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Análise da impugnação apresentada em 16 de janeiro de 2023, referente ao bem cultural localizado à rua dos 

Tenente Durval, número 107, (zona fiscal 107, quarteirão 028, lote 024), bairro Santa Tereza, pertencente ao 

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. 

 

Processo nº 01.037899.15.39 

 

Apresentação 

 

O presente documento tem por objetivo responder à impugnação apresentada por Eugênio Anacleto dos Santos Pimenta, 

proprietário do bem cultural localizado à rua Tenente Duval, 107, bairro Santa Tereza, por meio do protocolo nº 

31.00038839/2023-63, criado em 16 de janeiro de 2023. A notificação do tombamento provisório se deu por meio da 

Carta Registrada, AR BR 726029270BR, entregue ao proprietário em 02/01/2023. 

 O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, reunido na 105ª Reunião 

Extraordinária, realizada no dia 30 de novembro de 2022, de acordo com a Deliberação n.º 095/2022, publicada no Diário 

Oficial do Município - DOM em 13 de dezembro de 2022, deliberou pelo tombamento provisório do imóvel localizado à 

rua Tenente Durval, 107 (zona fiscal 107, quarteirão 028, lote 024), pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza  

 

Considerações Iniciais sobre as alegações 

 

Antes de pontuarmos os argumentos apresentados pelos impugnantes, convém relatar que a tônica da impugnação 

apresentada se volta para a tentativa de demonstrar os prejuízos financeiros advindos da proteção por tombamento do 

bem cultural tais como desvalorização do imóvel, perda do poder de comercialização, falta de condições financeiras para 

cumprimento do TAC feito com o Ministério Público de Minas Gerais para recuperação da fachada frontal da edificação 

e, por fim, alega que os lotes lindeiros à direita e à esquerda, um permanece com processo aberto e outro teve seu 

processo  

Considerando os argumentos apresentados, demonstraremos que o que se verifica ao longo de toda a impugnação são 

entendimentos não alicerçados nas diretrizes, conceitos e fundamentações que orientam a Política de Preservação do 

Patrimônio Cultural em Belo Horizonte, orientações essas estabelecidas nas legislações federal e municipal vigentes, 

bem como a doutrina especializada no assunto. 
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Alegações I 

O impugnante alega que:  

“O Tombamento do imóvel é impeditivo à ‘Celebração de Seguro’ do mesmo” 

Considerações sobre as alegações I 

Verifica-se que, em princípio, os seguros de imóveis tombados não são aceitos pelas seguradoras, entretanto, existem 

casos especiais de seguros, como nos casos de seguros de obras de arte, bem como de imóveis tombados, em que são 

feitas análises específicas para que seja celebrado o seguro. Essas análises se diferem daquelas de imóveis não 

tombados uma vez que o bem tombado possui condições especiais devendo ser analisados outras características do 

imóvel por meio de projetos, laudos e seguindo sempre as orientações dos órgãos de proteção. Dessa forma, se em um 

primeiro entendimento “o tombamento do imóvel é impeditivo à ‘Celebração de Seguro’ do mesmo”, em um segundo 

momento, percebe-se que o que acontece é que existem condições especiais e análise específicas que devem ser 

observadas para a efetivação de seguro de imóveis tombados, ainda que existam algumas restrições específicas de cada 

caso. 

Alegações II 

“Como é de conhecimento público, o imóvel, ao ser tombado, automaticamente sofre uma desvalorização.” 

Considerações sobre as alegações II 

Considerando-se que o bem cultural em análise localiza-se dentro do perímetro de proteção do Conjunto Urbano Bairro 

Santa Tereza; considerando-se a grande repercussão da necessidade da proteção do Conjunto Urbano desde a década 

de 1990; e considerando-se ainda os seus valores simbólicos, identitários e a importância da ambiência tratados 

detalhadamente tanto no dossiê do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza quanto no dossiê do bem cultural situado à rua 

Tenente Durval, 107, bem este indicado à proteção por tombamento na deliberação 019/2015 que protegeu o conjunto 

urbano, a proteção por tombamento que poderia em uma visão leiga ou menos informada levar à desvalorização 
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mobiliária, neste caso pode ter efeito contrário e, diante do contexto e localização em que se encontra, poderia levá-la  a 

valorização.  

