local;
b) cooperação dos departamentos adequados das universidades locais ou dos
institutos de pesquisas e das autoridades ligadas à conservação e administração;
c) administração controlada da visitação, que encoraje o acesso a locais situados
fora das maiores rotas turísticas e que restrinja o número de visitantes a locais
que os estejam recebendo em número muito elevado;
d) viabilidade de fornecimento de informação adequada e de publicações
destinadas aos visitantes.

Informações e incremento da conscientização
Art. 8
É recomendável que os Estados-membros empreendam campanhas de informação e incremento da
conscientização dirigidas às autoridades pertinentes e aos diferentes setores do público envolvidos.
1. Nessa perspectiva, as campanhas podem variar de acordo com as categorias sociais e profissionais
a serem atingidas:
I.

público em geral;

II.

usuários diretos dos recursos naturais do território (fazendeiros, proprietários de terras,
industriais, turistas, esportistas, por exemplo);
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III.

representantes eleitos e autoridades públicas que exerçam responsabilidade local e
nacional quanto ao uso da terra, ao planejamento espacial, ou ao desenvolvimento
econômico e social;

IV.

profissionais e técnicos envolvidos em diferentes campos de atividades que digam
respeito à aparência física do meio ambiente.
Os Estados-membros deveriam desenvolver ou ampliar ações que introduzam temas
relacionados à dimensão cultural da paisagem em todos os níveis de educação. A
dimensão cultural é um aspecto importante do meio ambiente e deveria, sempre que
possível, ser integrada ao campo mais amplo da educação ambiental.

2. Os métodos escolhidos para a informação e o incremento da conscientização das partes envolvidas
variam de acordo com as características sociais ou profissionais de cada grupo alvo. Nessa
perspectiva, os Estados-membros podem escolher o mais apropriado entre os seguintes meios:
I.

material de ampla circulação (cartões postais e folhetos ilustrados que forneçam
informação geral sobre os conceitos básico, as instituições responsáveis e os
fenômenos que mais freqüentemente afetem ou ameacem a paisagem);

II.

vídeos e material de propaganda;

III.

trabalhos diversos destinados aos leigos;

IV.

projeções, seminários e conferências;

V.

novas técnicas de informação e comunicações;

VI.

manuais técnicos em geral (pesquisa e estudos aprofundados sobre todos os aspectos
de paisagem).

Treinamento e pesquisa
Art. 9
1. A introdução de programas de treinamento e pesquisa deve ser um objetivo fundamental dos
Estados-membros. É necessário a graduados pela s universidades ou por outras instituições
especializadas, pessoal e profissionais envolvidos no planejamento espacial e do uso da terra,
planejamento físico-territorial e uso controlado da terra, para que adquiram o conhecimento e a
prática necessários para elaborar projetos de uso da terra e de planejamento territorial ou para
executar projetos que atendam às necessidades de mudanças econômicas, sociais e culturais de
modo compatível com as políticas de paisagem.
Programas específicos deveriam ser proporcionados a estudantes que desejem trabalhar, e a
profissionais já engajados, na conservação de áreas de paisagem cultural e em políticas gerais de
paisagem.
Esses programas de treinamento deveriam:
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I.

referir-se especificamente às disciplinas relacionadas ao planejamento espacial do uso
da terra;

II.

abranger as disciplinas necessárias para a conservação do patrimônio cultural e natural
e o controle do desenvolvimento que o afete;

III.

reunir estudantes e professores de diferentes áreas geográficas e disciplinas,
respeitando, assim o princípio interdisciplinar vital para a estruturação de políticas de
conservação e controle de paisagem;

IV.

culminar na criação, na Europa, de uma cadeia inter-regional de centros especializados
para capacitar estudantes er estagiários ao trabalho, e professores e especialistas que
atuem como instrutores para realização de visitas de intercâmbio.
Cada curso do treinamento deverá compreender uma parte teórica, que consista de
aulas ou palestras, e de uma parte prática, na forma de oficinas de trabalho ou de
estudos de caso.

2.

Os programas poderiam adotar o seguinte padrão;
I.

Teoria
a) conhecimento e compreensão de conceitos básicos e de reconhecimento da
diversidade de abordagem nas diferentes disciplinas;
b) história da formação de paisagem e dos fatores que lhe provocam mudanças;
c) compreensão de como a paisagem tem sido apreendida historicamente e de seu
reflexo na sociedade;
d) história das políticas e da legislação relativa a paisagem nos países da Europa;
e) informação sobre as fontes e as referências; coleção de referências e sistemas de
processamento;

sistemas

informativos

cartográficos,

fotográficos

ou

iconográficos.
II.

