
 

RELATÓRIO 

 

Conforme apontado no dossiê de tombamento elaborado pela Diretoria 
de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA - da Fundação Municipal de Cultura, a 
edificação da Rua Buarque de Macedo de nº 35 integrou estudo realizado em 1993 pela 
Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Inventário do Patrimônio Urbano e Cultural 
de Belo Horizonte (IPUCBH). Este detalhado trabalho culminou com o estabelecimento 
dos graus de proteção de diversos imóveis, a saber, interesse cultural, registro 
documental e tombamento integral e parcial. Possibilitou-se assim a proteção 
institucional ao Conjunto Urbano do Bairro Floresta, que consta do Processo nº 01-
106.250-95.57. 

Uma revisão desses estudos foi promovida em 2006, visando à 
redefinição dos graus de proteção. Nos termos do dossiê:  

“Essa revisão foi analisada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 
Cultural do Município (CDPCM-BH) e aprovada de acordo com a 
Deliberação 040/2006 publicada no Diário Oficial do Município de 10 de 
maio de 2006. Na análise do perímetro de tombamento estabelecido, a 
edificação em questão está localizada no quarteirão 317, que 
compreende outros bens culturais com processo de tombamento aberto, 
como é o caso daqueles localizados a rua Buarque de Macedo, nº 23, 35 
e 75/81. A edificação da rua Buarque de Macedo, nº 35 (Sexta Seção 
Suburbana, quarteirão 006H, lote 006 - processo administrativo 
01.139013.15.42) foi definida como de interesse para receber o terceiro 
grau de proteção definido pelo CDPCM-BH.”1 

Ainda segundo a DPCA, em 2020, realizou-se, em nome da associação 
civil proprietária do imóvel, pedido para que se conferisse maior celeridade à definição 
do terceiro grau de proteção ao bem, de modo que as restrições dela decorrentes 
pudessem finalmente ser acompanhadas das medidas de fomento legalmente previstas, 
a saber, a isenção do Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – e 
da autorização para a transferência do potencial construtivo.  

Diante disso, a Fundação Municipal de Cultura elaborou o dossiê que se 
passa a analisar, que tem como objetivo, nos dizeres da entidade, “evidenciar o valor 
cultural da edificação, subsidiar a redefinição de seu grau de proteção e estabelecer 
suas diretrizes específicas de proteção, conforme estabelecido no Decreto Lei Federal 
25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e na Lei 
municipal 3.802/84, que organiza a proteção do patrimônio cultural do município de Belo 
Horizonte.” 

FUNDAMENTAÇÃO 

Com vistas à caracterização dos valores de significação cultural 
presentes no bem cultural, a DPCA elaborou o quadro-resumo a seguir, destacando os 
principais atributos capazes de justificar a modificação do terceiro grau de proteção. 

 
1 Dossiê de Tombamento. Rua Buarque de Macedo, 35. Diretoria de Patrimônio Cultural e 
Arquivo Público – DPCA. Belo Horizonte, 2020. p.4. 
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O riquíssimo dossiê elaborado pela DPCA dá a dimensão da importância 
da casa nº 35 da Rua Buarque de Macedo no contexto do Conjunto Urbano do Bairro 
Floresta, sobre a qual não resta dúvida, não só pelos argumentos acima destacados, 
mas pelo próprio reconhecimento conferido pelo segundo grau de proteção já 
estabelecido pelo bem. 

Chamam a atenção, no entanto, os movimentos desprovidos da 
adequada coesão relacionados à proteção do imóvel. Isso porque se trata de bem com 
grau de proteção definido em 1993, com indicação de revisão deliberada pelo Conselho 
em 2006 e, somente 16 anos depois, mediante provocação do proprietário, verifica-se 
a retomada da discussão de sua preservação no âmbito da política municipal.  

Além disso, a revisão do grau de proteção não foi proposta pelo poder 
público de maneira isolada, mas em relação a diversos outros imóveis presentes no 
conjunto urbano, notadamente, os números 23 e 75/81 do mesmo logradouro, o que 
não está sob a apreciação do Conselho neste ensejo. 

A lógica de preservação do conjunto, no entender desta relatoria, não 
pode prescindir da análise integrada de seus elementos, de modo que a deliberação do 

 
2 P.85 do Dossiê de Tombamento.  



conselho relativamente a apenas um deles, de maneira isolada, pode representar a 
eventual fragmentação dos objetivos colimados no trabalho de 2006, motivada por um 
incidente procedimental casuístico, conforme relatado.  

Por tal razão, não se vislumbra a possibilidade de aprovação do novo 
grau de proteção, de modo dissociado da ação original e da abordagem holística do 
poder público, que cuidaram de promover a revisão dos estudos que levaram à criação 
do Conjunto Urbano do Bairro Floresta em 1993. 

Além disso, o tombamento importa renúncia fiscal, suportada por toda a 
sociedade, com prejuízo à capacidade de inversões municipais nas diversas políticas 
que tocam o município, o que somente se justificaria na presença de todos os elementos 
capazes de autorizar a tomada de decisão plenamente informada e fundamentada. 

Conclusão 

Pelas razões ora expostas, manifesto-me pela não modificação do grau 
de proteção do bem cultural da Rua Buarque de Macedo, nº 35, submetendo-as à 
avaliação deste egrégio Conselho. 

 

 
 

Leonardo Amaral Castro 
Conselheiro 
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