Além do acima exposto, deve-se mencionar que os imóveis protegidos por tombamento passam a ter direito à política de 

incentivos municipais, conforme pode ser visto no sítio eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte e abaixo elencados: 

INCENTIVOS GERAIS À PROTEÇÃO CULTURAL EM BELO HORIZONTE  

(https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/patrimonio/incentivos) 

Isenção de IPTU 

Podem ser isentos do IPTU os bens culturais com tombamento definitivo, desde que confirmado seu bom estado de 

conservação, estabelecido pela legislação municipal; 

 Transferência do direito de construir 

Transferência do direito de construir é o direito de alienar ou de exercer em outro local o potencial construtivo do lote, 

previsto na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, que não possa ser exercido no imóvel de origem, seja por 

possuir proteção específica ou por se inserir em área de preservação ambiental ou cultural quando ocorra restrição o seu 

potencial construtivo. O procedimento para tanto é atualmente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 15.254/2015, e 

se inicia com a abertura de processo administrativo junto à SUREG; 

Programa “Adote um Bem Cultural” 

Programa pioneiro em Minas Gerais, objetiva incentivar a parceria entre poder público e iniciativa privada na restauração, 

conservação e promoção dos bens culturais. Trata-se de um programa de adoção onde a FMC incentiva e media ações 

entre os proprietários dos bens culturais (sejam do poder público ou particular) e a iniciativa privada (pessoa física ou 
jurídica). A adoção, antes vinculada à medida compensatória acordada entre empreendedor e o CDPCM-BH, atualmente 

é voluntária. 

Leis de Incentivo 

Os projetos de recuperação de imóveis tombados podem ser financiados através das Leis de Incentivo nas instâncias 

federal (Lei Rouanet), estadual (Lei Estadual de Incentivo à Cultura) e municipal (Lei Municipal de Incentivo à Cultura). 

As inscrições podem ser realizadas pelos interessados junto aos órgãos competentes, mediante o preenchimento de 

formulário próprio e apresentação da documentação necessária. No caso de projetos destinados à preservação do 

patrimônio cultural (bens móveis integrados ou imóveis), estes podem incluir desde a restauração do bem, até a sua 

reabilitação e reconversão para outro uso diferente do original. Ressaltamos ainda que os referidos projetos devem ser 

aprovados pelo CDPCM-BH, antes de serem inscritos nas leis. 

Fundo Municipal de proteção do patrimônio cultural 

O Fundo tem por finalidade prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a projetos e ações destinados à promoção, 

preservação, manutenção e conservação do patrimônio cultural do Município. O Fundo foi criado por meio da Lei Nº 
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10.499, de 02 de julho de 2012 (Institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - 

FPPC-BH), regulamentada pelo Decreto Nº 15.158, de 1º de março de 2013. 

Medidas Compensatórias ou Contrapartidas do CDPCM-BH 

As Medidas Compensatórias ou Contrapartidas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH correspondem às ações de proteção, preservação, promoção, valorização e 

salvaguarda do patrimônio cultural, material ou imaterial, em estudo, inventariado, registrado, tombado, inserido em área 

protegida ou na respectiva vizinhança, em decorrência de construção, regularização, modificação ou demolição de 
edificações, bem como instalação de antenas de telecomunicações, que importem ou possam importar impactos não 

mitigáveis para o patrimônio cultural. 

A partir de estudos de casos e desenvolvimento de metodologia para cálculo das compensações relativas ao patrimônio 

cultural, o CDPCM-BH aprovou a Deliberação nº 051, de 18 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Município de 

01 de junho de 2016, que estabelece critérios para a definição de contrapartidas relativas ao patrimônio cultural. 

Assim, as medidas compensatórias foram desvinculadas do Programa Adote um Bem Cultural, de forma que o referido 

Programa passou a ser objeto apenas de adesões espontâneas. 

Conforme previsto no artigo 16 do Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei n°. 7166/96, os investimentos relacionados à 

implementação decorrente das contrapartidas estabelecidas pelo CDPCM-BH são realizados preferencialmente em áreas 

e imóveis vinculados ao poder público, numa perspectiva que potencializa o acesso público às intervenções realizadas. 

Dessa forma, as contrapartidas cumprem sua finalidade de mecanismo de proteção, preservação, promoção, valorização 

e salvaguarda do patrimônio cultural, atuando como instrumento desmotivador de propostas de empreendimentos ou 
intervenções que descumpram as diretrizes estabelecidas pelo CDPCM-BH, bem como incentivando o desenvolvimento 

de projetos e soluções que qualifiquem a ocupação urbana em áreas protegidas e contribuam para a sua ambiência. 

