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Introdução 

 A Lei no 12.040, de 28 de dezembro de 1995, mais conhecida como Lei 

Robin Hood, foi criada para atender ao inciso II do parágrafo único do artigo 

158 da Constituição Federal de 1988 – CF/1988, que estabelece as regras de 

repasse da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços – ICMS pertencente aos municípios. 

 A lei Robin Hood tem o objetivo de desconcentrar o repasse dessa 

parcela, transferir recursos para regiões do estado menos favorecidas, 

incentivar a aplicação de recursos municipais nas áreas definidas pela lei, criar 

uma parceria entre estado e municípios, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população destas regiões, entre outros. 

 Para alcançar esses objetivos, nela foram definidos 13 critérios1 para o 

repasse. Para receber os repasses referentes a alguns critérios, os municípios 

devem mandar, anualmente, uma documentação, definida pela lei, para os 

órgãos responsáveis por cada critério. No presente trabalho será avaliado 

apenas o critério Patrimônio Cultural, cujo órgão responsável é o Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG.  

 Esse critério foi escolhido, pois o objetivo desse estudo é analisar a 

relação existente entre a lei Robin Hood e o desenvolvimento turístico dos 

municípios beneficiados. É sabido que outros critérios, como meio ambiente, 

gastos com saúde, educação e área cultivada, também influenciam na 

atividade turística. Entretanto, em função do tempo e dos recursos disponíveis 

para o estudo, será focado apenas o Patrimônio Cultural. 

 Além desse objetivo principal, espera-se que através do presente 

trabalho seja possível compreender o critério Patrimônio Cultural da lei Robin 

Hood e sua aplicação, avaliar a evolução dos municípios nesse critério ao 

longo dos anos, identificar as contribuições trazidas pela lei tanto para o 

patrimônio quanto para o desenvolvimento turístico dos municípios analisados, 

                                                        
1 Serão detalhados ao longo do trabalho. 
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investigar se os repasses de verba são, de fato, reinvestidos no patrimônio ou 

em educação patrimonial e identificar possíveis falhas na lei ou na maneira 

como ela está sendo implementada. Por fim, espera-se que esse material 

represente um incentivo e um auxílio aos municípios mineiros na preservação 

de seus patrimônios e no desenvolvimento turístico dessas localidades. 

 Tendo em vista esses objetivos foram elaboradas duas perguntas, 

especificamente no que diz respeito ao Patrimônio Cultural, nosso recorte 

temático, que nortearam o trabalho: 

1. A lei Robin Hood pode se apresentar como um instrumento para o 

planejamento turístico? 

2. Os municípios mineiros compreendem e se utilizam das benesses do 

critério Patrimônio Cultural como um instrumento para o planejamento 

turístico? 

 Para alcançar os objetivos propostos e responder as perguntas 

norteadoras o trabalho se inicia apresentando os conceitos de patrimônio ao 

longo do tempo, bem como as características da relação entre Turismo e 

Patrimônio Cultural. No segundo capítulo foi realizada uma investigação 

histórica, visando descrever a evolução das leis relativas ao patrimônio no 

Brasil, desde a criação do Decreto no 252 até o Estatuto das Cidades. Em 

seguida, foi realizada uma investigação descritiva na qual buscou-se a 

compreensão e a interpretação da lei Robin Hood, analisado-a em relação à 

legislação anterior e a atual3. Nesses dois capítulos, buscou-se responder à 

primeira pergunta norteadora. 

 Após esses levantamentos preliminares, foram realizadas entrevistas 

com o objetivo de se compreender as visões diversas dos envolvidos no ICMS 

Patrimônio Cultural. Com isso, foi possível perceber a relação entre a aplicação 

da lei Robin Hood e o desenvolvimento turístico dos municípios beneficiados.  

                                                        
2 Primeira lei brasileira que tinha como objetivo a preservação do patrimônio nacional. 
3 A pesquisa gerou um detalhamento das deliberações que implementaram o critério 
Patrimônio Cultural e a evolução dos municípios nesse critério (1996 a 2008). 
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 Nessa etapa, o método utilizado foi o de entrevistas semi-estruturadas 

para os consultores de escritórios que realizam a documentação enviada ao 

IEPHA para os municípios e para o responsável no IEPHA pela análise da 

documentação recebida. Através da análise das entrevistas espera-se 

responder a segunda pergunta norteadora. 

 Acredita-se que o presente trabalho se justifica uma vez que a 

compreensão da lei Robin Hood, sua aplicação e sua relação com a atividade 

turística é de grande importância para os planejadores turísticos, para os 

municípios e para o IEPHA. 

 Para os planejadores turísticos, a lei pode se apresentar como mais um 

instrumento de auxílio à estruturação das cidades, já que propicia a 

conservação e criação de atrativos através do investimento em bens de valor 

histórico e na educação patrimonial. Com isso, é possível consolidar novos 

destinos de Turismo Cultural, bem como conservar os destinos tradicionais 

desse segmento. 

 Para os municípios, representa uma forma de obter verba que pode ser 

aplicada na preservação do seu patrimônio cultural, que é muito importante na 

conservação de sua história e sua identidade. Além disso, através dos 

benefícios trazidos pelo turismo é possível propiciar à população novas 

alternativas de trabalho e renda. 

 Para o IEPHA, o estudo da lei Robin Hood pode elucidar algumas falhas 

em sua aplicação, fazendo com que o órgão revise a deliberação em vigor que 

normatiza os repasses. Além disso, falhas detectadas na própria lei, podem 

servir de alerta ao poder legislativo do estado, para que haja revisões da 

mesma no critério Patrimônio Cultural.  
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1. Turismo e Patrimônio Cultural 

 

 O conceito de patrimônio cultural foi sendo modificado, ao longo do 

tempo, na medida em que foram se alterando as concepções e valores acerca 

do que devia ser preservado, para quem e por que. Originalmente, segundo o 

direito romano, o termo patrimônio significava “herança do pai”, e era entendido 

como “o complexo de bens que tinham algum valor econômico, que podiam ser 

objeto de apropriação privada” (CASTRIOTA, 1999, p. 135).  

 Segundo Assis (2003, p. 28), o conceito de patrimônio, ao longo do 

tempo, passou a receber uma conotação pública, sendo utilizado “para 

designar um conjunto de bens de valor cultural, de propriedade de uma 

comunidade, nação ou de toda a humanidade”. Tal evolução teve início na 

França revolucionária do século XVIII, onde o poder público começou a se 

movimentar em prol da proteção de monumentos de valor histórico, e o 

patrimônio “estendeu-se para os bens protegidos por lei e pela ação de órgãos 

especialmente constituídos, nomeando o conjunto de bens culturais de uma 

nação” (RODRIGUES, 2003, p. 16), e, na seqüência: 

A criação de patrimônios nacionais intensificou-se durante o século 
XIX e serviu para criar referências comuns a todos que habitavam um 
mesmo território, unificá-los em torno de pretensos interesses e 
tradições comuns, resultando na imposição de uma língua nacional, 
de ‘costumes nacionais’, de uma história nacional que se sobrepôs às 
memórias particulares e regionais. Enfim, o patrimônio passou a 
constituir uma coleção simbólica unificadora, que procurava dar base 
cultural idêntica a todos, embora os grupos sociais e étnicos 
presentes em um mesmo território fossem diversos. (RODRIGUES, 
2003, p.16) 

  

 A partir do século XX, o conceito de patrimônio e as ações para sua 

preservação foram sendo continuamente ampliados. À valorização de 

determinado bem – em função, exclusivamente, do seu caráter de 

excepcionalidade, atribuindo-o um valor histórico, estético e artístico – foram se 

agregando questões como ambiência, entorno e significado. Em seguida, a 

noção de patrimônio cultural é fortemente ampliada devido à apropriação de 
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conceitos da Antropologia. Com isso, as contribuições de grupos sociais que 

estavam à margem da “história e cultura dominante” passam a ser inseridas na 

noção de patrimônio, passando-se a valorizar tanto a cultura erudita quanto a 

popular, que inclui os saberes, os fazeres, os modos de vida, etc. Além disso, a 

cultura passa a ser tratada como um “processo, focalizando-se a questão 

imaterial da formação do significado” (CASTRIOTA, 1999, p. 136) 

 Hoje, a noção de patrimônio, já bastante ampliada, compreende todos os 

bens, sejam eles materiais ou imateriais, que, de alguma forma, se referem à 

identidade e à memória de determinado grupo social. Esse foi o sentido 

estabelecido na Conferência de Nara4, em 1994, destacando que “todas as 

culturas e sociedades estão arraigadas em formas e significados particulares 

de expressões tangíveis e intangíveis, as quais constituem seu patrimônio e 

devem ser respeitadas.” 

 A relação entre o patrimônio cultural e a atividade turística vem 

recebendo, nas últimas décadas, especial atenção dos órgãos envolvidos e da 

sociedade civil. Contudo, sua origem remonta ao século XVI quando, imbuídos 

de um grande interesse em conhecer o mundo, os filhos de nobres, burgueses 

e comerciantes ingleses, viajavam para “completar os conhecimentos culturais 

em países com uma maior fonte cultural”5, demonstrando um grande interesse 

em “contemplar monumentos, ruínas e obras de arte dos antigos gregos e 

romanos”6. 

 Apesar de ser antiga a relação entre Turismo e Patrimônio Cultural, ela 

começou a ser objeto de estudo na década de 1960, por antropólogos, quando, 

o turismo começou a ser entendido como fator de desenvolvimento mundial. 

                                                        
4  UNESCO.ICCROM.ICOMOS Conferência de Nara. Nara, 1994. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br:8080/portal/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=BE991A1AFADA696D7217
5B97242DD223?id=264. Acesso em: 05 abr. 2008 
5 Disponível em: <http://www.desvendar.com/especiais/historiadoturismo/grand_tour.asp>. 
Acesso em 06/04/2008 
6 BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo cultural: orientações básicas. Brasília, 2008. 61p. 
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No ano de 1967, foi realizada uma reunião em Quito, Equador, na qual 

se confeccionou um documento denominado Normas de Quito. Esse 

documento representou uma referência importante, uma vez que reconhecia 

que o patrimônio cultural apresenta um valor econômico e pode constituir-se 

em instrumento de progresso. O turismo passa a ser visto como um fator 

passível de contribuir para a senzibilização sobre a importância e significação 

do patrimônio junto às comunidades, ou seja, o turismo pode exercer um papel 

fundamental no auxílio à proteção do patrimônio cultural: 

A Europa deve ao turismo, direta ou indiretamente, a salvaguarda de 
uma grande parte de seu patrimônio cultural, condenado à completa e 
irremediável destruição, e a sensibilidade contemporânea, mais visual 
do que literária, tem oportunidade de se enriquecer com a 
contemplação de novos exemplos da civilização ocidental, resgatados 
tecnicamente graças ao poderoso estímulo turístico. (Normas de 
Quito, 1967). 

 

Além da possibilidade de conservação do patrimônio a partir da atividade 

turística sustentável, é atribuído ao turismo um caráter de educar e difundir a 

cultura, em uma sociedade que se torna cada vez mais visual. 

Complementando as afirmações acima, Beni (1998, p. 86 apud SIMÃO, 

2001, p. 67) destaca que o “turismo é, em certo sentido, o instrumento que 

serve de veículo à reabilitação das culturas, contribuindo em grande medida 

para sua difusão mundial”, podendo ainda incentivar a população a valorizar o 

seu patrimônio cultural e a resgatar tradições que se perderiam no tempo, 

consolidando, assim, a imagem e a identidade local e o orgulho em relação ao 

patrimônio. 

Outro aspecto a ser destacado na relação turismo – patrimônio se 

relaciona ao estabelecimento de formas sustentáveis de utilização dos bens de 

valor histórico-cultural que, outrora, foi considerado como algo estático, que 

deveria ser preservado, mas sem a preocupação em se buscar usos para 
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esses bens7. Isso gerou estagnação e engessamento dos núcleos históricos e 

afastamento da comunidade em relação ao seu próprio patrimônio.  

As atividades de apoio ao turismo, sobretudo, possibilitam a criação de 

novos usos para esses bens, devolvendo a “vida” aos núcleos históricos e 

tornando mais íntima a relação entre a comunidade e o patrimônio. Essa 

relação é ainda mais consolidada na medida em que o patrimônio torna-se um 

meio de geração de renda para a população. Nesse sentido, o turismo se torna 

fundamental, por ser uma atividade fundamentalmente econômica, uma vez 

que propicia a criação de novos postos de trabalho e, conseqüentemente, a 

geração de renda. 

Se por um lado o patrimônio recebe muitos benefícios com a atividade 

turística, o contrário também é verdadeiro. Para que a atividade turística ocorra 

é necessário que o destino tenha os seguintes componentes estruturados: 
atrações, acessibilidade e facilidades (LAGE, 2001, p. 51, apud SILVA, 2008). 

Sendo assim, o patrimônio cultural se destaca como um dos principais 

fatores de atratividade turística no mundo. Particularmente, no estado de Minas 

Gerais, o turismo cultural vem despontando como uma das mais significativas 

modalidades turísticas. Segundo Assis (2003, p. 12), diversos municípios 

mineiros vêm adotando políticas que favoreçam o desenvolvimento do 

“Turismo Cultural como estratégia de conservação e gestão urbana e territorial” 

(ASSIS, 2003, p.12). Com isso, o estado já está sendo reconhecido 

nacionalmente pelos seus destinos culturais. Uma prova disso foi o fato de o 

Ministério do Turismo – MTUR ter definido cinco municípios mineiros – Belo 

Horizonte, Diamantina, Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes – como 

destinos indutores de turismo internacional8, dos quais, apenas a capital 

mineira não se destaca como destino predominantemente cultural. 

