
 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena 1.212, 4º Andar. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Autos n. 1.0000.22.161194-0/001 

 

 

 O Município de Belo Horizonte vem expor o seguinte. 

 

 Em 13.07.2022, o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural - CONEP 

deliberaria sobre o referendo da Portaria 29/2012 do IEPHA/MG, o que geraria os 

efeitos do início do tombamento provisório da Serra do Curral. 

 

 A reunião do CONEP apenas não aconteceu em cumprimento à ordem 

judicial da manhã de 13.07.2022 proferida nos autos 1611940-87.2022.8.13.0000. 

 

 A referida decisão foi afastada na Suspensão de Segurança 1.0000.22.161194-

0/000 em 15.07.2022. Com isso, o CONEP pautou novamente o tema para 27.07.2022. 

 

 Contudo, novamente, a reunião do CONEP não se realizou em cumprimento 

à ordem judicial. Desta vez, o motivo foi a reconsideração da decisão suspensiva 

lançada no Agravo Interno 1.0000.22.161194-0/000. 

 

 Portanto, a reunião do CONEP para deliberar sobre o tombamento provisório 

da Serra do Curral já teria ocorrido em julho de 2022, não fossem as duas ordens 

judiciais mencionadas que impediram a reunião de acontecer. 
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 Está é linha do tempo ilustrativa do quadro: 

 

 

 
 

 No entendimento do Município de Belo Horizonte, a defesa da Serra do 

Curral somente será efetiva a partir do tombamento provisório, na forma do artigo 

216, § 1º, da Constituição. 

 

 Para exemplificar a insuficiência jurídica do quadro protetivo atual, 

menciona-se que, em 25.07.2022, após a decisão de 15.07.2022 da Presidência do 

TJMG acautelando a Serra do Curral, o próprio Estado de Minas Gerais promoveu 

aditamento ao TAC que celebrou com a Mineração Gute Sicht expandindo a área na 

Serra do Curral em que permitida a atividade de lavra a céu aberto para retirada de 

minério de ferro: 
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 A área desse TAC promove, atualmente, intensa degradação na Serra do 

Curral, como se observa destas recentes fotografias: 
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 Portanto, caso não existissem as decisões judiciais mencionadas, o CONEP já 

teria realizado a sua deliberação em julho de 2022, com a possível decisão a favor da 

Serra do Curral e consequente notificação dos proprietários, iniciando os efeitos do 

tombamento provisório e impedindo novas degradações da Serra do Curral. 

 

 Se iniciado o tombamento provisório (o que provavelmente teria acontecido 

não fossem as decisões judiciais), de nenhuma relevância jurídica seriam as licenças 

ou termos de ajustamento de conduta que permitissem a mineração na Serra do 

Curral, pois “inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente” (STJ, REsp 

948.921, Min. Herman Benjamin). 

 

 Afinal, chega a ser intuitiva a incompatibilidade de conciliar a atividade 

minerária em bem de elevada relevância cultural, uma vez que, nas palavras de 

Milaré, “não há como extrair um mineral sem danos. Constitui tal atividade, sem dúvida, 

uma agressão sumária à natureza adormecida, representando um dos ramos industriais mais 

perversos do ponto de vista ambiental.”1 

 

 Daí a importância, na visão do Município de Belo Horizonte, de se usar o 

instrumento constitucionalmente previsto para a urgente defesa do patrimônio 

cultural, qual seja o tombamento provisório, com a consequente abertura do 

contraditório pleno até o tombamento definitivo. 

 

 A legislação brasileira, mesmo editada em 1937, dá a tônica acautelatória do 

patrimônio cultural: faz-se o tombamento provisório que se equipara, em seus 

efeitos, ao tombamento definitivo, até que este seja deliberado após o contraditório 

ampliado (art. 10 do DL 25/37). Ou seja, sendo reconhecida a importância cultural 

do bem, o Poder Público tem o poder-dever de realizar o tombamento provisório. A 

 
1 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 
6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 178. 
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Constituição de 1988, que inaugura patamares inéditos de proteção dos direitos de 

terceira dimensão, não tolera outra interpretação menos deferente ao acautelamento 

do patrimônio cultural, mormente diante do atual pleno desenvolvimento do 

princípio da precaução. 

 

 Nesse cenário, a Procuradoria-Geral do Município, atenta ao seu dever de 

tutela dos direitos coletivos dos cidadãos de Belo Horizonte, manifestou-se no 

sentido de que apenas permaneceria na mesa de conciliação se houvesse garantias 

concretas de proteção da Serra do Curral, o que, no entender da capital, seria 

possível se uma destas opções fossem acordadas:  

 

1) Início imediato do procedimento de tombamento provisório da Serra 

do Curral, com abertura do contraditório para, após, no tempo 

adequado, proceder-se, com reversibidade se necessário, o 

tombamento definitivo;  

 

2) Suspensão do TAC em vigor com a Mineração Gute Sicht e 

compromisso de não se permitir explorações degradantes da Serra do 

Curral enquanto durar o procedimento de conciliação. 

 
 Infelizmente, não foi possível chegar a um consenso em relação às propostas 

do Município de Belo Horizonte.  

 

 Assim, elaborou-se um cronograma para se proceder ao tombamento 

provisório da Serra do Curral, acerca do qual o Município de Belo Horizonte, com 

ele não concordando no dia da audiência, pediu prazo para se manifestar até a data 

de hoje. 

 

 O Município de Belo Horizonte entende que o adiamento dos efeitos do 

tombamento provisório não impede as atividades minerarias e imobiliárias na Serra 
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do Curral, de modo que se insiste na sua total proteção até que seja definido o 

perímetro do tombamento definitivo. 

 

 Assim, analisando detidamente o referido cronograma em conjunto com todo 

o contexto exposto nesta petição, o Município de Belo Horizonte informa que 

recusa o calendário proposto, tanto em suas datas como no procedimento, por 

entender que postergar a reunião do CONEP para 2023 fragiliza a proteção da Serra 

do Curral aos ataques atuais e contraria a razão de existir do instituto do 

tombamento provisório. 

 

 Portanto, considerando que o CONEP não se reuniu em julho de 2022, nas 

duas oportunidades convocadas, apenas em cumprimento às decisões judiciais, o 

Município de Belo Horizonte, com o devido respeito, informa que está se 

retirando da mesa de negociação e questionará, nas vias adequadas, a decisão 

judicial que proíbe a imediata realização da reunião do CONEP. 

 

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2022. 

  
 

HÉRCULES GUERRA 
Procurador do Município de Belo Horizonte 

Procurador-Geral do Município 
OAB/MG 50.693 
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