 

Alegações III 

“Como é de conhecimento público, o imóvel, ao ser tombado, adquire dificuldades para ser vendido, perdendo 

poder de comercialização, devido ao fato de não poder sofrer reformas, ao gosto do comprador.” 

Considerações sobre as alegações III 

A proteção por tombamento não prevê o engessamento do bem, o bem cultural somente existe se fizer sentido e 

significado na vida das pessoas, na vida da comunidade, caso contrário não faria sentido sua proteção. Dessa forma, não 

é impedida nem a comercialização, nem a mudança de uso, tampouco a adequação às necessidades e gostos do 

proprietário ou de quem for utilizar o bem, intervenções podem ser feitas em bens tombados, seja para atender às 

necessidades pessoais daqueles que utilizam o bem seja para a sua manutenção estrutural. Se não for vivo e não fizer 

sentido para aqueles que com ele se relacionam, o bem cultural perde o sentido de existir. Para que essa relação se 

mantenha e para que se preserve as características que identificam o bem, faz-se necessário que as intervenções a 

serem feitas sejam documentadas em projeto e apresentadas para análise da Diretoria de Patrimônio Cultural e, quando 

necessário, ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. O objetivo é preservar a edificação e não a congelar, 

preservar suas principais características permitindo sim as intervenções necessárias seja à sua manutenção seja aos 
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gostos e necessidades do proprietário, do comprador, de quem vai alugar ou utilizar o bem, é um trabalho conjunto que 

volta para a sociedade como valorização da sua memória, da sua constituição, dos seus significados. 

Alegações IV 

“Conforme TAC compromissado com Ministério Público, em caso de tombamento, deverá ser realizada reforma 

na fachada, no prazo de 18 meses após tombamento. Este tipo de reforma, sabidamente, é de alto custo, o que 

para mim inviabiliza a realização, devido ao fato de ser aposentado, com baixo rendimento e sem reservas.” 

 

Considerações sobre as alegações IV 

Em junho de 2018 o Sr. Eugenio Anacleto dos Santos Pimenta, atual proprietário, apresentou na Subsecretaria Adjunta 

de Regulação Urbana um projeto de levantamento do acréscimo, pela Lei 9.074/05, tendo a edificação obtido baixa total 

em 24 de julho de 2020. Tratava-se do processo nº 01-128142-18-76, o qual teve interface com a DPCA, quando essa 

se posicionou favoravelmente à regularização do projeto, uma vez que as intervenções haviam sido realizadas em data 

anterior à abertura do processo de tombamento. Paralelamente a esse processo, a DPCA propôs ao proprietário a 

apresentação de um projeto de reforma da fachada frontal da edificação. Assim, foi feito um acordo com o proprietário no 

qual foi prevista a reforma da fachada a ser implementada em até um ano e meio após o eventual tombamento definitivo 

da edificação, de forma a recompor a harmonia daquele trecho do Conjunto Protegido. 

A reforma da fachada que em seguida foi acordada no Ministério Público teve como objetivo a adoção de solução estética 

que recuperasse a harmonia com o entorno em temos de ritmo de cheios e vazios, adornos, materiais de revestimentos, 

tipos de tinta e cores de alvenaria e esquadrias, visando a preservação da paisagem e ambiência do Conjunto Protegido. 

A questão foi tratada pelo Ministério Público por meio do Inquérito Civil nº MPMG-0024.18.009613-3. Em 03 de maio de 

2019 foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e 

Patrimônio Histórico e Cultural, pelo requerente, Sr. Eugênio Anacleto dos Santos Pimenta, tendo como interveniente a 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público. 

Desta forma, uma vez assinado o Termo de Ajustamento de Conduta na Promotoria de Justiça e de Defesa do Meio 

Ambiente/MPMG e pelo proprietário Sr. Eugênio Anacleto do Santos Pimenta, na impossibilidade de cumprimento do que 

foi firmado caberá ao proprietário entrar com recurso no Ministério Público que é o órgão responsável pelo processo e 

pelo Inquérito Civil a fim de rever essa questão. 