                                                        
7 O assunto será aprofundado no próximo capítulo. 
8 O “Projeto Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional tem por objetivo definir 
parâmetros, avaliar o estágio de desenvolvimento e elaborar plano de ação para que os 65 
destinos indutores do desenvolvimento alcancem competitividade em nível internacional.” 
<www.turismo.gov.br> Acesso em: 16/06/2008 
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O Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, definiu esse segmento da seguinte 

forma: 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histó-
rico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os 
bens materiais e imateriais da cultura. (Turismo Cultural: orientações 
básicas, MTUR, 2008, grifo nosso) 

 

Nessa definição, destaca-se a questão da vivência, que se refere ao 

modo como o turista aprecia, ou deveria apreciar as manifestações culturais e 

o patrimônio edificado. Segundo o MTUR, ela implica duas formas de relação 

entre o turista e o patrimônio:  

A primeira refere-se ao conhecimento, aqui entendido como a busca 
em aprender e entender o objeto da visitação; a segunda 
corresponde a experiências participativas, contemplativas e de 
entretenimento, que ocorrem em função do objeto de visitação. 
(Turismo Cultural: orientações básicas, MTUR, 2008) 

  

Outra questão destacada é a propriedade que o turismo tem de valorizar 

e promover os bens culturais. Em outras palavras, o turismo pode gerar 

conhecimento sobre esses bens e permitir o seu acesso e usufruto para 

moradores e turistas. Valorizar e promover os bens culturais “significam 

também reconhecer a importância da cultura na relação turista e comunidade 

local, aportando os meios para que tal relação ocorra de forma harmônica e em 

benefício de ambos.” (Turismo Cultural: orientações básicas, MTUR, 2008) 

 Contudo, para que o patrimônio cultural seja apropriado pela atividade 

turística é necessário que esses atrativos ofereçam alguns requisitos para 

atender à satisfação dos turistas culturais. Manter os bens em bom estado de 

conservação, permitir o usufruto pela população e pelos turistas através de 

bons meios de acesso, placas de sinalização e interpretação, entre outros, são 

formas de atender a essa necessidades.  



13 

 

 Segundo o guia metodológico “Dans les territoires et les enterprises” da 

Agência Francesa de Engenharia Turística – AFIT9, o planejamento turístico 

consiste em quatro fases: retratar a realidade do local, desenvolver um 

diagnóstico, definir eixos estratégicos e elaborar um plano de ação. É 

imprescindível que o patrimônio cultural e todas as políticas associadas ao 

tema sejam considerados em todas essas etapas do planejamento turístico.  

 Apesar dos vários benefícios ocasionados pela relação entre o turismo e 

o Patrimônio Cultural, enumerados anteriormente, a expansão da atividade 

turística, quando ocorre de forma espontânea, pode acarretar sérios prejuízos 

aos bens e às comunidades. Apesar de crescente a associação entre 

preservação do patrimônio e turismo, existem várias controvérsias sobre o 

tema, uma vez que essa relação pode gerar tensões envolvendo fatores como 

“os valores histórico-culturais, o uso do solo, o capital imobiliário, a lógica da 

especulação, a noção de direito de propriedade e, principalmente, o direito à 

memória” (ASSIS, 2008, p. 12). 

 Tofani (2004, p. 15) destaca que um grande problema gerado pelo 

turismo, principalmente em comunidades frágeis, é a opção de diversos 

governos em priorizar “financiamentos e/ou parcerias com grandes 

corporações como redes hoteleiras transnacionais de renome”. Esse tipo de 

associação tem acarretado a vulnerabilidade dos destinos e a grande 

dependência desses com os interesses dessas corporações. Geralmente dá-se 

uma ênfase ao turismo de massa, baseado em um único segmento, o que 

torna o destino homogêneo, sem diversificação de atrativos, e facilmente 

substituível em caso de alguma crise. Esses destinos sofrem com a 

concentração da renda gerada pela atividade turística nas mãos de poucos 

atores, agravando ainda mais as diferenças sociais.  

Outra questão é o “estabelecimento de equipamentos orientados para o 

turismo de massa extra-regional e internacional”. Isso faz com que sejam 

importados produtos como alimentos, bebidas e profissionais, já que os 

                                                        
9 Agence Française de L’Ingénierie Touristique 
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mesmos dificilmente são encontrados no mercado local. Dessa forma, geram-

se significativos “vazamentos de capital, desequilíbrio na balança de 

pagamentos e desvalorização econômica e cultural dos recursos materiais e 

humanos locais” (TOFANI, 2004, p. 16). 

 Observa-se, também, a contratação de mão de obra qualificada externa 

para os empregos com salários mais altos, uma vez que, usualmente, a 

comunidade local apresenta baixa escolaridade. Com isso, a população ocupa 

apenas os empregos que requerem pouca qualificação, com baixos salários e 

sazonais. Mesmo sendo mal remunerada, a população local se sente muito 

atraída pela atividade turística, fazendo com que atividades econômicas 

tradicionais sejam abandonas e significativas expressões culturais imateriais 

sejam perdidas. Além disso, alguns destinos turísticos viraram alvo de 

migrações de pessoas de outras regiões à procura de emprego. Como a 

atividade não consegue absorver todo esse contingente são agravados 

problemas como desemprego, crescimento de favelas, criminalidade e tensões 

sociais. 

 Outro fator que agrava os problemas citados acima é o aumento nas 

taxas de inflação local e a especulação imobiliária, que forçam as comunidades 

locais a vender seus imóveis e a se mudarem para áreas periféricas do destino. 

Esse fenômeno estaria criando um visível contraste entre bairros 
outrora tradicionais – e geralmente detentores de significativo 
patrimônio material – e os novos anéis periféricos. Enquanto os 
primeiros seriam ocupados por habitantes não locais mais abastados 
e servidos por melhor infra-estrutura e serviços urbanos, os segundos 
seriam ocupados pela comunidade tradicional e por migrantes pobres 
enfrentando toda a sorte de problemas relacionados com crescimento 
acelerado, irregularidade fundiária, falta de infra-estrutura e serviços e 
tensão social. (TOFANI, 2004, p.17) 

  

A segregação espacial faz com que haja uma competição entre as 

pessoas recém chegadas no destino, as comunidades locais e os turistas. 

Criam-se rótulos e tipos diversificados de tratamento para as comunidades 

tradicionais, gerando, assim, conflitos sociais sérios.  
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Além dos conflitos sociais, a atividade turística pode acarretar danos 

diretos ao patrimônio cultural. A falta de estruturação da atividade turística, 

principalmente no que diz respeito à definição de capacidade de carga, à 

realização de atividades de educação patrimonial para turistas e comunidades 

locais e ao investimento em infra-estrutura de recebimento dos turistas, pode 

ocasionar o desgaste, a depredação e, até mesmo, a destruição de importantes 

bens materiais e imateriais. 
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2. Proteção do Patrimônio Cultural no Brasil 

 No Brasil, os primeiros registros de uma tentativa de preservação e 

proteção do Patrimônio Cultural apontam para o ano de 1742, quando o Conde 

das Galveias, D. André de Melo e Castro, se manifestava contra alterações no 

Palácio das Duas Torres, construído pelos holandeses em Recife, também 

mencionando outras decisões que trariam prejuízos ao patrimônio 

pernambucano. 

 Além desse, houve outros casos pontuais indicando uma preocupação 

com a defesa do patrimônio, mas foi, sobretudo, em meados da década de 

1920, por ação dos modernistas, que a preservação do patrimônio ganhou foro 

de política sistemática. 

 O Modernismo foi um amplo movimento que visava à atualização das 

artes brasileiras e à “descoberta” do que seria a verdadeira identidade nacional. 

Foi fortemente influenciado pelo Movimento Modernista europeu, entretanto, 

enquanto os europeus acreditavam que as culturas regionais e locais deveriam 

ser substituídas por uma nova cultura moderna, os brasileiros acreditavam que 

a nova arte deveria aliar a modernidade às tradições e à cultura já existentes.  

O modernismo tenta reunir, assim, movimentos que parecem 
antagônicos. De um lado, pretende inserir o País no contexto das 
grandes transformações que sacodem o mundo, de outro, sai em 
busca de modelo que retrate mais verdadeiramente o Brasil 
[...](D’ASSUMPÇÃO,1995, p.24, apud SIMÃO, 2001, p.27) 

 

 Buscou-se, então, resgatar e consolidar uma identidade cultural própria, 

tipicamente brasileira. Segundo Simão (2001), os modernistas se empenharam 

em determinar essa identidade nacional, pois a consideravam condição 

determinante para que o Brasil se tornasse moderno. E, para tal, se fazia 

necessário entender o país, sua história e suas raízes. 

 Nas cidades mineiras de origem colonial, os modernistas encontraram a 

identidade a qual procuravam. Os intelectuais Alceu Amoroso Lima e Rodrigo 

de Melo e Franco, após conhecerem o barroco mineiro, passaram a alertar as 
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autoridades sobre a necessidade de proteger o patrimônio das cidades 

mineiras que vinham sendo descaracterizados. 

 Em 1920, Mario de Andrade, depois de seguidas viagens às cidades 

históricas mineiras, publica na “Revista do Brasil” textos em defesa da proteção 

do patrimônio presente nas mesmas. Nesse momento, a arte colonial mineira 

passa a ser vista pelos intelectuais cariocas e paulistas como a primeira 

manifestação cultural tipicamente brasileira. 

 Em resposta aos seguidos alertas dos modernistas, o poder público, 

principalmente de estados com significativo acervo de monumentos históricos e 

artísticos, começou a agir. Foram criadas as Inspetorias Estaduais de 

Monumentos Históricos em Minas Gerais (1926), na Bahia (1927) e em 

Pernambuco (1928). Nesse contexto, os intelectuais modernistas iniciaram 

discussões sobre a criação de uma política cultural para o país. Diversas 

propostas de leis foram enviadas ao congresso nacional visando à preservação 

do patrimônio nacional, mas nenhuma foi aceita. A primeira iniciativa federal 

relativa à proteção do patrimônio se deu através do decreto no 22.928, de 12 de 

julho de 1933, que elevou Ouro Preto à categoria de Monumento Nacional. 

 Em 1936, Mário de Andrade, a pedido do então Ministro da Educação 

Gustavo Capanema, elaborou um anteprojeto para a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e diretrizes para a 

preservação do patrimônio nacional. Nesse documento, Mário de Andrade 

estabelece as atribuições do SPHAN e define o que são bens culturais de uma 

maneira muito avançada para época, considerando, inclusive, as 

manifestações eruditas e populares (patrimônio imaterial). 

 Somente em 30 de novembro de 1937, foi promulgado o Decreto-lei no 

25 que regulamentou o SPHAN e passou a organizar a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional. O Decreto-lei no 25, logo em seu artigo 1, define 

em que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional: 

ART.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 
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fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

[...] 

§ 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.” (Decreto-lei no 25, 1937, artigo 1) 

 

 Embora tenha sido baseado no anteprojeto de Mário de Andrade, esse 

decreto enfatizou os bens móveis e imóveis, uma vez que o principal 

instrumento de proteção adotado foi o Tombamento. Dessa maneira, nas 

primeiras décadas de atuação do SPHAN, o patrimônio imaterial ficou 

“desprotegido”, devido à inadequação desse instrumento para a proteção das 

manifestações culturais. 

 Com o tombamento exigiu-se que o bem tombado fosse inscrito em um 

dos quatro Livros do Tombo, a saber: 

1. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico, e Paisagístico; 

2. Livro do Tombo Histórico; 

3. Livro do Tombo das Belas Artes; 

4. Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

 O decreto no 25 buscou, também, solucionar a questão da preservação 

do patrimônio e o direito de propriedade, questão essa que fez com que os 

diversos projetos anteriores fossem recusados pelo Congresso Nacional. 

Segundo Fonseca (2005, p.105): 

 [...] O tombamento surgia, assim, como uma fórmula realista de 
compromisso entre o direito individual à propriedade e a defesa do 
interesse público pela preservação de valores culturais. Essa solução 
se tornou possível na medida em que a Constituição de 1934 
estabeleceu limites ao direito de propriedade, definindo-lhe o conceito 
de função social. Por outro lado, em termos econômicos, ao garantir 
ao proprietário não só o uso como a posse do bem material, o 
instituto do tombamento dispensava, para a finalidade de 
preservação, a onerosa e praticamente inviável figura da 
desapropriação. 
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 Apesar do Decreto-lei no 25 ter sido um marco na proteção do patrimônio 

nacional e no processo de valorização da história e da cultura brasileira, ele 

apresentava alguns sérios problemas de aplicação. Um deles é o caráter 

impositivo na escolha dos bens a serem tombados. Essa escolha seguia 

critérios definidos pelo SPHAN10 e não considerava a opinião da população da 

localidade na qual o bem estava inserido, nem, tampouco, a dos interessados 

diretamente pelo bem.  

