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RESUMO 

 

O tema deste estudo se assenta na preservação do patrimônio cultural arquitetônico, no 

município de Belo Horizonte. Observou-se que o tombamento consiste no principal 

instrumento de tutela desse patrimônio e, em determinados casos, essa proteção não é efetiva, 

dada a existência de vários imóveis em estado de degradação, alguns deles em situação de 

ruína. Embora existam medidas compensatórias à preservação do patrimônio cultural, são 

condicionadas ao bom estado de conservação dos bens culturais edificados. Na busca por uma 

maior efetividade da proteção do patrimônio cultural arquitetônico e uma equalização da 

relação Estado-cidadão, foi proposta neste estudo a ressignificação da preservação, sob a ótica 

da desconstrução de Jacques Derrida, para, então, chegar-se ao retrofit como mecanismo de 

proteção do patrimônio cultural arquitetônico. 

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural arquitetônico, tombamento, desconstrução, retrofit, 

administração consensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The theme of the present study is the preservation of the architectural cultural heritage in the 

city of Belo Horizonte. It was observed that real state protection consists in the main 

instrument of protection of this heritage and, in certain cases, this protection is not effective, 

given the existence of several properties in a state of degradation, some of which are in ruins. 

Although there are compensatory measures for the preservation of cultural heritage, they are 

conditioned to the good condition of the built cultural heritage. In the search for greater 

effectiveness of the protection of architectural cultural heritage and an equalization of the 

relationship State-citizen, this study proposed reframing the preservation from the perspective 

of Jacques Derrida's deconstruction, in order to get to retrofit as a mechanism for protection of 

the architectural cultural heritage. 

 

Keywords: Architectural cultural heritage, real state protection, retrofit, soft administration. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proteção do patrimônio cultural está prevista na Constituição da República de 

1988, nos dispositivos 216 e 225. Nestes, o texto constitucional define o conceito de 

patrimônio cultural e atribui tanto ao Poder Público como à coletividade o dever de preservá-

lo.  

À primeira vista, a expressão meio ambiente conduz à projeção de imagens do meio 

natural e dos componentes abióticos (físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna) que o 

integram. Entretanto, está-se diante de um termo complexo e que suporta ampla interpretação, 

e, como será demonstrado em capítulo próprio, a Constituição da República de 1988 prevê 

proteção ao meio ambiente cultural, constituído pelo patrimônio cultural edificado1, objeto 

deste estudo. 

O arcabouço arquitetônico de Belo Horizonte é composto de edificações de 

características e épocas diversas. Devido à importância e valor cultural, os bens imobiliários 

ou o conjunto arquitetônico são portadores de referências culturais, tanto estética, como 

social, econômica e política. Desse modo, esses bens são passíveis de tombamento, ou seja, a 

inscrição no livro do Tombo2, com o intuito de manter preservada a memória, a cultura de 

uma determinada época e sociedade. 

O tombamento tem sido utilizado como principal instrumento de proteção do 

patrimônio cultural arquitetônico. Contudo, em determinados casos, a proteção decorrente do 

tombamento não se mostra efetiva. Muito embora o proprietário do imóvel tombado possa ser 

beneficiado com a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), e a Transferência 

do Direito de Construir3 (TDC), por vezes não suportam os custos de manutenção e 

preservação de um imóvel tombado. Diante das restrições à propriedade, onerosidade dos 

custos de restauração e manutenção, muitos imóveis são abandonados, depredados e 

demolidos pelos proprietários a fim de reverter o ato de tombamento instituído pelo Poder 

Público. 

                                                
1 As edificações consistem numa das expressões do patrimônio cultural, cujo conceito será tratado no capítulo 1 
deste estudo, ampliando sua compreensão para além do material, abrangendo o imaterial. 
2 O Decreto-Lei n°25/37 prevê quatro Livros do Tombo, nos quais os bens de interesse cultural deverão ser 
inscritos, são eles: a) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, no qual são inscritas as coisas 
pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e as mencionadas no § 2º do 
art. 1º.  Do Decreto-Lei n° 25/37. b) no Livro do Tombo Histórico, registram-se as coisas de interesse histórico e 
as obras de arte histórica; c)no Livro do Tombo das Belas Artes, são inscritas “as coisas de arte erudita, nacional 
ou estrangeira” (BRASIL, 1937, s.p.); d) “no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na 
categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras” (BRASIL, 1937, s.p.). Este tema será discorrido no 
capítulo 2. 
3 Permite ao proprietário a alienação do potencial construtivo do imóvel tombado. 
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De acordo com listagem da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, existem no 

município mais de 700 imóveis tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 

do Município. Esta lista pode ser ainda mais extensa, tendo em vista a existência de processos 

de tombamento em tramitação.  

Como visto no introito deste tópico, a Constituição da República de 1988 atribuiu ao 

Poder Público e à coletividade o dever de proteção e preservação do patrimônio cultural. Tal 

dever abrange o cuidar da edificação pelo proprietário, como por aquele que exerce seu 

domínio, bem como a fiscalização pelo Poder Público e pela coletividade. No entanto, esta 

fiscalização é, por vezes, vista por parcela da população como dever exclusivamente estatal, 

ficando a fiscalização da proteção do patrimônio cultural imobiliário a cargo do Poder 

Público. 

De acordo com reportagem veiculada no jornal Estado de Minas (2012), 5% (cinco 

por cento) dos imóveis tombados no município de Belo Horizonte encontram-se em péssimas 

condições de conservação, abrigando desde usuários de drogas a criminosos.  