Alegações V 

“Por fim, considerando (i) que o imóvel adjacente à direita, Rua Tenente Freitas 149, cujo processo de 

tombamento 01-181.482/08-62, cadastrado em 2008 é mais antigo que o processo de tombamento do imóvel em 

tela, e antecede, inclusive, o decreto de tombamento do bairro Santa Tereza, segue em andamento e não há 
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nenhuma citação no diário do município que indique ter sido votado seu tombamento; que (ii) o imóvel adjacente 

à esquerda, Rua Tenente Durval 103, indicado ao tombamento pelo processo 01-081.429/14-03 teve sua proteção 

revertida e sua demolição autorizada pelo Município, (iii) e portanto, os imóveis adjacentes, contemporâneos e 

integrantes do mesmo conjunto arquitetônico ainda não tiveram sua proteção consolidada, (iv) que o Dossiê que 

indicou o imóvel em tela para tombamento foi realizado em agosto de 2013, revisado em janeiro de 2015 e 

publicado no Diário Oficial do Munícipio no dia 10 de março de 2015 e (v) que este dossiê registrou o estado da 

fachada naquele exato momento, ficando esclarecido que a fachada não sofreu intervenções tão pouco reforma 

no período posterior a realização deste dossiê” 

Considerações sobre as alegações V 

I) Em relação à citação à menção ao processo de tombamento nº 01-181.482/08-62, relativo ao bem localizado à 

Rua Tenente Freitas 149, e ao fato dele não ter sido ainda deliberado pelo CDPCM/BH, compete à Diretoria de Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público gerir a execução dos trabalhos a serem realizados tendo em vista as necessidades específicas 

de proteção ao patrimônio cultural. A elaboração do dossiê de tombamento da edificação da rua Tenente Durval, 107, 

bem como a sua submissão ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural em 30 de novembro de 2022, antecedendo 

aos demais processos de tombamentos anteriormente abertos e que aguardam deliberação para definição do grau de 

proteção se deve ao procedimento preparatório do Ministério Público de Minas Gerais nº 0024.18.009613-3 e ao Ofício 

nº497/2022/PJMA/114ºCargo que apura denúncia de obra irregular no imóvel e solicita informações sobre o processo de 

tombamento e a definição sobre a conclusão do processo de tombamento. Devido à essa demanda do Ministério Público, 

a proteção do bem foi submetida ao CDPCM/BH antes de outros processos abertos.  

II) Em relação ao imóvel da “Rua Tenente Durval 103, indicado ao tombamento pelo processo 01-081.429/14-03 

teve sua proteção revertida e sua demolição autorizada pelo Município”, tratou-se de decisão do CDPCM/BH que resultou 

em fixação de diretrizes restritivas para novas construções no lote, de forma a garantir a manutenção da ambiência 

característica do entorno. Visando a preservação dessa mesma ambiência, as diretrizes deliberadas para o imóvel da 

Rua Tenente Durval 107 não se voltaram para a parte interna da edificação, ressaltando, especificamente, a necessidade 

de recuperação da sua fachada frontal. 

III) Em relação ao trecho “(iv) que o Dossiê que indicou o imóvel em tela para tombamento foi realizado em agosto 

de 2013, revisado em janeiro de 2015 e publicado no Diário Oficial do Munícipio no dia 10 de março de 2015 e (v) que 

este dossiê registrou o estado da fachada naquele exato momento, ficando esclarecido que a fachada não sofreu 

intervenções tão pouco reforma no período posterior a realização deste dossiê”, o que foi constatado durante o 

levantamento histórico e registrado no dossiê de tombamento foi que em 1991 a edificação que então pertencia a João 

de Oliveira Melazo e sua esposa Hilda Lima Melazo foi vendida para o bancário Carlos Alberto dos Santos Pimenta e sua 

esposa, a comerciante Guilhermina Ferreira de Almeida Pimenta. Carlos Alberto dos Santos Pimenta, em 1998/1999, 

vende sua casa localizada na rua Tenente Durval, 107, para seu irmão, Eugênio Anacleto dos Santos Pimenta e esposa 
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Regina Célia Torres Pimenta. Nos anos seguintes, até por volta do ano 2003/2004, foram feitas muitas modificações na 

casa para adequação ao uso dos novos proprietários que passaram a morar na edificação. Portas, janelas, paredes, 

pisos, banheiro, cozinho, parte externa, canteiros, árvore, galinheiro, e interna da casa foram modificadas. Desta forma, 

a intervenção descaracterizante na fachada frontal da edificação, tratada no Termo de Ajustamento de Conduta no 

Ministério Público de Minas Gerais, foi realizada antes da proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. Entretanto, 

cabe esclarecer que a proteção do Conjunto Urbano pressupõe diretrizes de restauração e reversão de 

descaracterizações que podem ter ocorrido mesmo antes dessa proteção, reversões feitas a partir da análise da 

materialidade, de fotografias e de documentos de projeto.  