 O decreto estabelece também que as obras de conservação e reparo do 

bem tombado são competência da União, no caso do proprietário não dispor de 

recursos. Na prática, o que se verificou, ao longo dos anos, foi o não 

cumprimento da obrigação do Estado, permanecendo grande parte dos bens 

tombados em semelhante situação de abandono em que se encontravam antes 

do decreto. 

 Outro aspecto do decreto é o fato de que os bens tombados foram 

considerados obras de artes e não elementos dinâmicos pertencentes à 

estrutura das cidades. Segundo Simão (2001), “pouco foi considerado acerca 

do uso dos núcleos urbanos e das necessidades inerentes de um organismo 

dinâmico [...]”. Essa postura fez com que os bens e núcleos urbanos tombados 

ficassem estagnados e, muitas vezes, com pouco ou nenhum uso, além de 

contribuir para a criação de uma imagem negativa em torno do tombamento 

perante grande parte da opinião pública. 

 Apesar dessas questões, essa política atendeu ao que se propôs, 

tombando vários bens, principalmente, nos primeiros anos da existência do 

SPHAN. Como se observa na Figura 1, entre os anos de 1938 e 1966, o 

SPHAN tombou 722 bens no país, com destaque para o ano de 1938 em que 

foram tombados 230 bens. Esses números revelam a intensidade do trabalho 

do SPHAN no período em questão e a importância dada ao tombamento 

enquanto instrumento de proteção do patrimônio histórico nacional.  

                                                        
10 Nos primeiros anos de atuação a prioridade de tombamento foi dada aos remanescentes de 
arte colonial brasileira e a arquitetura religiosa. (FONSECA, 2005, p.107 e 108) 
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 Com isso conseguiu-se conservar esses bens, o que não ocorreu com 

vários outros que não foram alvo do tombamento federal. Fazendo uma análise 

geral, é possível compreender as falhas ocorridas considerando a urgência, 

decorrente do estado de abandono que se encontrava o patrimônio nacional, e 

a falta de conhecimento em relação ao assunto. 

 

 

Figura 1 - Bens Tombados pelo IPHAN por ano (1937 - 1967) - Retirado de MORAES, 
Fernanda Borges de; RIBEIRO, Cláudio Rezende. Políticas de preservação e maquiagem – o 

refluxo temporal estético dos modernistas brasileiros 

 

Até o final da década de 1960, a política do SPHAN permaneceu a 

mesma. O modelo implantado na década de 30 entrou em um processo 

progressivo de desgaste, a atividade da instituição não se renovou e era 

perceptível o desinteresse dos governos, na medida em que não se aplicava 

recursos suficientes no setor. Com isso, várias críticas começaram a ser feitas 

ao órgão. Segundo FONSECA (2005), o SPHAN, apesar de ter conseguido 

preservar e restaurar vários bens, “estaria falhando no objetivo mais amplo de 

mobilizar governo e sociedade para a causa da preservação,” o que, já na 
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década de 1960, era considerado indispensável para “a conservação material 

dos monumentos”. 

 A partir de 1965, o SPHAN, adotando as diretrizes da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, buscou 

reformular suas ações no sentido de sensibilizar a sociedade de que os 

interesses de preservação e os de desenvolvimento eram compatíveis. Nesse 

contexto, o turismo começa a ser visto como forma de geração de renda a 

partir do patrimônio. 

 Em meados da década seguinte, a questão do patrimônio passa a ser 

vista como de competência compartilhada entre a União, os Estados e os 

Municípios. Com essa nova política de preservação os Estado e Municípios 

auxiliariam a União na proteção de bens culturais de interesse nacional e 

assumiriam a proteção dos bens de valor regional. Isso representou um 

primeiro passo rumo à descentralização das políticas de patrimônio. 

 Em 1975, é criado o Centro Nacional de Referência Cultural – CNRC e a 

questão do patrimônio imaterial começa a vir à tona. O CNRC se propunha a 

promover a proteção das manifestações culturais mais recentes e, também, a 

cultura popular, que, até então, era excluída da atuação do SPHAN. O objetivo 

inicial da instituição era criar um banco de dados sobre a cultura brasileira. 

Com o tempo esse objetivo foi sendo ampliado e o CNRC realizou diversos 

projetos como: mapeamento do artesanato brasileiro, levantamentos sócio-

culturais, levantamentos de documentação sobre o Brasil, etc. 

 Em 1979, ocorre a incorporação do CNRC ao IPHAN11. A fusão visava à 

ampliação da atuação do IPHAN, que privilegiava os bens materiais, por meio 

da experiência do CNRC no campo das manifestações culturais. Com isso, 

procurou-se levar em conta a vida social e econômica das comunidades locais, 

visando uma maior participação popular na preservação do patrimônio. 

                                                        
11 Em 1967 o SPHAN passou a se chamar IPHAN. 
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  A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 – CF/1988 trouxe avanços significativos para a questão da proteção do 

patrimônio no Brasil. O primeiro deles foi a determinação na qual permite que 

qualquer cidadão possa “propor ação popular que vise a anular ato lesivo”, 

entre outras coisas, “ao patrimônio histórico e cultural” (Constituição Federal, 

1988, art. 5, inciso LXIII). 

 A CF/1988 estabelece, também, que compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar sobre “proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico” (Constituição Federal, art. 24, inciso VII), e aos 

municípios compete “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” (Constituição 

Federal, art. 30, inciso IX). Essas determinações vieram reforçar a tendência de 

descentralização da proteção do patrimônio cultural, que teve início na década 

de 1970, mas ainda não exigiu que os municípios legislassem a respeito de seu 

patrimônio. 

 Dentre os avanços trazidos pela constituição, o mais importante 

encontra-se em seu artigo 216, que amplia o conceito legal de patrimônio 

cultural, considerando tanto os bens materiais quanto os imateriais. 

Art. 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 artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.” 
(Constituição Federal, art. 216, grifo nosso) 

 É importante ressaltar o fato de que a CF/1988 reconhece a 

necessidade da participação da comunidade como fator fundamental para a 

proteção do Patrimônio Cultural. Outra questão se refere aos instrumentos de 
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preservação do patrimônio. Enquanto o decreto no 25 considerava apenas o 

tombamento como instrumento legal de proteção, a Constituição institui, além 

do tombamento, os inventários, registros, vigilância, desapropriação, dentre 

outros. 

 Mais recentemente, em 2001, foi aprovada a lei no 10.257, conhecida 

como Estatuto das Cidades que, entre outras coisas, reforçou a 

responsabilidade municipal na proteção do patrimônio: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
[...] 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural 
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico (Estatuto das Cidades, 2001). 

 

 Além disso, o Estatuto das Cidades reafirmou o conceito de função 

social da cidade e da propriedade. Em conformidade com a CF/1988, as 

administrações municipais passam a ter o dever de “indicar a função social da 

propriedade e da cidade, buscando o necessário equilíbrio entre os interesses 

público e privado no território urbano” (OLIVEIRA, 2001). Dessa forma, o 

interesse público se põe acima dos interesses individuais. 
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3. A Lei Robin Hood 

 A CF/1988 estabelece, no artigo 158, as regras de repasse do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para os 

membros da federação. Segundo o inciso IV, pertence ao município: 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 
Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes 
critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no 
caso dos Territórios, lei federal.(Constituição Federal, 1988, artigo 
158) 

 

 Para atender ao inciso II do parágrafo único do referido artigo, o Estado 

de Minas Gerais, por meio do Decreto-Lei no 32.771, de julho de 1991, definiu 

que a parcela do ICMS seria distribuída aos municípios segundo os seguintes 

critérios: 

 94,0668% com base no Valor Adicionado Fiscal – VAF12 do município; 

 5,61% para municípios mineradores, com índices equivalentes ao 

percentual da arrecadação do extinto Imposto Único sobre Minerais, de 

cada um deles sobre o total da arrecadação deste imposto em todos os 

municípios, em 1988, e; 

 0,3232% para os municípios de Mateus Leme e Mesquita até o ano de 

2008, por Desmembramento de Distrito13. 

                                                        
12 O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um índice calculado a partir do “valor das mercadorias 
saídas, acrescido do valor das prestações de serviços tributáveis pelo ICMS no seu território 
(transporte e comunicações), deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano” 
(http://www.srci.pjf.mg.gov.br/vaf/comofazer.php). Ou seja, quem gerava mais ICMS recebia 
proporcional. 
13 Nos termos da Lei no 11.041, de 15 de janeiro de 1993. 
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 Dessa maneira, a maior parte dos repasses era revertida aos municípios 

mais desenvolvidos, que tinham uma atividade econômica mais intensa e, 

conseqüentemente, um VAF mais elevado.  Com isso, o repasse do ICMS era 

mal distribuído, sendo, a maior parte, destinado a poucos municípios (Tabela 

1). 

Tabela 1 - Perfil da Distribuição Percentual nos Critérios 
da Lei No 32.771 em 1993 

Municípios Índice do VAF 1993 ICMS Recebido 

10 Maiores 49,10 % 49,10 % 

20 Maiores 61,60 % 62,30 % 

30 Maiores 67,50 % 68,10 % 

40 Maiores 72,10 % 68,32 % 

51 Maiores 76,10 % 72,00 % 
Fonte: Assesoria Econômica e Tributária - SEF/MG (Adaptado de 

RIANI, 200014) 
  

Considerando esses dados de 1993, quase 50% do valor repassado 

pelo Estado referente ao ICMS foram para os 10 maiores municípios do estado. 

Essa porcentagem ainda é maior (72%) se levarmos em conta os 51 maiores 

municípios. Os 28% restante da parcela do ICMS distribuído foi divida entre 

705 municípios15, o que representa, em média, apenas 0,04% do valor para 

cada um. 

 Para tentar minimizar essa concentração no repasse do ICMS, foi criada 

a Lei no 12.040, de 28 de dezembro de 1995, mais conhecida como Lei Robin 

Hood, cujo objetivo era: 

 Desconcentrar o repasse da parcela do ICMS aos municípios; 

                                                        
14 RIANI, Flávio. A Nova Experiência de Distribuição da Cota-Parte do ICMS aos Municípios 
Mineiros. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v.31, n. 1, p. 96-107, jan./mar. 2000. 
15 Até 1997, Minas Gerais possui 756 municípios, passando para 846 em 1998. 
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  Transferir recursos para regiões menos favorecidas;  

 Incentivar a aplicação de recursos municipais nas áreas definidas pela 

lei;  

 Induzir os municípios a aumentarem sua arrecadação e utilizarem esses 

recursos com mais eficiência; 

 Criar uma parceria entre estado e municípios, visando à melhoria da 

qualidade de vida da população destas regiões.16 

 Para alcançar esses objetivos, essa lei estabeleceu que o valor dos 

repasses aos municípios seria definido considerando os seguintes critérios: 

I. Valor Adicionado Fiscal – VAF; 

II. Área Geográfica – relação entre a área do município e a área 

total do Estado; 

III. População – relação entre a população residente no município e 

a população total do Estado; 

IV. População dos 50 (cinqüenta) municípios mais populosos – 

relação entre a população residente em cada um dos 50 

municípios e a população total dos mesmos; 

V. Educação – relação entre o número de atendidos pelo município 

e a capacidade mínima de atendimento pelo mesmo; 

VI. Área Cultivada – relação entre a área cultivada pelo município e 

a área total cultivada pelo Estado; 

VII. Patrimônio Cultural – relação entre o índice de Patrimônio 

Cultural do município e a soma dos índices de todos os 

municípios17; 

                                                        
16 Adaptado do site: http://www.fjp.gov.br/produtos/cees/robin_hood/ 
17 Detalhes a respeito dos critérios para a definição do índice serão explicitados a seguir. 
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VIII. Meio Ambiente – 50% do valor é revertido para municípios 

que atendam a critérios relativos ao tratamento e disposição final de 

lixo e de esgoto sanitário. O restante é repassado segundo o Índice 

de Conservação do Município; 

IX. Gasto com Saúde – relação entre o gasto com saúde per capta 

do município e a soma dos gastos per capta de todos os 

municípios do Estado; 

X. Receita Própria – relação entre a receita própria do município 

oriunda de tributos de sua competência e as transferências de 

recursos federais e estaduais recebidas pelo município; 

XI. Cota Mínima – parcela distribuída igualmente para todos os 

municípios do Estado; 

XII. Municípios Mineradores – porcentagem média do Imposto Único 

sobre Minerais – IUM recebidos pelos municípios mineradores 

em 1988; 

XIII. Compensação financeira por desmembramento de distrito – 

aos municípios remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, 

devido à emancipação de distritos. (Lei 12.040, 1995, art. 1) 

 Para se chegar ao valor final do repasse para cada município, a lei ainda 

define peso para cada um dos critérios acima. Esses pesos variam em função 

da evolução dos exercícios18, como demonstra Tabela 2: 

 Em 27 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei no 12.428 que visava 

alterar alguns critérios estabelecidos pela lei anterior. A principal modificação 

refere-se à diminuição do peso do VAF no repasse para os municípios, 

privilegiando, assim, os outros critérios descritos acima. 

 A lei que atualmente está em vigor no Estado é a no 13.803, de 27 de 

dezembro de 2000. Nela estabeleceu-se uma redução gradativa da 

                                                        
18 Os exercícios são os anos seguintes ao ano em que a documentação foi enviada. 
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compensação financeira para os municípios desmembrados de Mateus Leme e 

Mesquita e definiu-se que o critério “Compensação financeira por 

desmembramento de distrito” seria extinto a partir de 2004. Além disso, o peso 

para o critério “População” foi aumentado de 2% para 2,71%, e o critério “Área 

Cultivada” foi substituído por “Produção de Alimentos” (Tabela 3). 

