
PROJETO DE LEI Nº               , DE 2019 

(Da Sra. Deputada Fernanda Melchionna) 
 

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício das profissões de 
Conservador-Restaurador de Bens 
Culturais e de Técnico    
           -                    
Culturais. 

 

          O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° As profissões de Conservador-Restaurador de Bens Culturais e de 
Técnico               -                              são de natureza 
cultural, técnica e cientifica. 

Parágrafo único.                                          histórico, 
documental ou artístico, tombado ou não, deve ser preservado. 

Art. 2° O exercício da profissão de Conservador-Restaurador de Bens Culturais 
de nível superior, com as atribuições estabelecidas nesta Lei,             
exclusivamente: 

  –                                                          -               
bens culturais, reconhecido na forma da lei; 

   –                                                               -
                            s, com diplomas revalidados no Brasil, na forma da 
lei; 

III – aos diplomados em cursos de mestrado ou doutorado, realizados em 
escolas reconhecidas na forma da lei, observados os seguintes requisitos, 
cumulativamente: 

a) área de concentração               -                               

b) elaboração de dissertação ou tese versando sobre a mencionada área; 

c) comprovação de pelo menos 3 (três) anos consecutivos de atividades 
técnicas e cientificas próprias desse campo profissional; 

IV – aos diplomados em outros cursos de nível superior que exerçam a 
profissão                                                               
atividade técnica e cientifica de conservação e restauração de bens culturais, 
na data de aprovação desta Lei; 



V – aos que tenham concluído cursos de especialização            
           -                                                             
observados os seguintes requisitos: 

                                                             

                                                                          
                                                                

Art. 3°                                                   -               
                                                                        
exclusivamente: 

  –                                                                        -
                                                                            
          

   –                                                                  
           -                                                                 
Brasil na forma da lei; 

    –                                                                 
                                                                    
                              

                                                                              
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                            -                                             
                        

Art. 4º                                                             -
                                                         -               
                                                                     
                                  

Art. 5°                          vador-restaurador de bens culturais: 

  –                                     -                                  
indireta, em bens culturais; 

   –                                     -                                   
seus diversos conteúdos, em                                        
                    

    –                                                                       
                         -                               



   –                                                                       
                                       -                                 
                                  

  –                                                                           
                                

VI –                                                                 
                                                                           

    –                                                                     
                                                       

     –                                                                        
                                                                 
                                                                                
id                   

   –                                                                          
trata esta Lei; 

  –                                                                         
                                                                         

   –                                                                         
                                                                      
                                                                               
                               

    –                                                                      
                                     -                                    
                                                            es e outros. 

Art. 6°                                          -                    
culturais: 

  –                                     -                                 
indireta, no bem cultural; 

   –                                                                 
           -                                                                   

    –                                      -                               
                                                                            
culturais; 

   –                                                       -               
                                                            



  –                                                                          
                                                                                  
                                    -                               

 

   –                                                                      
                                     -                                    
                                                                            
                                             

                                                                             
                                  -restaurador de bens culturais. 

Art. 7°                                                         -
                                                             -resta          
                                                         

  –         -                                                                       
                                                                          

II – assumir trabalhos q                                                     
                                                                      
causar danos aos bens culturais, ao meio ambiente ou aos seres humanos; 

    –                                                                   
                                                                   -      
                            

   –                                                                     
                                                                               
                        

  –                                                                 
                                                                     -          
                          

   –                                                                        
                                                                              
bens culturais, como salvaguarda desses mesmos bens; 

    –                                                                 
                                                                         
                                                                          
                                                                              
          

VIII – real                                                                      
                                                                          
                                                                                 



IX – utilizar materia                                                      
bens culturais, evitando produtos e materiais que ponham em risco a 
integridade da obra; 

  –       -                                                                    
                                                                             
                                                    

   –                                              -                  
                                                                                  
                                   

    –       -                                                               
desenvolvidas em seu campo de trabalho, bem como buscar constantemente o 
aprimoramento profissional. 

Art. 8°                                               -                    
                                     -                               
                                                                    -
                                                          -res            
bens culturais, nos termos definidos nesta Lei. 

Art. 9°                                                      -            
                                             -                              
na assinatura de contrato, termo d                                  
                         

Art. 10°                                          -                    
                                     -                                     
                                                               

  –                                                              art. 2o, 
para o conservador-restaurador de bens culturais, ou no art. 3o                 
              -                               

II – Carteira de Trabalh                       -                                
do Trabalho e Emprego. 

Art. 11°.                                                    

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Este Projeto de Lei se baseia no PL 9063/2017, apresentado pelo então 

deputado federal Chico Alencar (PSOL/RJ). 



É indiscutível a importância da preservação do patrimônio cultural de um 

povo, principalmente quando a busca de uma identidade cultural, o 

reconhecimento como ser humano e membro de determinada cultura é 

fundamental para o entendimento do contexto em que se vive. Um povo que 

não preserva se patrimônio cultural é um povo sem passado, sem história e, 

por consequência, sem projetos sólidos e viáveis de futuro. 

Em face dessa verdade, existe um consenso, em nível mundial, sobre a 

necessidade de se regulamentar, de forma criteriosa, por meio de Lei, o 

exercício das profissões ligadas à conservação e restauração de bens 

culturais. 

Um exemplo claro da importância que a matéria se reveste nos dias de 

hoje é a adoção, pela Confederação Europeia de Associações de 

Conservadores-                         “                            ”  

que definem as condições para o exercício da conservação-restauração, o 

nível de formação requerido para o exercício da profissão e os princípios 

deontológicos que esses profissionais devem respeitar. Dezenove associações 

profissionais espalhadas por quatorze Estados europeus já adotaram essas 

diretrizes para o disciplinamento interno das atividades de seus filiados.  

No Brasil, a ausência de uma legislação clara sobre a matéria tem 

comprometido a preservação de nosso patrimônio cultural. O projeto que ora 

apresentamos tem por objeto justamente sanar essa falha de nosso 

ordenamento jurídico, razão pela qual contamos com sua aprovação. 

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2019. 

 

  

 

Deputada FERNANDA MELCHIONNA 

(PSOL/ RS) 

 