Considerações Finais 

O ato de tombamento provisório do bem cultural localizado à na rua Tenente Durval, 107 (zona fiscal 107, quarteirão 028, 

lote 024), se deu mediante ato regular precedido, do devido processo legal e de rigoroso estudo técnico, praticados com 

a motivação necessária à validade dos atos administrativos.  

A garantia do devido processo legal, em seu sentido formal ou adjetivo, impõe que aquele a ser atingido pela privação de 

algum direito de que seja titular, no caso em análise, o direito de propriedade, tenha de ser parte no processo em que se 

decida ou delibere a respeito daquele atingimento. E, como parte, tem de ter notícia da existência do processo e de seu 

desenvolvimento formal com todos os seus atos; tendo o condão de tornar efetivas as garantias do "contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (CF, art. 5º, L V), a envolver a oposição de razões e a apresentação de 

postulações; o oferecimento de prova, contraprova e contradita. Em suma: a impugnação, devidamente instrumentalizada, 

ao ato que o atingirá, como a impugnação presente, ora em análise. 

Diante de todo o exposto, resta esclarecida que a exigência do devido processo legal está presente como pressuposto 

de existência jurídica e de validade do ato de privação-limitação pelo processo administrativo de tombamento do bem 

cultural, ora em tela.  

Considerando que o Dossiê de Tombamento é o resultado de criterioso estudo, que por sua vez, é levado ao Conselho 

Deliberativo para constatar o valor cultural de um determinado bem, de natureza material ou imaterial, que justifique sua 

proteção através do instituto do tombamento ou registro;  

Considerando que o CDPCM-BH é órgão multidisciplinar, composto por arquitetos, historiadores, engenheiros, 

antropólogos, sociólogos, advogados, representantes da sociedade civil, dentre outros, que possuem inquestionável 

qualificação para aferir o valor simbólico, histórico e arquitetônico pertinentes à preservação ou não de determinado bem 

cultural;  

Considerando ainda que o Dossiê de Tombamento do bem cultural localizado à na rua dos Tenente Durval, 107(zona 

fiscal 107, quarteirão 028, lote 024), teve análise pelo CDPCM-BH que deliberou sobre seu valor cultural, aprovando 

assim, o tombamento provisório. Elucidamos que o CDPCM-BH, ao atestar o valor cultural de um determinado bem 
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cultural, o faz movido pelo seu reconhecimento simbólico sustentado em sólidos fundamentos teóricos e técnicos, 

seguindo, assim, todos os ritos processuais previstos pela legislação em vigor no Município; 

Entende-se que a preservação, pelo ato do tombamento, reforça a manutenção dos elementos simbólicos que remetem 

à história da ocupação do bairro, compatível com novas inserções permitidas atualmente, em uma dinâmica inevitável de 

ressignificações. Esse dinamismo urbano, porém, não é um fenômeno totalizante, exaustivo. Ele deixa fragmentos que 

permeiam os novos espaços e que contribuem para contar histórias, manter laços de afetividade com o lugar, ancorar 

memórias coletivas. É buscando promover a existência destes locais de repouso no fluxo das transformações urbanas 

que nasce e se desenvolve uma política pública de preservação patrimonial. Seu objetivo fundamental é a promoção da 

qualidade de vida dos cidadãos, ao valorizar seus lugares da memória, sua identidade, suas referências cotidianas. 

O bairro de Santa Tereza evoca a ideia de bairro tradicional, representado como um lugar de morar que ostenta 

características muito próprias de cidades pequenas e interioranas, guarda uma atmosfera comunitária, sensação que 

ganha uma maior força em função do conjunto arquitetônico do bairro, possuidor de um elevado grau de homogeneidade 

e que preserva características da ocupação primeira da zona pericentral de Belo Horizonte. 

De modo geral, as casas construídas em Santa Tereza apresentam trato mais modesto, sendo solucionadas com a 

utilização de símbolos e elementos de estilos arquitetônicos diversificados, porém de modo adaptado ao gosto dos 

proprietários. Neste conjunto arquitetônico, ancoram-se a memória e significativa parte da identidade coletiva dos 

moradores, reforçando, ainda mais, o sentimento de vínculo e afetividade para com o bairro. 

A preservação da identidade histórico-cultural do bairro de Santa Tereza encontra-se intimamente vinculada à 

preservação da sua ambiência física. No caso particular do bem cultural localizado na rua Tenente Durval, 107, de 

tipologia residencial, é importante considerar que ela contribui para a manutenção da identidade e ambiência locais. 