Prática
a) técnicas para análise de paisagens e para a identificação de elementos casuais;
b) sistemas para avaliação da importância da paisagem de um território: técnicas
operatórias;
c) identificação de instrumentos para a proteção, conservação e evolução
controlada das áreas de paisagem cultural e para a implementação de políticas de
paisagem, tais como planejamento ou controle da paisagem;
d) concepção e aplicação de projetos para valorização, manutenção, conservação e
restauração de áreas de paisagem cultural e de paisagismo em geral;
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e) programas e seminários de treinamento específico para fornecer aos estudantes
alguma experiência de trabalho efetiva nas esferas do uso da terra e do
planejamento territorial.
3.

Programas de pesquisas deveriam ser organizados e encorajados nas universidades e nas
instituições públicas e privadas, pára fornecer o conhecimento necessário ao treinamento básico e
adicional no campo do patrimônio cultural e natural.

Cooperação internacional
Art. 10
Os Estados-membros do Conselho da Europa deveriam incumbir-se de desenvolver a cooperação
internacional com o objetivo de progredir em suas políticas de paisagem, através de um maiôs
intercâmbio de informações e de experiências.
Essa colaboração tanto pode ser:
I.

bilateral, através de projetos pilotos transfronteiriços para identificar e controlar a evolução
controlada da áreas de paisagem cultural e de sues componentes; ou

II.

multilateral, no interior das estruturas do programas de trabalho intergovernamentais mantidos
pelas organizações internacionais de que façam parte.

Cooperação multilateral na Europa,
I.

pode adotar como propósito específicos:
a) a discussão dos objetivos e métodos das políticas de paisagem e das estratégias para a
conservação e valorização das áreas de paisagem cultural e de seus componentes;
b) a harmonização das regras relativas à conservação dos componentes da paisagem, como
parte da incumbência de construir uma política abrangente de paisagem baseada no
princípio do desenvolvimento econômico sustentável;

II.

pode manifestar-se através de:
a) organização de grupos de trabalho multilaterais para fornecer cooperação e assistência
técnicas;
b) organização de treinamento comum, de campanhas de informação e de conscientização a
respeito da conservação e da evolução controladas das áreas de paisagem cultural, como
parte de política geral de paisagens.
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CARTAGENA DE ÍNDIAS – COLOMBIA

Maio de 1999
DECISÃO – 460 - Sobre a Proteção e Recuperação de Bens Culturais do Patrimônio Arqueológico
Histórico, Etnológico, Paleontológico e Artístico da Comunidade Andina
O Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores da Comunidade Andina,
Convencido de que a concepção e o estabelecimento de políticas culturais por parte dos Estados é um fator
indispensável para o desenvolvimento harmônico e de que o patrimônio cultural das nações constitui um
pilar fundamental de tais políticas;
Consciente de que a defesa e a preservação do patrimônio cultural só podem ser obtidas através de apreço
e respeito pelas raízes históricas dos povos, base de suas identidades;
Preocupado com os efeitos nocivos que para esses objetivos acarretam a impostação, exportação ou
transferência ilícita de bens culturais, que incidem negativamente sobre o legado histórico de nossas
nações;
Em atenção ao disposto nos artigos segundo, terceiro, quinto e trigésimo nono do Convênio Andres Bello
de Integração Educativa, Científica e Cultural dos países da região Andina;
Levando em conta as disposições da Convenção da UNESCO de 1970 sobre as medidas que devem adotar
para proibir e impedir a importação, exportação e transferência ilícita de propriedade de bens culturais; o
Convênio de UNDROIT sobre os bens culturais roubados ou exportados ilicitamente, de 1995; e a
Convenção de São Salvador sobre a defesa do patrimônio arqueológico, histórico e artísticos das nações
americanas de 1976;
DECIDE
Artigo 1 – A presente decisão tem por objetivo promover políticas e normas comuns para a identificação,
registro, proteção, conservação, vigilância e restituição dos bens que integram o patrimônio cultural dos
países da Comunidade Andina e também para conceber e por em pratica ações que impeçam sua
importação, exportação e transferência ilícita entre os países membros e a terceiros.
Artigo 2 – De acordo com a Convenção da UNESCO, aprovada pela Assembléia Geral em sua décima
sexta reunião, em 14 de novembro de 1970, em Paris, para efeitos da presente decisão, entende-se por bens
culturais os que, por motivos religiosos ou profanos, revistam-se de importância para a arqueologia, a préhistória, a história, a literatura, a arte ou a ciência e que pertençam a algumas das categorias enumeradas a
seguir:
a) coleções e exemplares raros de zoologia, botânica, mineralogia ou anatomia e objetos de
interesse paleontológico;
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b) bens relacionados à história, inclusive à história das ciências e das técnicas, à história
militar e a história social, assim como à vida dos dirigentes, pensadores, sábios e artistas
nacionais e a acontecimentos de importância nacional;
c)