Tabela 2 - Pesos relativos a cada critério (%) 

Critérios de Distribuição 
Exercício 

1996 1997 1998 1999 2000 

VAF 13,04702 9,97244 6,80608 6,87072 6,93536 

Área Geográfica 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000 

População 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000 
População dos 50 mais 
populosos 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000 

Educação  0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000 

Área Cultivada 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000 

Patrimônio Cutural 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000 

Meio Ambiente 0,33300 0,66600 1,00000 1,00000 1,00000 

Gasto com Saúde 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000 

Receita Própria 0,66600 1,33200 2,00000 2,00000 2,00000 

Cota Mínima 5,50000 4,69500 3,89000 3,89000 3,89000 

Municípios Mineradores 1,50000 0,75000 0,11000 0,11000 0,11000 

Mateus Leme 0,20383 0,18073 0,13555 0,09037 0,04518 

Mesquita 0,08755 0,07783 0,05837 0,03891 0,01946 

Total 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 
Fonte: Lei no 12.040, de 28 de dezembro de 1995. 

  

 Embora a lei no 13.803 esteja atualmente em vigor, o presente trabalho 

se focará na lei Robin Hood (lei no 12.040), uma vez que o critério escolhido 

para a análise, o Patrimônio Cultural, não foi modificado pelas leis posteriores.  

 Para se determinar o valor a ser repassado para os municípios, cada 

critério é avaliado por um órgão determinado pela lei e chega-se a um índice 

referente a cada um. Por último, o valor do repasse é calculado levando em 

consideração o índice e o peso de cada critério e o valor total do ICMS 

arrecadado no ano anterior. 
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TABELA 3 - Pesos relativos a cada critério – Lei no 13.803 (%) 

Critérios de Distribuição 
Exercício 

2001 2002 2003 2004 A partir de 
2005 

VAF 4,632 4,644 4,656 4,668 4,680 

Área Geográfica 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

População 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 
População dos 50 mais 
populosos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Educação  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Produção de Alimentos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Patrimônio Cultural 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Meio Ambiente 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Gasto com Saúde 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Receita Própria 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Cota Mínima 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

Municípios Mineradores 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

Mateus Leme 0,032 0,024 0,016 0,008 0,000 

Mesquita 0,016 0,012 0,008 0,004 0,000 

Total 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
Fonte: Lei no 13.803, de 27 de dezembro de 2000. 

  

 Para o critério Patrimônio Cultural, a lei estabelece que o órgão 

responsável por determinar o Índice de Patrimônio Cultural é o Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG e 

esse índice deve ser obtido com base no Tabela 4.  

 Considerando as características da lei Robin Hood, explicitadas acima, é 

possível afirmar que ela representou um avanço para o estado de Minas 

Gerais, uma vez que se buscou desconcentrar o repasse do ICMS e gerar o 

desenvolvimento de regiões menos favorecidas através do empenho dos 

próprios municípios. 

 Especificamente no caso do patrimônio cultural, a lei representa um 

marco, já que tem como objetivo a descentralização da política de preservação 

do patrimônio. Dessa forma, o município se torna mais um aliado do poder 

público estadual e federal na questão patrimonial e tem a oportunidade de 

tomar decisões relativas a seu próprio patrimônio. 
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 Tabela 4 - Critérios para a definição do Índice de Patrimônio Cultural19 

Atributo Característica Sigla Nota 

Cidade ou distrito com seu núcleo histórico 
urbano tombado no nível federal ou estadual 

Nº de domicílios > 5000 NH1 16 
5000 > Nº de dom > 3001 NH2 12 
3000 > Nº de dom > 2001 NH3 8 
2000 > Nº de domicílios NH4 5 

Somatório dos conjuntos urbanos ou 
paisagísticos, localizados em zonas urbanas 

ou rurais, tombados no nível federal ou 
estadual 

E unid > 30 e área > 10ha CP1 5 
E unid > 20 e área > 5ha CP2 4 
E unid > 10 e área > 2ha CP3 3 
E unid > 5 e área > 0,2ha CP4 2 

Bens imóveis tombados isoladamente no nível 
federal ou estadual, incluindo os seus 

respectivos acervos de bens móveis, quando 
houver 

Nº unid > 20 BI1 8 
20 > Nº unid > 10 BI2 6 
10 > Nº unid > 5 BI3 4 
5 > Nº unid > 1 BI4 2 

Bens móveis tombados isoladamente no nível 
federal ou estadual 

Nº unid > 5 BM1 2 
5 > Nº unid > 1 BM2 1 

Cidade ou distrito com seu núcleo histórico 
urbano tombado no nível municipal 

Nº de domicílios > 2001 NH21 4 
2000 > Nº de dom > 50 NH22 3 

Somatório dos conjuntos urbanos ou 
paisagísticos, localizados em zonas urbanas 

ou rurais, tombados no nível municipal 

E unid > 10 e área > 2ha CP21 2 

E unid > 5 e área > 0,2ha CP22 1 

Bens imóveis tombados isoladamente no nível 
municipal, incluindo os seus respectivos 
acervos de bens móveis, quando houver 

Nº unid > 10 BI21 3 
10 > Nº unid > 5 BI22 2 
5 > Nº unid > 1 BI23 1 

Bens móveis tombados isoladamente no nível 
municipal   BM21 1 

Existência de planejamento e política 
municipal de proteção do patrimônio cultural   PCL 3 

Fonte: Anexo III da lei no 12.040, de 28 de dezembro de 1995. 
  

3.1. Evolução das deliberações 

 Além dos parâmetros estabelecidos pela lei, o Conselho Curador do 

IEPHA, ao longo dos anos, aprovou algumas resoluções/deliberações que 

visavam à implementação da lei. A primeira delas foi a Resolução no 01/96, de 

15 de fevereiro de 1996, na qual se definiu, pela primeira vez, o conteúdo da 

documentação que deveria ser encaminhada anualmente pelos municípios ao 

                                                        
19 As siglas do quadro acima significam: NH – Núcleo Urbano, CP – Conjunto Paisagístico, BI – 
Bens Imóveis e BM – Bens Móveis. 
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órgão. Essa resolução também visava permitir a municipalização da política de 

preservação de bens culturais, acompanhado, assim, a proposta de 

descentralização dos critérios de repasse do ICMS inerente à lei Robin Hood. 

 Essa Resolução previa um aumento anual no nível de exigência em 

relação à documentação, visando possibilitar que os diversos municípios, com 

realidades distintas, pudessem ter tempo para se organizar, sem que isso 

representasse perdas significativas nas primeiras pontuações, e, assim permitir 

que houvesse uma igualdade de condições.  

 Ficou definido que o dia 15 de abril de cada ano seria a data limite para 

o envio da documentação exigida. Essa documentação deveria conter a 

comprovação da existência de uma Política Cultural Local – PCL, que equivalia 

a três pontos e compreendia a criação de leis municipais de proteção e a 

existência de uma equipe técnica na estrutura da prefeitura para cuidar das 

questões relativas à proteção dos bens culturais.  

 Em relação à pontuação referente aos tombamentos, a deliberação 

seguiu as determinações da tabela presente no anexo III da lei Robin Hood, 

apresentada acima (Tabela 4). Portanto, o Índice do Patrimônio Cultural era 

calculado através da soma da pontuação referente ao PCL e aos 

tombamentos. 

 Em 18 de fevereiro de 1997, a Resolução no 01/96 foi modificada e 

recebeu a denominação de Resolução no 01/97. Essa nova redação passou a 

considerar os sítios arqueológicos protegidos pela lei federal no 3.92420. Esses 

sítios receberiam a pontuação referente aos Conjuntos Paisagísticos (CP1, 

CP2, CP3 e CP4)21. A Resolução no 01/97 determina, também, as exigências 

requeridas para os exercícios de 1998, 1999 e 2000. No exercício 1998, a 

documentação exigida foi a mesma descrita acima. 

                                                        
20 Essa lei dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 
21 Ver Tabela 4. 
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 Para o exercício de 1999, o PCL deveria conter: Lei de Criação do 

Conselho Municipal de Cultura ou afim, seguindo parâmetros estabelecidos 

pelo IEPHA, comprovação da atuação da equipe técnica e comprovação de 

que a legislação urbanística municipal (Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação 

do Solo, Código de Posturas, etc) era compatível com as diretrizes de 

preservação do patrimônio cultural.  

 Além disso, para receber a pontuação referente aos bens tombados, os 

municípios deveriam apresentar, pela primeira vez, um dossiê de tombamento 

para cada bem tombado, contendo: introdução, histórico do município e do 

bem, descrição e análise do bem, delimitação do perímetro de tombamento e 

do entorno, medidas complementares, documentação cartográfica e 

fotográfica, anexos, ficha técnica e parecer para tombamento. Segundo o 

IEPHA (2007, p. 6), 500 dossiês de tombamento, em nível municipal, foram 

enviados pelos municípios ao órgão no exercício de 1999. Com isso, pôde-se 

perceber que o objetivo de descentralizar as políticas de proteção dos bens 

culturais já começava a ser alcançado. 

 Para o exercício de 2000, a Resolução no 01/97 determinou que, para 

receber a pontuação referente ao PCL, além de seguir as exigências do 

exercício anterior, o município deveria comprovar o funcionamento do 

Conselho Municipal de Cultura, elaborar o Inventário Municipal de Bens 

Culturais de Interesse de Preservação, conforme metodologia definida pelo 

IEPHA, comprovar investimento em bens culturais realizados pelo município e 

a atuação da equipe técnica. 

 Em relação aos tombamentos, além dos dossiês, os municípios 

deveriam inscrever o bem nos Livros de Tombo específicos e enviar laudos 

técnicos que comprovassem o estado de conservação dos bens tombados. 

 De acordo com informações obtidas no site22 do IEPHA, as duas 

primeiras resoluções descritas acima alcançaram os objetivos propostos para o 

critério Patrimônio Cultural nos cinco primeiros anos de sua existência. 
                                                        
22< www.iepha.mg.gov.br>; Acesso em: 12 mar. 2008 
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Entretanto, “as exigências graduais sobrecarregavam os municípios novatos 

que tinham que cumprir todas as exigências dos anos anteriores em apenas 

um.” 

 Nesse contexto, em 13 de maio de 2000 foi aprovada a Resolução no 

01/2000, que visava estabelecer critérios fixos que perdurariam por mais tempo 

e permitiriam tratar todos os municípios da mesma maneira. Ficou determinado 

que a pontuação seguiria os seguintes quadros: 

a) Quadro I – Dossiês e Laudos: O formato dos dossiês obedecia às 

mesmas regras estabelecidas para o exercício 2000 da Resolução 

anterior, sendo que, no primeiro ano, o município não precisaria enviar o 

laudo comprovando estado de conservação do bem. O atendimento às 

exigências presentes nesse quadro passou a valer 30% da pontuação 

referente aos bens tombados. 

b) Quadro II – Inventário: Os inventários deveriam seguir a metodologia 

determinada pelo IEPHA. Os municípios que possuíssem núcleos 

históricos deveriam apresentar inventário de toda a área. Além disso, 

passou-se a exigir a apresentação de, no mínimo, vinte fichas de 

inventário por ano para bens móveis e imóveis até alcançar o mínimo de 

quarenta fichas. Os municípios que possuíssem sítios arqueológicos, 

naturais e fontes arquivísticas deveriam apresentar fichas referentes a 

todos. Ao alcançar o mínimo de fichas por categoria, o município deveria 

se empenhar na publicação do material. Nessa deliberação a pontuação 

referente ao Inventário, que antes era ligado ao PCL, passou a valer 

10% do valor dos tombamentos. 

c) Quadro III – Ações de Proteção e Investimentos: Esse quadro 

compreendia 60% do valor referente aos tombamentos distribuídos da 

seguinte forma: atuação do Departamento do Patrimônio Cultural ou 

órgão afim com equipe técnica especializada (12%), investimentos de, 

no mínimo, 80% dos recursos recebidos pelo critério Patrimônio Cultural 

do ICMS (10%), investimentos em bens culturais tombados ou 
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inventariados (6%), investimentos em atividades culturais (6%) e 

atuação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que 

compreende: exercer o controle compartilhado com o executivo 

municipal da verba repassada pelo ICMS Patrimônio Cultural (8%), abrir 

e fazer inscrições nos Livros do Tombo (4%), relatório de implementação 

de programas ou projetos propostos pelos municípios, apresentados 

anualmente (7%) e comprovação anual do funcionamento do Conselho 

(7%). 

d) Quadro IV – Planejamento e Política Cultural: Para alcançar os três 

pontos referentes a esse quadro os municípios deveriam atender aos 

seguintes atributos: possuir legislação municipal de proteção ao 

Patrimônio Cultural, que compreende capítulos específicos na Lei 

Orgânica e lei municipal de proteção ao Patrimônio Cultural (10%) e 

legislação de incentivos fiscais (10%), Conselho Municipal de Patrimônio 

Cultural de caráter preferencialmente deliberativo e que apresente 

composição equilibrada entre o poder público e representantes da 

sociedade civil (40%) e criação de um Departamento do Patrimônio 

Cultural ou órgão afim com equipe técnica especializada23 com 

comprovação de formação dos profissionais (40%). 