O Dossiê de Tombamento apresenta a motivação necessária para a proteção do bem cultural numa perspectiva que 

contempla o contexto urbano, histórico e social, tratando ao mesmo tempo dos aspectos mais amplos e mais particulares 

que justificam o tombamento. Por esta razão, o dossiê contempla informações diversas: ele toca na política de 

preservação ao patrimônio cultural do município de Belo Horizonte, ressalta questões importantes sobre o Conjunto 

Urbano Bairro Santa Tereza, aborda questões relativas à ocupação da cidade e particulariza a análise sobre a edificação 

em estudo com destaque para os elementos arquitetônicos e sua ambiência com outros imóveis pertencentes à quadra.  

A preservação deste bem cultural tem como premissa a manutenção da memória e da identidade representada pelo bem 

cultural em tela e a preservação de uma ambiência percebida naquela porção da cidade. 

Por fim, esclarecemos que o tombamento do bem cultural em questão deu-se com base em sólidos fundamentos que se 

sustentam, acima de tudo, na importância simbólica e histórica do bem cultural e no seu papel na construção da memória 

coletiva de Belo Horizonte. O tombamento do bem cultural situado na rua dos Tenente Durval, 107 (zona fiscal 107, 

quarteirão 028, lote 024), tem como objetivo preservar o referencial cotidiano de lugares capazes de se transformar sem, 

contudo, perder sua capacidade de proporcionar sentimentos de pertença e identidade.  
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Consideramos, dessa forma, insubsistentes os motivos apresentados pelo impugnante, entendendo que o pedido é 

improcedente conforme as considerações apresentadas.  

Dessa forma, como restou provado, o ato de tombamento provisório se deu mediante ato regular precedido de rigoroso 

estudo técnico e praticado com a motivação necessária à validade dos atos administrativos, improcedendo, assim, a 

presente impugnação apresentada com todos os seus pedidos. 

Ante o exposto, a DPCA, por entender que o tombamento específico da edificação irá propiciar a permanência do bem 

cultural e a preservação da ambiência da qual faz parte fundamental à proteção do Conjunto Urbano Santa Tereza, 

permitindo, com isso, uma leitura da história local confirma a manutenção da indicação da proteção através do 

tombamento definitivo, devendo ser expedida a devida notificação para o interessado.  

Ademais de acordo com o que determina a Lei nº 3.802/1984, cabe neste momento a análise da presente impugnação 

pelo CDPCM-BH.  

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Teodoro Magni 

Arquiteto / DPCA 

Bruna Aparecida Mendes de Sá 

TNS- Patrimônio Cultural - História / FMC / DPCA 
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Fundamentação legal do tombamento 

 

A Constituição Federal, de 1988, prevê que devem ser objeto de proteção, Art. 216 inciso IV- as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos – culturais; e inciso V- os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, Corrobora através do Art. 208 afirmando que “Constituem 

patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que 
contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre 

os quais se incluem: 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico;” 

 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, de 1990, no sentido de reafirmar a Constituição Federal e Estadual, 

vem através do Art. 167 municiar a capital mineira no sentido da proteção do seu patrimônio histórico, - “constituem 

patrimônio cultural do Município os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que 

contenham referência à identidade, à ação e à memória do povo Belo Horizontino, entre os quais se incluem: 
II- os modos de criar, fazer e viver; 
V- os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, artístico, paisagístico, paleontológico, ecológico e científico;” 
A mesma Lei Orgânica, também no sentido de reafirmar, o parágrafo primeiro do art. 216 da Constituição Federal e o 

Art. 209 da Constituição Estadual, diz que: “O município, com a colaboração da sociedade civil, protegerá o seu 

patrimônio histórico e cultural, por meio de inventários, pesquisas, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e 
outras formas de acautelamento”. 

 

Também a Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, traz na Seção IV o item “Dos Crimes contra o Ordenamento 

Urbano e o Patrimônio Cultural”, o Art. 62 – Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I- bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 

                Pena – reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

Parágrafo único – Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa. 

Art. 63 – Alterar o aspecto ou estrutura da edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 

decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 

arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 
                Pena – reclusão, de um a três anos de, e multa. 

 

Art. 64 – Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor 

paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religiosos, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 
               Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

 

Art. 65 – Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: 

              Pena  - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

Parágrafo único – Se o ato realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico 

ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa. 
 


