
PARECER TÉCNICO 

Para apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - CDPCM-BH 

 
ASSUNTO: Análise da impugnação apresentada em 16 de janeiro de 2023, referente ao bem 
cultural localizado à Rua Tenente Durval, número 107, (zona fiscal 107, quarteirão 028, lote 
024), bairro Santa Tereza, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. 

 

OBJETO: 

Trata-se de manifestação sobre a apresentada por Eugênio Anacleto dos Santos 
Pimenta, proprietário do bem cultural localizado à rua Tenente Duval, 107, bairro Santa 
Tereza, protocolado em 16 de janeiro de 2023.  

A notificação do tombamento provisório teve efeito por meio da Carta Registrada, 
entregue ao proprietário em 02/01/2023.  

 

ANÁLISE: 

A impugnação apresentada recorre à tentativa de se demonstrar os prejuízos financeiros 
decorrentes da proteção por tombamento do bem cultural, entre eles, a desvalorização 
do imóvel e a perda do poder de comercialização. Reporta-se à falta de condições 
financeiras para cumprimento do TAC feito com o Ministério Público de Minas Gerais, 
visando a recuperação da fachada frontal da edificação. Alega-se sobre a situação dos 
lotes lindeiros à direita e à esquerda, em condições diversas quanto à proteção. 

Em face das alegações apresentadas, foi apresentado no Relatório da DPCA as 
respectivas considerações, as quais consideramos suficientes e exaustivas para se 
fundamentar posicionamento da relatoria, visando subsidiar a manifestação deste 
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-
BH.  

Os argumentos apresentados na impugnação são entendimentos que não se 
fundamentam nas diretrizes, conceitos e fundamentações que orientam a Política de 
Preservação do Patrimônio Cultural em Belo Horizonte. Não se apresentam, portanto, 
argumentos suficientes para se contestar devidamente os valores atribuídos e as 
justificativas para a proteção do imóvel. 

 

CONCLUSÃO e VOTO: 

Pelo acima exposto, manifestamo-nos no sentido de que as considerações apresentadas 
no relatório DPCA são exaustivas e suficientes para subsidiar o entendimento de que os 
motivos apresentados para impugnação são insubsistentes, devendo o processo ter 
prosseguimento, visando o tombamento específico da edificação, sua preservação, bem 
como da ambiência na qual está inserido, considerando, ainda, que esta é parte 
fundamental para a proteção do Conjunto Urbano Santa Tereza. 

Este é o Parecer, para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 



Matheus Guerra Cotta - Conselheiro Suplente – representante do IPHAN. 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023. 
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