 Essa Resolução estabelece, ainda, que a documentação referente aos 

quadros II e III só seria analisada se os municípios atendessem aos critérios 

referentes ao quadro I. 

 Apesar dessa Resolução apresentar uma série de avanços como a 

exigência do investimento de, no mínimo, 80% do valor do repasse no 

patrimônio e da obrigatoriedade de estruturação das leis de proteção, ela se 

mostrou bastante rígida em certos critérios. Como exemplo podemos citar as 

exigências de apresentação de no mínimo 20 fichas de inventário por exercício 
                                                        
23 A equipe técnica especializada deveria ser composta por no mínimo dois profissionais dentre 
as seguintes áreas: antropologia, arquitetura, engenharia, geografia, história, direito, sociologia, 
ciências da informação, restauração, arqueologia. Os municípios com população igual ou 
superior a 20.000 habitantes deveriam possuir um arquiteto/urbanista. Já os com população 
inferior a 20.000 habitantes deveria comprovar horas de consultoria técnica com um 
profissional da mesma área. 
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e da criação de um departamento de patrimônio com equipe técnica 

especializada. Se por um lado buscou-se “favorecer os municípios mais 

atuantes”24, por outro esqueceu-se que os municípios mineiros apresentam 

realidades muito diversas e que o cumprimento de certas exigências se tornaria 

uma tarefa muito complicada, seja por limitações financeiras ou técnicas. 

 Os critérios definidos pela Resolução no 01/2000 foram utilizados até o 

exercício 2002, pois, em janeiro de 2002, foi aprovada a Deliberação no 

01/2002. Essa Deliberação buscou considerar “a necessidade de integração 

dos diversos setores que trabalham com a cidade” e “a diversidade sócio-

econômica, cultural e administrativa dos municípios mineiros”, o que 

representou uma evolução em relação à Resolução no 01/2000. 

 Nesse sentido, ficou estabelecido que os municípios apresentassem o 

seu Plano de Inventário. Dessa forma, a quantidade de bens inventariados por 

exercício passou a ser determinado pelo próprio município, sendo que nos 

anos seguintes a pontuação seguiria o cumprimento das ações propostas no 

Plano.  

 Além disso, o inventário (Quadro II) voltou a fazer parte da pontuação 

referente ao PCL, representando 40% do total. O restante da pontuação do 

PCL seguiria os seguintes critérios: Legislação municipal de proteção ao 

Patrimônio Cultural (5%), Existência de Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural (20%) e Setor de Patrimônio Cultural com equipe técnica especializada 

(35%). Nesse último, ficou definido que os municípios deveriam informar o 

setor da administração pública municipal responsável pela Política Municipal de 

Proteção ao Patrimônio Cultural e aqueles que não possuíssem em seus 

quadros funcionais um arquiteto ou um historiador deveriam contratar os 

profissionais como consultores. 

 Essa determinação fez com que a maioria dos municípios optasse pela 

contratação de consultorias, o que fez com que os mesmos não investissem na 

formação dos seus funcionários. Segundo o site do IEPHA, “sem este 
                                                        
24 Retirado do site: www.iepha.mg.gov.br. 
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investimento (os municípios) não adquiriram experiências para trabalharem 

sozinhos na proteção do seu patrimônio, o que criou uma situação de 

dependência com as empresas contratadas [...]”. 

 No que se refere ao tombamento, o Quadro I – Dossiês de Tombamento 

e Laudos de Estado de Conservação manteve-se valendo 30%, sendo que os 

70% restantes, referentes ao Quadro III – Ações de Proteção e Investimentos, 

ficou distribuído da seguinte forma: atuação do setor de Patrimônio Cultural ou 

órgão afim (30%), comprovação de investimentos em bens móveis ou imóveis 

(30%) e comprovação de investimentos em atividades culturais (10%). O 

Quadro III só seria pontuado caso o município atendesse as exigências do 

Quadro I.  

 Essa Deliberação, ainda, permitia que os municípios corrigissem 

possíveis falhas na documentação. O IEPHA encaminharia aos municípios as 

falhas e as possibilidades de correção, oferecendo o prazo de 30 dias para o 

envio da nova documentação. 

 Entretanto, esse benefício só ocorreu no exercício 2003 uma vez que, 

em agosto de 2002, foi aprovada a Deliberação no 02/2002 que previa que o 

IEPHA atenderia os representantes dos municípios para solucionar possíveis 

dúvidas. Essa Deliberação passou a valer a partir do exercício 2003 e, 

basicamente, alterou apenas o seguinte critério: deveriam ser realizadas 

atividades mínimas referentes a vistorias técnicas em bens culturais e a 

educação patrimonial como pré-requisitos para a pontuação do Quadro III. 

 Em 30 de junho de 2004, foi aprovada a Deliberação no 01/2004 que 

mudou a ordem dos quadros visando apresentar maior coerência nas ações 

desenvolvidas. A configuração dos quadros ficou a seguinte: Quadro I - 

Existência de Planejamento e de Política Municipal de Proteção do Patrimônio 

Cultural – PCL, Quadro II – Inventários de Proteção ao Acervo Cultural – IPAC, 

Quadro III – Dossiês de Tombamento e Laudos de Estado de Conservação e 

Quadro IV – Ações de Proteção e Investimentos. 
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 Apesar da mudança na ordem, o conteúdo e a forma de pontuação se 

mantiveram os mesmos do ano anterior. As principais mudanças foram: a 

exigência de instalação de alarmes e sistemas de prevenção de incêndios nos 

bens tombados no prazo de um ano, o IEPHA passa a poder aferir laudos de 

estado de conservação de bens tombado pelos municípios e não se exigiu 

mais que as prefeituras tivessem técnicos especializados. Em relação a essa 

última alteração, o IEPHA tentava promover um maior envolvimento da 

comunidade local no processo de proteção de seu próprio patrimônio. 

 Finalmente, em 17 de outubro de 2005, o Conselho Curador do IEPHA 

aprovou a Deliberação Normativa no 01/2005, que está em vigência até hoje. A 

principal mudança dessa deliberação em relação à anterior foi a redistribuição 

dos pontos do Quadro I – Existência de Planejamento e Política Municipal de 

Proteção do Patrimônio Cultural – PCL, que ficou da seguinte maneira: 

existência do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (0,4 pontos), setor da 

prefeitura responsável pelas atividades relativas ao Patrimônio Cultural (0,3 

pontos), Educação Patrimonial (0,8 pontos) e execução do Inventário (1,5 

pontos). Essas alterações fizeram com que o Inventário fosse valorizado e as 

atividades relacionadas à Educação Patrimonial passaram a ter pontuação 

própria. 

 

Tabela 5 - Síntese da evolução das deliberações 
Deliberações Quadros Pontuação 

01/96 
Tombamentos 

Segundo o 
Anexo III da lei 

(TAB. 4) 
PCL 3 

01/97 

Tombamentos - Dossiês de Tombamento e inscrição no livro 
do Tombo. 

Segundo o 
Anexo III da lei 

(TAB. 4) 
PCL - Lei de criação do Conselho, equipe técnica, legislação 

urbanística compatível e inventário. 3 

01/97 para o 
exercício 

2000 

Tombamentos - Além das exigências anteriores, laudos 
técnicos comprovando o estado de conservação dos bens. 

Segundo o 
Anexo III da lei 

(TAB. 4) 
PCL -Além das exigências anteriores, comprovação da 

atuação da equipe técnica, do funcionamento do conselho e 
de investimentos em bens culturais. 

3 
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Deliberações Quadros Pontuação 

01/2000 

Quadro I - Dossíês e Laudos (30%)25. Obs.: A pontuação nos 
quadros II e III dependia do atendimento às exigências desse 

quadro. 
A pontuação 

estabelecida pelo 
Anexo III da lei 

(TAB. 4) é 
dividida segundo 
as porcentagens 

ao lado 

Quadro II - Inventário: Mínimo 20 fichas por exercício (10%). 
Quadro III - Ações de proteção e investimento: atuação do 

departamento de patrimônio (12%), investimento de no 
mínimo 80% do ICMS Patrimônio Cultural (10%), 

investimento em bens tombados ou inventariados (6%), 
investimento em atividades culturais (6%), atuação do 

conselho (8%), inscrição no livro do Tombo (4%), 
implementação de programas culturais (7%) e funcionamento 

do conselho (7%). 
Quadro IV - Planejamento e Política Cultural (PCL): lei de 

patrimônio e capítulo sobre o assunto na lei orgânica 
municipal (10%), legislação de incentivos fiscais (10%), 

funcionamento do Conselho (40%) e criação de um 
Departamento de Cultura com equipe técnica (40%). 

3 pontos 
divididos 

segundo as 
porcentagens ao 

lado 

01/2002 

Quadro I - Dossiês e Laudos (30%). Obs.: A pontuação no 
quadro III dependia do atendimento às exigências desse 

quadro. 
A pontuação 

estabelecida pelo 
Anexo III da lei 

(TAB. 4) é 
dividida segundo 
as porcentagens 

ao lado 

Quadro III - Ações de proteção e investimento: atuação do 
setor de patrimônio (30%), investimento em bens móveis e 
imóveis (30%) e investimento e atividades culturais (10%). 

Quadro II - Inventário (40%): os municípios definem seu 
Plano de Inventário. 

3 pontos 
divididos 

segundo as 
porcentagens ao 

lado 

Quadro IV - Planejamento e Política Cultural (PCL): 
legislação de proteção (5%), existência do Conselho (20%) e 
setor de Patrimônio com equipe técnica especializada (35%). 

02/2002 
As únicas alterações foram a inclusão de vistorias técnicas 
em bens culturais e realização de atividades de educação 

patrimonial no Quadro III 
- 

01/2004 

Alteração na configuração dos quadros: Quadro I - Existência 
de Planejamento e de Política Municipal de Proteção do 

Patrimônio Cultural – PCL, Quadro II – Inventários de 
Proteção ao Acervo Cultural – IPAC, O Quadro III – Dossiês 

de Tombamento e Laudos de Estado de Conservação e 
Quadro IV – Ações de Proteção e Investimentos.  

- 

01/2005 

Alteração na distribuição da pontuação do Quadro I – 
Existência de Planejamento e Política Municipal de Proteção 

do Patrimônio Cultural – PCL: existência do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural (13%), setor da prefeitura 

responsável pelas atividades relativas ao Patrimônio Cultural 
(10%), Educação Patrimonial (27%) e execução do Inventário 

(50%). 

3 pontos 
divididos 

segundo as 
porcentagens ao 

lado 

 

                                                        
25 Os valores percentuais, presentes na Tabela 5, representam a porcentagem dos pontos que 
passaram a ser atribuídos aos municípios mediante o cumprimento das exigências de cada 
"Quadro". 
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3.2. Evolução dos Municípios 

 Para compreender a demanda apresentada pelos municípios a partir da 

Lei Robin Hood, é preciso identificar quais regiões vem se destacando e 

entender a razão pelo qual isso ocorre, começamos por analisar a evolução 

dos municípios no critério Patrimônio Cultural do ICMS. Para tal, foi realizada 

uma análise quantitativa e qualitativa da pontuação dos municípios ao longo 

dos anos (de 1996 a 2008) e foram confeccionados 13 mapas, um para cada 

exercício, com objetivo de ilustrar e elucidar as características principais da 

evolução dos municípios. 

 Como demonstra a Figura 2, ao longo dos anos, com exceção dos 

exercícios de 2000 e de 2005, houve um crescimento gradual de municípios 

pleiteando o repasse do ICMS Patrimônio Cultural. Em 2008, alcançou-se a 

marca de 665 municípios, o que representa quase 79% dos municípios 

mineiros. 

 

 Além do crescimento quantitativo de municípios pleiteando, a 

análise dos mapas revelou algumas características dessa evolução. Em 

primeiro lugar observa-se que, desde o primeiro exercício (1996), a pontuação 

de duas regiões se destaca: o Vale do Jequitinhonha e o eixo que compreende 

a Estrada Real.  
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 Os municípios do Vale do Jequitinhonha pontuam desde o início, pois a 

bacia do rio Jequitinhonha é considerada Patrimônio Cultural pela Constituição 

Mineira. Sendo assim, os municípios que integram essa região receberam dois 

pontos até o ano de 2001 e, a partir de 2002, cinco pontos. 

 Já o eixo que coincide com a Estrada Real, foi a área em que se iniciou 

a ocupação do território mineiro, contendo, assim, bens históricos mais antigos. 

Além disso, nesse eixo encontra-se o maior número de bens tombados pelo 

IPHAN no estado de Minas Gerais (Figura 4) e, portanto, acredita-se que haja 

uma maior consciência do poder público em relação ao seu patrimônio. 

 

Figura 4 - Minas Gerais: bens tombados pelo IPHAN, por município (1938-1998) - Adaptado de 
MORAES (2001)26. 

 Além de pleitear os repasses do ICMS Patrimônio Cultural, no eixo em 

questão estão, predominantemente, os municípios que melhor pontuaram ao 

longo dos anos. Além disso, nesse eixo estão os principais destinos turísticos 
                                                        
26 MORAES, Fernanda Borges de. O cotidiano e o espetáculo - paisagem, memória e turismo 
nos municípios de Ouro Preto e Mariana. Belo Horizonte: [mimeo], 2001. 7 vol. Relatório de 
pesquisa FAPEMIG.  
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do estado, o que faz com que uma questão seja apresentada: em que medida 

o interesse pelo desenvolvimento do turismo motiva a conservação e proteção 

desses bens?  

