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Tombamento 

 Conceito: é limitação imposta com o objetivo de garantir a 
proteção do patrimônio histórico, artístico ou cultural. 

 

 Características: 

• Não afeta o caráter exclusivo da propriedade, apenas o 
absoluto. 

• É específico, alcançando imóveis determinados. 

• Pode também ser individual ou geral, recaindo sobre um 
bairro, conjunto arquitetônico etc. 

• Alcança bens móveis e imóveis. 

 

 



Tombamento 

 Características: 

• É direito real, bastando o registro no “Livro do tombo” para os 
bens móveis, sendo necessária a averbação na matrícula de 
imóveis para os bens imóveis. 

• Pode ser parcial. Ex: tombamento da fachada.  

• Qualquer bem pode ser tombado, público ou particular.  

• Pode haver múltiplos tombamentos (estados, município, União 
e até UNESCO: tombamento internacional, regulamentado por 
tratados internacionais). 

• Possui caráter perpétuo, o que não quer dizer que é eterno 
(incêndio, terremoto, desinteresse do poder público etc). 

 



Tombamento 

 Características: 

• As restrições geradas pelo tombamento podem ser de fazer, 
de não fazer e de tolerar: 

• Dever de conservar o bem: se não puder arcar, deve o 
proprietário informar ao poder público. 

• Dever de preferência: o proprietário pode vender, mas o 
poder público possui direito de preferência (se este não for 
oferecido, a alienação poderá ser anulada), sendo considerada 
renúncia tácita se o Estado não se manifestar em 30 dias. E 
em caso de tombamento múltiplo deve o bem ser oferecido a 
todos, com preferência da União e, em seguida, do Estado. 

 



Tombamento 

 Características: 

• Dever de não alterar: qualquer reforma depende de 
autorização (obrigação de não fazer). 

• No caso de móveis, não pode o bem sair do país, salvo curto 
espaço de tempo com prévia autorização. 

• Dever de tolerar a fiscalização, autorizações e outros atos do 
Estado sobre o bem. 

 

 

 

 

 



Tombamento 

 

• Observação: o imóvel vizinho ao prédio tombado fica sujeito a 
uma servidão administrativa, pois não pode impedir o acesso 
ou a visualização do bem tombado.  

 

• Tombamento provisório é uma medida cautelar 
administrativa que busca assegurar que durante o processo o 
proprietário não destrua ou danifique o bem. 

 

 

 

 