o produto das escavações e explorações arqueológicas terrestre e subaquáticas (tanto
autorizadas quanto clandestinas) e das descobertas arqueológicas;

d) os elementos procedentes do desmembramento de monumentos artísticos ou históricos e
de sítios de interesse arqueológico;
e) objetos culturais, tais como inscrições, moedas, selos, gravuras, artefatos, ferramentas,
instrumentos musicais antigos;
f) material etnológico constituído de objetos rituais, artefatos utilitários simbólicos e
instrumentos musicas autóctones;
g) os bens de interesse artístico, tais como:
I. quadros, pintura e desenhos realizados sobre qualquer suporte de qualquer
material;
II. produção originais e arte estatuária;
III. gravuras, estampas e litografias originais;
IV. conjuntos e montagens artísticas originais em qualquer material;
h) manuscritos raros e inconábulos, livros, documentos e publicações antigas de especial
interesse ( histórico, artístico, científico, literário), soltos ou em coleções;
i)

selos de correio, selos fiscais ou análogos, soltos ou em coleções;

j)

arquivos históricos, incluídas as fotografias, fonografias e cinematografias;

Artigo 3 – Os bens culturais a que se refere o artigo anterior são reconhecidos a partir de sua propriedade,
já que os que pertencem a pessoas naturais ou jurídicas de caráter privado também estão incluídos, sempre
que os Estados-membros assim os considerem, registrem e cataloguem.
Artigo 4 – Os bens descritos nos artigos precedentes estão objeto da mais ampla proteção em nível
comunitário e serão consideradas ilícitas sua importação e exportação, salvo se o Estado a que pertencem
autorizar a sua exportação com o objetivo de promover o conhecimento das culturas de cada país andinos,
para o mútuo conhecimento e apreço de seus bens culturais deve constituir-se em uma ferramenta
imprescindível para o desenvolvimento das relações bilaterais e comunitárias.
Artigo 5 – Os países membros se obrigam a estabelecer em seu território os serviços adequados de
proteção do patrimônio cultural, dotados de pessoal competente para garantir eficazmente as seguintes
funções:
a) elaboração de leis e regulamentos que permitam a proteção do patrimônio cultural e especialmente
reprimir o tráfico ilícito de bens culturais;
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b) organizar e manter atualizada uma listagem dos principais bens culturais, públicos e privados, cuja
exportação constituiria um empobrecimento considerável do patrimônio cultural dos países;
c) exercer programas educativos para estimular e desenvolver o respeito ao patrimônio cultural de
todos os países;
d) difundir eficazmente entre os países membros da comunidade todos os casos de desaparecimento
ou roubo de um bem cultural.
Artigo 6 – Os países membros se comprometem a:
a) trocar informações destinadas a identificar quem, no território de um deles, haja participado de
roubo, importaçºao, exportação ou transferência ilícita de bens culturais e documentais, nos ter,os
da relação do Artigo 2, assim como em condutas delituosas conexas;
b) trocar informações técnicas e legais relativas aos bens culturais objetos de roubo e tráfico ilícito,
assim como capacitar e difundir tais informações a sus respectivas autoridades aduaneiras e
políticas, de portos, aeroportos e fronteiras, para facilitar sua identificação e a aplicação de
medidas cautelares e coercitivas a que corresponda cada caso
Artigo 7 – A pedido expresso de um dos países membros, o outro ou os demais empregarão os meios
legais a seu alcance para recuperar a devolver de seus territórios, os bens culturais e documentais que
tiverem sido roubados ou exportados ilicitamente do país membro, requerente. Os pedidos de recuperação
e devolução de bens culturais de um dos países membros, com prévia autenticação de origem,
autenticidade e de denúncia das autoridades competentes, deverão ser formalizados por via diplomática e
transmitidos para fins de registro à Secretária da Comunidade Andina.
Artigo 8 – Os gastos inerentes aos serviços necessários para a recuperação e devolução mencionadas serão
pagos pelo país membros requerente.
Artigo 9 – Será concedida isenção total de imposto aduaneiro e de outros encargos aduaneiros
equivalentes, sejam de caráter fiscal, monetário, cambial ou de qualquer outra natureza, durante o processo
de recuperação e devolução dos bens culturais e documentais até o pais de origem, em aplicação ao
disposto na presente decisão.
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