 Outra característica é a grande variação na pontuação ao longo dos 

exercícios. Vários municípios não conseguiram manter uma boa pontuação 

durante longos períodos. Acredita-se que essa variação se deu em função das 

alterações nas exigências contidas em cada deliberação e do 

comprometimento dos municípios em relação às ações de proteção e à 

qualidade dos relatórios enviados ao IEPHA. 

 Um bom exemplo da influência das mudanças nas exigências na 

pontuação dos municípios é o exercício 2002. Nesse exercício, como visto 

acima, o nível de exigência foi extremamente alto, principalmente no que se 

refere à quantidade de fichas de inventários que os municípios deveriam 

apresentar e a necessidade de equipe técnica especializada. Com isso, a 

maioria dos municípios apresentou uma pontuação muito ruim. Como exemplo, 

citamos o município de Ouro Preto que, até o exercício citado, obtinha uma 

pontuação superior a 24 e caiu para 7,8. 

 A atuação e o comprometimento dos municípios para com o ICMS 

Patrimônio Cultural serão abordados no próximo capítulo. 

 No entanto, a partir das análises feitas até o momento é possível 

concluir de imediato que a lei Robin Hood, no critério Patrimônio Cultural, se 

apresenta como mais um instrumento que pode ser utilizado pelos 

planejadores turísticos. O processo por ela desencadeado permite uma maior 

participação da população local nas questões relativas a seu próprio 

patrimônio, o que pode culminar em uma maior participação e conscientização 

dessa população, na valorização dos aspectos históricos e culturais locais e na 

consolidação de uma identidade peculiar e única, que é valorizada pelos 

turistas culturais. 

 O ICMS Patrimônio Cultural permite que os municípios se organizem e 

se desenvolvam em harmonia com o seu patrimônio, uma vez que exige a 
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definição de leis locais em prol especificamente da defesa do patrimônio e que 

a legislação urbanística local seja compatível com essas leis patrimoniais. Além 

disso, a lei incentiva o desenvolvimento de atividades de Educação Patrimonial 

que, como foi abordado no início do trabalho, são extremamente importantes 

tanto para a preservação do patrimônio quanto para a atividade turística. 

 Por último, destaca-se a possibilidade, propiciada pela lei Robin Hood, 

de se investir diretamente em bens que, ao serem preservados e restaurados, 

podem se transformar em importantes atrativos turísticos para os municípios.  

 Por todos esses motivos, além de um instrumento de planejamento 

turístico, os critérios definidos pelo IEPHA para ICMS Patrimônio Cultural 

podem ser utilizados para nortear as ações do planejador turístico de forma a 

atingir a harmonia entre a conservação do patrimônio cultural e o 

desenvolvimento da atividade turística dos municípios mineiros. 
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4. As visões dos envolvidos no processo 

 Neste capítulo buscou-se compreender como são realizados os 

processos de confecção da documentação enviada ao IEPHA e de análise 

dessa documentação pelo órgão, bem como o estabelecimento da pontuação 

dos municípios. A avaliação desses processos foi baseada em entrevistas27 

com técnicos de dois escritórios de arquitetura que possuem experiência na 

formatação da documentação do ICMS Patrimônio Cultural e com o 

responsável no IEPHA pela análise da documentação.  

 Nos escritórios, as entrevistas foram direcionadas no sentido de 

compreender o processo de elaboração da documentação, desde a 

aproximação das consultorias junto aos municípios até a entrega da 

documentação. Além disso, procurou-se saber como se dá a relação entre as 

partes, o tipo de assessoria que é realizada, os problemas enfrentados, o grau 

de comprometimento dos municípios e de que forma o ICMS Patrimônio 

Cultural vêm contribuindo para a estruturação e preservação do patrimônio 

histórico e para o desenvolvimento turístico dos municípios mineiros. 

 Já no IEPHA, as entrevistas tinham como objetivo entender o processo 

de análise da documentação, a visão do órgão em relação à qualidade da 

participação dos municípios e aspectos da lei e das deliberações que poderiam 

ser aprimorados. 

4.1. A visão dos escritórios 

 Para compreender a forma de atuação dos escritórios em relação ao 

pleito pelos recursos do ICMS Patrimônio Cultural, foram realizadas entrevistas 

com três profissionais de duas consultorias distintas: Memória Arquitetura e Aro 

Arquitetos. A Memória Arquitetura realiza os trabalhos do ICMS desde 2002 e 

no presente ano apresentou documentação para trinta municípios. Nesse 

escritório foram entrevistadas as arquitetas Joseana Costa Pereira e Viviane 

Corrado de Andrade. Já na Aro Arquitetos, que desde 2001 realiza os trabalhos 

                                                        
27 As estruturas das entrevistas encontram-se nos anexos do trabalho. 
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do ICMS e representou 46 municípios em 2008, o entrevistado foi o também 

arquiteto Rodrigo Torres. 

 No início dos trabalhos, os escritórios entrevistados procuravam os 

municípios e os informava a respeito dos benefícios que a lei Robin Hood 

poderia trazer. O contato era feito diretamente com os prefeitos que, em geral, 

apresentavam grande interesse no assunto. Esse interesse inicial era 

predominantemente motivado pela possibilidade de aumentar os recursos 

municipais e não pela consciência de preservação do patrimônio histórico. 

 A partir de certo período, não era mais necessário que as consultorias 

buscassem os municípios. Devido ao sucesso dos trabalhos, à maior 

divulgação por parte do IEPHA e pelo “boca a boca” principalmente entre 

prefeitos, muitos municípios passaram a procurar os escritórios com o desejo 

de contratá-los. Com isso, as empresas entrevistadas passaram a escolher 

com quais municípios trabalhariam, dando prioridade para os mais atuantes. 

 A assessoria aos municípios varia de acordo com o comprometimento 

em desenvolver um bom trabalho e com a necessidade de cada município, 

uma vez que alguns já se apresentam mais organizados em torno das 

exigências do IEPHA e com mais experiência. Ao contrário do que ocorria nos 

primeiros anos de atuação, em que o trabalho desses escritórios se 

concentrava apenas nos meses próximos à data de envio da documentação ao 

IEPHA, a necessidade de melhorar a qualidade do material produzido e a 

estruturação dos Conselhos Municipais do Patrimônio, que intensificou as 

ações, exigiram que a relação entre os escritórios e os municípios se 

mantivesse durante todo o ano.  

 Atualmente, os escritórios mantêm contato freqüente com os 

funcionários municipais responsáveis. Em alguns casos esse contato é 

semanal. Eles auxiliam os conselhos municipais no que diz respeito à duração 

dos mandatos dos conselheiros e à necessidade de se realizar reuniões 

bimestrais, freqüentam algumas reuniões para tirar dúvidas técnicas dos 

conselheiros, orientam o quadro técnico das prefeituras sobre as exigências do 
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IEPHA e acompanham o processo de Educação Patrimonial, assessorando na 

formatação e na execução dos projetos. 

 Além disso, as empresas de consultoria, quando solicitado pelos 

municípios, realizam trabalhos técnicos como dossiês de tombamento, 

elaboração e aplicação de planos e fichas de inventário, laudos técnicos de 

estado de conservação de bens, entre outros. 

 Para confeccionar a documentação, os escritórios contam com uma 

equipe multidisciplinar de profissionais que são contratados como consultores, 

cujo número varia de acordo com a demanda. Esses consultores são 

profissionais das seguintes áreas: Arquitetura, História, as diversas 

especialidades da Biologia28, Arqueologia, Antropologia e Turismo. 

 Devido ao bom relacionamento dos consultores com as administrações 

municipais, geralmente não há problemas quanto à disponibilização dos 

documentos29 exigidos pelo IEPHA. As empresas de consultoria solicitam que 

uma pessoa do quadro de funcionários das prefeituras fique responsável de 

levantar a documentação e a enviar à consultoria. Eles recomendam, também, 

que esses documentos sejam enviados bimestralmente para não sobrecarregar 

os trabalhos nos meses próximos a abril30. 

 Outra questão levantada nas entrevistas diz respeito aos critérios para a 

escolha dos bens a serem tombados pelo município. Segundo a Joseane 

Costa, geralmente a escolha dos bens é definida nas reuniões do Conselho do 

Patrimônio. Quando o conselho não consegue definir entre dois bens31, por 

                                                        
28 Botânica, Ornitologia, Ecologia, Herpetologia, Limnologia, entre outros. 
29 Os documentos são folders de eventos culturais realizados ou apoiados pela prefeitura, 
notas fiscais, projetos de restauração, contratos com restauradores, atas de reuniões do 
conselho, leis municipais de proteção do patrimônio, etc. Esses documentos comprovam os 
investimentos em bens e atividades culturais, o funcionamento do Conselho, a legislação de 
proteção, entre outros 
30 Dia 15 de abril é a data limite para o envio da documentação ao IEPHA. 
31 Devido a pouca disponibilidade de recursos de muitos municípios mineiros e aos custos da 
elaboração dos dossiês de tombamento, geralmente os tombamentos são realizados com 
relativo intervalo de tempo. 
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exemplo, é requisitada a opinião dos consultores que escolhem aqueles que 

necessitam urgentemente de proteção.  

 As empresas aconselham os municípios a privilegiar o tombamento de 

bens que estejam ligados a história dos mesmos, que possuam um valor 

arquitetônico ou natural relevante e, acima de tudo, que apresentem uma forte 

identificação com a população. Em muitos municípios, os tombamentos são 

realizados tendo em vista os critérios de pontuação definidos pelo IEPHA. 

Primeiro é realizado um tombamento paisagístico, seguido de um bem móvel e 

um imóvel. Quando se decide por realizar novos tombamentos de bens 

imóveis, tombam-se cinco bens, alcançando o número de seis tombamentos e 

em seguida mais quatro, para se ter ao todo dez tombamentos municipais32.  

 Entretanto, segundo Rodrigo Torres, existe algumas exceções, como os 

municípios de São Pedro dos Ferros, que tombou quatro bens imóveis devido à 

relevância dos bens para o local, e Diogo de Vasconcelos33, que possui mais 

de 30 bens imóveis tombados em nível municipal. 

 Em relação ao interesse dos municípios no ICMS Patrimônio Cultural, 

pôde se perceber que são os mais diversos. Como já foi dito anteriormente, no 

início, quando os prefeitos não conheciam a lei, o que motivou foi a 

possibilidade de receber um recurso a mais. Em geral, as secretárias 

vinculadas à questão do patrimônio sempre apresentaram um interesse real na 

preservação e procuram sensibilizar os prefeitos que, predominantemente, 

visam somente à verba. 

 Embora não haja a obrigatoriedade de se investir o valor recebido pelo 

ICMS em cultura, a falta de um investimento mínimo faz com a pontuação e, 

conseqüentemente, os recursos diminuam. Segundo Rodrigo Torres, isso faz 

com que a maioria dos municípios invista a quantidade mínima de recursos que 

garanta a manutenção da verba para o ano seguinte. Nesse ponto houve uma 

                                                        
32 As quantidades de tombamentos descritas (um, seis e dez), representam o número de bens 
tombados em que se altera a pontuação recebida. Para compreender melhor ver Tabela 4. 
33 Ambos municípios se localizam na região da Zona da Mata. 
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diferença nas visões das duas consultorias. Para as arquitetas da Memória 

Arquitetura, a maioria dos municípios investem um valor superior ao recebido 

pelo ICMS Patrimônio Cultural. 

 Os escritórios entrevistados apresentaram um considerável interesse na 

formação da equipe técnica local. São ministrados cursos e realizadas 

palestras para os funcionários municipais a respeito do ICMS Patrimônio 

Cultural, bem como a capacitação dos responsáveis locais pelo patrimônio, 

para que sejam desempenhadas as ações exigidas pelo IEPHA dentro dos 

prazos determinados. Os escritórios também aconselham que as prefeituras 

contratem técnicos concursados34 para, entre outras funções, ficarem 

responsáveis pelo ICMS Cultural no município.  

 As empresas relataram que enfrentam alguns problemas para 

desenvolver os trabalhos. Em alguns municípios, há a percepção de que seu 

patrimônio não é relevante e que, portanto, não deveria ser protegido. Em 

função disso, apresentam grande resistência em investir na preservação 

cultural. Nesses locais é necessária uma intervenção maior das consultorias 

para sensibilizar a população, demonstrando a importância de seu patrimônio 

para a identidade, memória e história local. 

 A questão da distância é outro fator que atrapalha o bom andamento dos 

trabalhos. Como não é possível estar presente no dia a dia dos municípios, o 

acompanhamento das ações se torna uma tarefa bastante complicada e 

algumas ações, vez ou outra, ficam comprometidas. Daí a importância, 

novamente, da capacitação dos funcionários locais. 

 Outro problema apontado pelos entrevistados é a falta de continuidade 

nos trabalhos em função das mudanças da gestão municipal. Os anos 

eleitorais são momentos de grande incerteza, pois existem prefeitos que, 

desconsiderando as ações da administração anterior, não mantêm a 

continuidade dos trabalhos. Existe também a questão da impossibilidade de se 

                                                        
34 É rara a contratação de profissionais formados, como turismólogos e arquitetos, em função 
dos custos. 
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firmar contratos em determinado período nos anos eleitorais que faz com que 

alguns contratos não sejam renovados.  

 Existem ainda casos de prefeitos optarem por não realizarem os 

trabalhos no último ano de sua gestão, pois acreditam que estaria investindo 

um recurso cujo retorno beneficiaria seu sucessor. Essa atitude faz com que, 

nos anos eleitorais, haja uma queda no número de municípios que enviam a 

documentação ao IEPHA35. 

 Atualmente, a questão da descontinuidade em função da mudança de 

gestão vem sendo atenuada, principalmente em municípios em que o conselho 

é mais atuante. Para se ter uma idéia, dos 46 municípios que realizaram os 

trabalhos do ICMS na Aro Arquitetos em 2007, apenas 1 não o fez em 2008. 

Esse número é muito baixo se forem considerados os últimos anos eleitorais, 

em que era percebida uma diminuição de cerca de 25% na quantidade de 

municípios trabalhando com a Aro. 

 Todos os problemas citados acima comprometem bastante a qualidade 

dos trabalhos realizados, o que reflete na quantidade de recursos recebido e, 

principalmente, na preservação do patrimônio cultural. Entretanto, a questão 

que se coloca como o principal empecilho para a proteção do patrimônio dos 

municípios é a falta de compromisso das gestões municipais. Existem 

municípios que se interessam apenas em fazer um trabalho burocrático às 

vésperas do envio da documentação, visando unicamente obter os recursos do 

ICMS. 

 Como exemplo, pode-se citar os municípios de Raul Soares, na Zona da 

Mata, e Mendes Pimentel, na região do Vale do Rio Doce. Raul Soares é um 

município que, quando iniciou os trabalhos do ICMS Patrimônio Cultural em 

2002, apresentava um grande interesse em desenvolver um bom trabalho e 

proteger seu patrimônio. A partir de 2005, com a mudança de gestão, o 

município deixou de investir e passou a realizar os trabalhos apenas às 

vésperas do envio da documentação, pois o novo prefeito não possuía o 
                                                        
35 Ver Figura 2 
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mesmo interesse do seu antecessor. Com isso, houve uma redução na 

pontuação36 do município. 

 Em Mendes Pimentel o processo se deu de forma diferente. O 

desinteresse residia no fato de que havia uma resistência por parte da gestão 

municipal quanto à existência ou não de patrimônio no município, por este ser 

recentemente emancipado e, portanto, bastante novo. Sendo assim, entrou no 

processo visando o recurso, não houve interesse em se investir em atividades 

culturais e nenhum funcionário interessado em trabalhar no assunto ficou 

responsável pela pasta. Portanto, o desinteresse do prefeito foi transmitido 

para os funcionários e ninguém se envolveu no processo. 

 Contudo, os entrevistados relataram que existem vários casos de 

municípios que não desenvolviam nenhuma ação para a proteção de seu 

patrimônio e que conseguiram avanços graças às benesses trazidas pela lei 

Robin Hood. Como exemplo, os escritórios citaram os municípios de Passa 

Quatro e Cruzília, no Sul de Minas, e Nova Era, na região Central. Esses 

municípios além de alcançarem avanços significativos na questão do 

patrimônio, incrementaram sua oferta turística através das políticas 

patrimoniais e, com isso, tiveram alguns resultados, mesmo que tímidos, com o 

Turismo. 

 Entre os municípios citados, Passa Quatro se destaca, pois a mudança a 

partir do ICMS é muito clara. Nesse município a questão do patrimônio passou 

a receber maior atenção, a sociedade se interessou pelos projetos de 

intervenção do centro histórico e foram criados incentivos para bens tombados 

(pagam 5% do IPTU) e inventariados (pagam 50% do IPTU), quando mantidos 

em bom estado de conservação.  

 O sucesso de Passa Quatro é tão evidente que os responsáveis pelo 

patrimônio no município foram convidados a apresentar sua experiência em um 

                                                        
36 A pontuação de Raul Soares, em 2007, foi 0,4. Embora o município não possua 
tombamentos federais e estaduais que elevam a pontuação, outros municípios, que também 
não possuem tais tombamentos mas apresentam um maior comprometimento, chegam a 8 
pontos. 
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evento em Juiz de Fora. A apresentação teve o título de “Cuidando da nossa 

memória: a experiência de Passa Quatro”. Como o município não possui 

tombamentos federal ou estadual, o envolvimento e o interesse foram os 

fatores determinantes para que os objetivos fossem alcançados.  

 Passa Quatro, que sempre apresentou uma vocação turística, passou a 

apresentar o seu patrimônio cultural em materiais de divulgação. No conselho 

de patrimônio há várias pessoas ligadas à área de turismo, o que pode ter 

contribuído para que houvesse um maior interesse pelo patrimônio. Segundo 

Viviane Corrado, os municípios turísticos apresentam um maior 

comprometimento, pois já perceberam que o patrimônio, além de manter viva a 

história local, pode trazer vários benefícios principalmente com o turismo. 

 Fazendo um balanço geral do ICMS Patrimônio Cultural, os 

entrevistados acreditam que a lei Robin Hood trouxe resultados extremamente 

positivos para os municípios mineiros. Apesar dos problemas e dos interesses 

distintos, o ICMS representa um incentivo para que os municípios se 

preocupem e invistam em seu patrimônio. 

 Em relação ao turismo, pode-se dizer que existem municípios que já 

conseguem visualizar a relação entre o ICMS Patrimônio Cultural e a atividade 

turística. Entretanto, esses casos ainda são escassos e se tratam, 

predominantemente, de municípios que já possuem a atividade turística 

consolidada ou aqueles em que o setor responsável pelo ICMS tem uma 

ligação mais próxima com o turismo. 

4.2. A visão do IEPHA 

 O entrevistado no IEPHA foi Carlos Henrique Rangel, da Diretoria de 

Promoção, que coordena o processo de análise da documentação do ICMS 

Patrimônio Cultural desde 1995, quando a lei Robin Hood foi criada. Ele 

participou da elaboração de todas as resoluções/deliberações que definiram as 

exigências que os municípios deveriam cumprir.  
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 O processo de análise conta com treze analistas, divididos por quadros37 

de acordo com as especialidades e as experiências de cada um. Nessa equipe, 

há historiadores, arquitetos, pedagogos e designers. Além dos analistas, a 

equipe conta com um número variável de estagiários que os auxiliam. 

  A análise demora em torno de cinco meses. O IEPHA recebe o material 

em meados de abril e organiza a documentação em caixas etiquetadas e nos 

computadores. Em seguida, inicia-se o processo de análise da documentação 

no começo de maio e dura até o final de setembro. 

 Atualmente, a relação do IEPHA com os municípios é muito boa. O 

órgão atende os representantes dos municípios e considera esses momentos 

muito importantes, pois neles é possível esclarecer dúvidas, solucionar 

problemas, revisar a análise da documentação e a pontuação e ouvir 

sugestões.  

 Muitas vezes, nesses encontros, equívocos de análise são encontrados 

e os municípios têm sua pontuação corrigida. Segundo Carlos Henrique, por 

mais que o IEPHA procure padronizar as análises, seguindo critérios 

relativamente rígidos, ainda há uma subjetividade na definição da pontuação, 

pois as análises são realizadas por analistas distintos, com experiências 

diversas. Com isso, ocorrem algumas distorções nas análises e nas 

pontuações. O IEPHA também mantém uma boa relação com os escritórios 

que prestam consultoria aos municípios e os recebem sempre que solicitados.  

 Apesar disso, o IEPHA considera a presença das consultorias um 

problema, uma vez que os municípios ficam dependentes dos escritórios para 

realizar os trabalhos e corre-se o risco de agentes externos definirem as 

políticas de proteção locais que deveriam ser definidas pelos próprios agentes 

municipais.  

 Segundo Carlos Henrique, esse problema foi causado pela Resolução no 

01/2000, na qual exigia que os municípios possuíssem em seu quadro de 

                                                        
37  Ver página 33. 
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funcionários técnicos responsáveis pelo ICMS ou comprovassem horas de 

consultoria técnica de um arquiteto. Aliado a isso, por um determinado período 

o IEPHA esteve distante dos municípios e não realizou cursos para a formação 

de agentes culturais locais. Com isso abriu-se um mercado muito bom para que 

as consultorias tomassem a frente dos processos de elaboração da 

documentação. 

 A partir de 2004, os cursos e seminários foram retomados e, como dito 

anteriormente, tinha o objetivo de formar os agentes locais. Apesar disso, em 

função da pouca duração dos cursos, nem sempre é possível que esses 

agentes sejam de fato capacitados, mas o IEPHA busca, ao menos, prepará-

los para cobrar das consultorias a realização de um bom trabalho. 

 Há alguns municípios que iniciaram os trabalhos com o auxílio das 

consultorias e que, com a experiência adquirida ao longo dos anos, evoluíram 

ao ponto de não precisarem mais dessa ajuda. Esses casos são raros devido à 

limitação financeira da maioria dos municípios, como já explicitado 

anteriormente, que não têm condições de manter profissionais em seu quadro 

de funcionários. Em termos econômicos, é mais vantajoso para os municípios 

contratar os serviços dos escritórios. Os consultores externos também realizam 

um trabalho de melhor qualidade em função da experiência adquirida ao longo 

dos anos. 

 O IEPHA também considera como um dos principais problemas a 

existência de municípios que realizam os trabalhos com vistas à obtenção de 

recursos. Segundo Carlos Henrique, essa questão avançou bastante desde a 

criação da lei Robin Hood, em 1995. Já existem municípios que realizam os 

trabalhos visando à proteção de seus patrimônios sem se preocupar com os 

recursos, tendo ainda conselheiros atuantes, entre outros. Mas a mentalidade 

que predomina ainda é a de obtenção de verba e a mudança parece ser 

bastante lenta. 
 

 Outro problema apontado é a questão de municípios contratarem as 

empresas de consultorias e não se envolverem nos trabalhos. Isso faz com que 
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os agentes locais se desinteressem pelo seu próprio patrimônio e não 

adquiram experiência no assunto, mantendo a dependência dos municípios em 

relação às consultorias 
 

 Assim como o apontado pelos escritórios, pôde-se constatar que os 

municípios também se utilizam das deficiências da lei. Geralmente, os 

municípios optam por tombar bens móveis, cujo dossiê é mais simples de ser 

produzido do que um bem imóvel, tendo em vista a pontuação. Quando 

alcançam o número de 11 bens imóveis tombados, parte-se para o 

tombamento de um conjunto ou um núcleo histórico. Mas existem alguns 

municípios que não se atêm à pontuação e tombam a quantidade de bens que 

julgam adequado.  

 A entrevista revelou alguns problemas existentes na lei Robin Hood. O 

principal deles foi o fato de ter concentrado a pontuação em tombamentos, 

deixando apenas três pontos para a Política Cultura Local – PCL. Com isso 

questões importantes que deveriam ser levadas em conta como, por exemplo, 

inventários e educação patrimonial, são pouco valorizadas38. Caso o IEPHA 

deseje que novas ações sejam pontuadas, como o registro de bens imateriais e 

a existência de um Fundo Municipal de Cultural, elas deverão também ser 

incorporadas ao PCL, pois novas formas de pontuação só podem ser criadas 

com a alteração da lei pelo poder legislativo. A pouca valorização de ações tão 

importantes faz com que os municípios fiquem desmotivados em realizá-las. 

 Outra questão colocada é o fato da lei Robin Hood privilegiar os bens 

tombados em nível federal e estadual, cuja obrigação de preservar é 

responsabilidade dos órgãos das referidas esferas. Com isso, municípios são 

pontuados independentemente de sua atuação. Carlos Henrique reconhece a 

importância dos bens tombados nas esferas federal e estadual e ressalta que o 

problema existente na lei reside na discrepância entre a valorização dos 

tombamentos municipais em relação aos federais e estaduais39.  

                                                        
38 Para fins de pontuação, tais ações são incorporadas nos três pontos referentes ao PCL. 
39 Em geral, os tombamentos federal e estadual valem o dobro dos municipais (Ver Tabela 4) 
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 Segundo ele, na deliberação vigente foi proposto que a pontuação dos 

tombamentos federais e estaduais fosse condicionada à apresentação de 

relatórios de estado de conservação dos bens. Entretanto, essa exigência 

feriria o disposto na lei Robin Hood e não poderia ser realizada pelo IEPHA. 

Outra brecha na lei se refere ao fato de que se um município tombar um bem 

que já recebeu o tombamento pelo IPHAN ou pelo IEPHA, ele é pontuado duas 

vezes. 

 Em relação à deliberação vigente, existem alguns pontos que devem ser 

aprimorados. Há uma proposta na qual se passaria a valorizar o registro de 

bens imateriais, a criação dos Fundos Municipais de Cultura, o planejamento 

cultural do município, entre outras ações. Entretanto essa proposta depende da 

aprovação pelo Conselho do IEPHA. 

 Outra questão que também havia sido ressaltada pelas consultorias é a 

descontinuidade dos trabalhos com as mudanças de gestão. Esse fato faz com 

que o número de municípios pleiteando a pontuação do ICMS Cultural caia, em 

função da atitude de prefeitos que não querem investir em anos eleitorais, pois 

o recurso beneficiaria a gestão seguinte. Para se ter uma idéia desse fato, dos 

649 municípios que enviaram documentação em 2007, 610 as enviaram em 

2008, o que representa uma queda de 6%. Essa porcentagem parece baixa, 

mas desde o ano de 2004 o número de municípios vinha aumentando 

consideravelmente. 

 Existem alguns municípios que conseguiram estruturar o seu patrimônio 

a partir dos benefícios do ICMS. É o caso de Cláudio, Campo Belo, Itabirito, 

Nova Ponte, Patos de Minas, Araguari e Itaúna. Alguns desses município 

desenvolvem o trabalho sem a ajuda de consultorias devido ao envolvimento 

que eles apresentam na questão do patrimônio. Apesar disso, fica claro que, 

principalmente para municípios menores, manter a qualidade dos trabalhos é 

muito difícil sem a presença das empresas de consultoria pelas razões já 

citadas anteriormente. 
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 Itabirito é um caso de melhoria da oferta turística a partir da estruturação 

do patrimônio pelo ICMS Patrimônio Cultural. O município tombou o complexo 

ferroviário e o núcleo histórico que hoje se apresentam como os principais 

atrativos turísticos locais. Segundo Carlos Henrique, atualmente “a cidade tem 

outra cara” e isso tem ligação direta com as ações incentivadas pelo ICMS 

Patrimônio Cultural. 

 Segundo o IEPHA, o ICMS Patrimônio Cultural trouxe inúmeros 

benefícios para a preservação do patrimônio dos municípios mineiros. 

Atualmente, existem mais de 600 conselhos municipais de patrimônio, cerca de 

620 municípios possuem legislação municipal para o patrimônio cultural, 623 

projetos de educação patrimonial estão em andamento e 3079 bens foram 

tombados40 e alguns registrados41 pelos municípios. Carlos Henrique acredita 

que atualmente há uma visão positiva em relação ao patrimônio cultural que 

não existia antes da lei Robin Hood.  

 Além disso, com a documentação encaminhada, o IEPHA construiu um 

acervo de informações sobre os municípios mineiros que seria impossível de 

ser produzido pela sua equipe. O órgão possuía um projeto chamado Inventário 

de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais – IPAC/MG, que tinha como 

objetivo inventariar todo o estado. Entretanto, em vinte anos de projeto apenas 

quarenta municípios foram inventariados. Atualmente existem 551 realizando o 

inventário e já foram produzidas mais de 10.000 fichas. Esse acervo é 

consultado para pesquisa por estudantes, empresas, instituições e pelo próprio 

IEPHA para a realização de trabalhos e projetos. 

 Enfim, a visão do IEPHA veio a afirmar o que já havia sido colocado 

pelas consultorias no que diz respeito à atuação dos municípios e a utilização 

do ICMS Patrimônio Cultural como um instrumento que pode ser um aliado do 

planejamento turístico. Há alguns municípios que aprimoraram a sua oferta 

                                                        
40 É um número muito elevado se comparado com os 132 bens tombados pelo IEPHA e cerca 
de 300 pelo IPHAN no estado de Minas Gerais. 
41 Embora os registros ainda não sejam pontuados, alguns municípios já apresentam esse tipo 
de ação. 
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turística a partir das benesses trazidas pela lei Robin Hood, mas para que isso 

aconteça é fundamental que haja o compromisso dos agentes locais e 

principalmente o interesse dos gestores municipais. 
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Considerações Finais 

 O presente trabalho deixou claro que a lei Robin Hood trouxe diversos 

benefícios para os municípios mineiros menos favorecidos, uma vez que 

permitiu uma distribuição mais igualitária da parcela do ICMS. Essa parcela 

que antes era concentrada para os municípios mais ricos do estado, passou a 

seguir critérios que levam em conta diversos fatores e não mais simplesmente 

a produção econômica. 

 No que diz respeito ao critério Patrimônio Cultural, o recorte temático do 

trabalho, a lei Robin Hood representou um marco histórico nas políticas de 

proteção dos bens culturais. Através dela, foi possível descentralizar e 

compartilhar a responsabilidade com o poder público municipal pela questão do 

patrimônio cultural. 

 Com isso, resultados antes inimagináveis foram alcançados em apenas 

treze anos de atuação. Atualmente, existem 624 municípios que possuem 

políticas culturais locais, 623 com programas ou projetos de educação 

patrimonial e 551 com planos de inventário em andamento. Além disso, 3079 

bens foram tombados e mais de 10.000 inventariados pelos municípios. E todo 

esse trabalho se encontra disponível para consulta no IEPHA. 

 Além dos resultados tangíveis, essa nova política patrimonial gerou uma 

mudança na visão de muitos municípios em relação ao seu patrimônio. A 

questão do patrimônio passou a receber uma importância maior e houve uma 

alteração na imagem do IEPHA juntos aos municípios. 

 Em relação ao turismo, é possível afirmar que a lei Robin Hood pode ser 

utilizada como um instrumento de auxílio ao planejamento turístico. Através 

dela é possível direcionar as políticas culturais locais para o aproveitamento 

turístico sustentável do patrimônio e os recursos recebidos pelo ICMS 

Patrimônio Cultural podem auxiliar na estruturação de atrativos turísticos, 

aprimorando, assim, a oferta turística dos municípios mineiros. 
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 Através do desenvolvimento das ações exigidas pelo IEPHA para 

pleitear a pontuação referente ao ICMS, é possível, também, gerar a 

conscientização e a participação dos atores municipais, resgatar os valores 

históricos e culturais locais e consolidar a imagem e a identidade das cidades 

envolvidas. 

 Como vimos, já existem exemplos de municípios que, através do ICMS 

Patrimônio Cultural, conseguiram apresentar resultados significativos na 

proteção de seus bens culturais e, com isso, obter avanços no turismo. Além 

disso, municípios que já possuem a atividade turística consolidada possuem 

maior consciência e comprometimento em relação ao seu patrimônio, o que 

retifica a afirmação de Beni (1998, p. 86 apud SIMÃO, 2001, p. 67), 

anteriormente citada, de que o turismo é um instrumento “que serve de veículo 

à reabilitação das culturas” e que pode incentivar a população a valorizar o seu 

patrimônio cultural e a resgatar tradições que se perderiam no tempo. 

 Apesar de alguns exemplos de sucesso, a maioria dos municípios ainda 

não conseguiu obter grandes resultados com o ICMS Patrimônio Cultural. Isso 

se deve, provavelmente, a falta de comprometimento e envolvimento dos 

mesmos, principalmente dos gestores municipais, que ainda não despertaram 

para a necessidade de proteger seus bens culturais e nem para a possibilidade 

de aliar essa proteção ao turismo. 

 Outra questão que atravanca o processo é o interesse exclusivo das 

administrações municipais no recurso advindo pelo ICMS Patrimônio Cultural 

em detrimento da proteção patrimonial. Com isso, os investimentos se limitam 

ao mínimo necessário para a manutenção da verba, o que faz com que não 

seja possível atingir os objetivos principais, que são ligados à questão do 

patrimônio cultural. 

 Por último, tem-se a descontinuidade dos trabalhos causada pela 

mudança das gestões municipais. Em muitos municípios, os trabalhos são 

interrompidos no ano eleitoral, uma vez que alguns prefeitos não investem o 

recurso no patrimônio, pois o fruto de seu trabalho será colhido pelo seu 
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sucessor. No ano seguinte ao eleitoral, o novo prefeito, negando as ações da 

gestão anterior, muitas vezes cessa os trabalhos iniciados. 

 Esse problema ocorre, pois, em geral, os prefeitos das cidades mineiras, 

principalmente das de menor porte, são extremamente centralizadores. Dessa 

forma, as decisões referentes às diversas pastas da gestão municipal são 

tomadas por eles. No que diz respeito ao ICMS Patrimônio Cultural, se 

houvesse uma autonomia dos setores responsáveis pelo patrimônio cultural, 

alguns dos problemas citados poderiam ser amenizados, uma vez que, como 

vimos, os funcionários desses setores apresentam um maior interesse na 

proteção dos bens culturais. 

 Nesse sentido, a criação dos Fundos Municipais de Patrimônio poderia 

amenizar a influência negativa dos aspectos políticos. Esse fundo poderia ser 

abastecido com os recursos advindos do ICMS Patrimônio Cultural e de outras 

fontes e gerido pelo Conselho Municipal do Patrimônio. Dessa forma, a questão 

das descontinuidades ocasionadas pelas mudanças de gestão seriam 

amenizadas e os diversos atores municipais definiriam mais efetivamente os 

caminhos de seu patrimônio. 

 A lei Robin Hood, apesar dos diversos avanços já citados, poderia ser 

aprimorada em alguns pontos. Algumas ações, como o registro de bens 

imateriais, o inventário e a educação patrimoniais, que atualmente não são 

contempladas pelo quadro de pontuação do Anexo III42 da lei, deveriam ser 

inseridas. Dessa maneira, dar-se-ia mais valor para essas ações tão 

importantes e incentivaria a execução dessas pelos municípios. 

 Outro ponto problemático da lei é a discrepância existente entre a 

pontuação referente aos bens federais e estaduais para os municipais. 

Atualmente, municípios que possuem tombamentos federais ou estaduais 

recebem uma grande pontuação sem que seja necessário desenvolver 

                                                        
42 Ver tabela 4. 
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qualquer ação em prol do patrimônio. Dessa forma, privilegiam-se localidades 

que já recebem a atenção do IPHAN e do IEPHA. 

 Com tudo isso, percebe-se que a relação entre a lei Robin Hood e o 

desenvolvimento turístico dos municípios mineiros é um tema muito importante 

para os profissionais do turismo. Várias questões ligadas ao tema merecem ser 

mais aprofundadas em estudos futuros para que as vantagens trazidas pela lei 

possam beneficiar um maior número de municípios e os profissionais 

interessados, principalmente os turismólogos, estejam preparados para 

desenvolver bons trabalhos através do ICMS Patrimônio Cultural.  
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Anexo 1 - Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000 
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Anexo 2 – Estrutura da entrevista com os responsáveis pelos escritórios 

de consultoria. 
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Entrevista – Consultoria 

 

Nome: 

Formação: 

Há quanto tempo presta consultoria na confecção da documentação do ICMS Patrimônio 
Cultural para os municípios (o entrevistado e o escritório)? 

Quantos municípios são auxiliados pelo escritório? 

Existem municípios que estão desde o início? 

Explicar o processo de desenvolvimento da documentação:  

 Como se dá aproximação com os municípios? 
 Equipe técnica envolvida (número de pessoas, formação, etc) 
 Tempo para a confecção? 
 O acompanhamento ocorre durante o ano inteiro ou só nas vésperas do envio da 

documentação? 
 Como é a relação entre o escritório e os municípios? 
 Problemas enfrentados (principalmente com os municípios que estão a mais tempo 

com eles) 
 Como é o acesso aos dados, principalmente relacionados à comprovação de 

investimento? 
 Critérios para a escolha de bens a serem tombados pelos municípios? O interesse pelo 

tombamento é limitado pela lei (acima de 10 tombamentos municipais não há aumento 
na pontuação)? 

Qual é o grau de interesse dos municípios em relação ao ICMS Cultural? 

O interesse é estritamente relacionado à obtenção de verba para o município ou existe o 
interesse real de investimento no patrimônio? 

Com a mudança de gestão o que muda? Contratos são cancelados? Há continuidade dos 
trabalhos? 

Vocês auxiliam nos projetos de Educação Patrimonial? Qual é o grau de influência? 

Existe algum município que apresentou algum tipo de melhoria em função do ICMS Cultural? 
Algum avanço turístico? 

Os municípios manifestam algum interesse de, a partir dos benefícios do ICMS (financeiros, 
estruturais) desenvolver o turismo? Ou escritório incentiva essa ação de alguma forma? 

Existe uma preocupação com a formação de uma equipe técnica local? Existe caso de 
contratação de arquiteto ou turismólogo em função do ICMS? 

Você acredita que o ICMS Cultural traz benefícios pontuais ou cria uma base sólida para as 
gestões se desenvolverem e desenvolverem o seu patrimônio? 
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Anexo 3 – Estrutura da entrevista com o responsável pelo ICMS 

Patrimônio Cultural no IEPHA. 
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Entrevista – IEPHA 

 

Nome: 

Formação: 

Há quanto tempo trabalha com o ICMS Patrimônio Cultural? 

Explicar o processo de análise da documentação:  

 Equipe técnica envolvida (número de pessoas, formação, etc) 
 Tempo para a análise? 
 Como é a relação entre o IEPHA e os municípios? E as consultorias? 
 Problemas enfrentados 
 Critérios para a escolha de bens a serem tombados pelos municípios? O interesse pelo 

tombamento é limitado pela lei (acima de 10 tombamentos municipais não há aumento 
na pontuação)? 

Quais são as principais falhas que você pontaria na lei ou na deliberação vigente? O que pode 
melhorar?  

Qual é o grau de interesse dos municípios em relação ao ICMS Cultural? 

O interesse é estritamente relacionado à obtenção de verba para o município ou existe o 
interesse real de investimento no patrimônio? 

Com a mudança de gestão o que muda? Há continuidade dos trabalhos? 

Existe algum município que apresentou algum tipo de melhoria em função do ICMS Cultural? 
Algum avanço turístico? 

Existe uma preocupação com a formação de uma equipe técnica local? Existe caso de 
contratação de arquiteto ou turismólogo em função do ICMS? 

Você acredita que o ICMS Cultural traz benefícios pontuais ou cria uma base sólida para as 
gestões se desenvolverem e estruturarem o seu patrimônio? 

 