Nessa reportagem são apresentados exemplos de casos de degradação, dentre eles 

destacam-se duas casas tombadas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 

Municipal de Belo Horizonte (CDPCM-BH), situadas na rua da Bahia 2.411 e 2.425, ambas 

de propriedade de uma mesma família. De acordo com a notícia, os proprietários pretendiam a 

demolição de uma das casas, a menor, (representada na figura 1 à esquerda) para construção 

de um edifício. No entanto, o CDPCM-BH não autorizou a sua demolição, sob o fundamento 

de que a construção de um prédio naquela localidade “sufocaria” o imóvel tombado ao seu 

lado. 
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Figura 1. Casas tombadas situadas na Rua da Bahia 2.411 e 2.455. Fonte: autor. 

 

O imóvel à esquerda, constante na figura 1, apresenta rachaduras na sua fachada, 

contudo, não oferece riscos a ponto de não ser restaurado, conforme Michele Arroyo, à época 

diretora do Patrimônio Cultural, em entrevista ao jornal Estado de Minas. Conforme a 

entrevistada, os proprietários do imóvel não tinham interesse na restauração do bem e estavam 

dispostos a aguardar a deterioração do imóvel a fim de viabilizar sua demolição. 

Exemplos de abandono e descaso com patrimônio cultural arquitetônico estão 

presentes no tecido urbano de Belo Horizonte, assim como em diversas outras cidades de 

Minas Gerais e demais estados brasileiros. Para ilustrar, cita-se um levantamento realizado 

pelo jornal O Estado de São Paulo o qual demonstrou a precariedade do patrimônio cultural 

da capital paulista – 40% (quarenta por cento) dos “1.813 imóveis tombados ou em processo 

de tombamento de toda a capital estão abandonados, destruídos ou totalmente desfigurados”.4 

Depreende-se, portanto, que o instituto tombamento5, não é suficiente à proteção do 

patrimônio cultural arquitetônico, podendo esta limitação ser identificada com a observação 

da situação de parcela dos imóveis tombados na capital mineira, a exemplo dos imóveis 

situados na avenida do Contorno entre os números 1.285 e 1.313 (Figura 2 e 3). Estes se 

encontram em estado de ruína, mas obtiveram em maio de 2016 projeto de restauração e 

reabilitação da área envoltória aprovados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 

                                                
4 AGÊNCIA ESTADO. Dados indicam 40% dos imóveis de SP destruídos. Estadão. São Paulo, 04 jan. 2009. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dados-indicam-40-de-imoveis-tombados-de-sp-
destruidos,302300>. Acesso em: 14 jan. 2016. 
5 O tombamento é ato administrativo por meio do qual a Administração declara determinado bem como 
patrimônio cultural, a ser inscrito em respectivo livro do Tombo. A esse instituto será dedicada uma análise 
pormenorizada no capítulo 4. 
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de Belo Horizonte, possibilitando a preservação da memória cultural daquela localidade, bem 

como o estímulo econômico decorrente da exploração da área envoltória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, imóvel situado ao lado do representado pela figura 2, constituído apenas pela 

fachada e em estado de ruína: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botelho& Andrade (2005) observam que os proprietários de imóveis tombados, “o 

mais das vezes, sentem-se usurpados em seu direito de propriedade e não vêem (sic) nas 

medidas compensatórias uma saída conveniente” (BOTELHO; ANDRADE, 2005, s.p.). De 

acordo com Botelho e Andrade (2005), os proprietários de edificações tombadas afirmam que 

o valor do IPTU em relação aos gastos na conservação e manutenção do imóvel é baixo. 

Figura 2. Avenida do Contorno 1.285 e 1.297. 
 Fonte: Bloc Arquitetura, 2016 

Figura 3. Avenida do Contorno 1.285. Fonte: Bloc Arquitetura, 2016 
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Citam como exemplo, as edificações localizadas no bairro Floresta, “em que o valor venal do 

imóvel e, conseqüentemente (sic), do IPTU é baixo. Já em conjuntos como o da Praça da 

Liberdade, o valor do IPTU é bastante alto, o que o torna um benefício mais cobiçado e 

valorizado” (BOTELHO; ANDRADE, 2005, s.p.). 

A investigação acerca da proteção do patrimônio cultural limitou-se à cidade de Belo 

Horizonte e foi motivada pela observação da situação de abandono e degradação de imóveis 

tombados no município, assim como pela retomada de uma política urbana voltada à 

negociação entre o Poder Público e o particular de maneira a flexibilizar os padrões 

construtivos.  

A partir dessa constatação, o presente estudo proporá a utilização do processo de 

retrofit de edificações tombadas, como mecanismo de proteção do patrimônio cultural 

arquitetônico, possibilitada a partir da ressignificação do vocábulo preservação, por meio da 

desconstrução derridiana. Tal proposição se releva pertinente dada a situação de degradação 

do patrimônio cultural arquitetônico, contribuindo para o avanço da tutela das edificações 

tombadas. Ainda, este estudo pretende, a partir da experiência de Belo Horizonte, servir como 

diretriz para outros entes da federação na política de preservação do patrimônio edificado, 

encorajando a participação do cidadão na gestão desse patrimônio. 

Para se atingir tal objetivo, será realizada uma análise interdisciplinar, a fim de criar 

uma interlocução entre as áreas do Direito, Filosofia e Arquitetura, bem como serão 

apresentados dois casos concretos de aprovação de intervenção pelo CDPCM-BH em imóveis 

tombados, nos quais está caracterizado o retrofit. Nesta pesquisa serão utilizados livros, 

artigos científicos, matéria jornalística,a Constituição da República de 1988, legislações 

infraconstitucionais federais e municipais, pareceres, relatórios técnicos, além de estudos 

prévios de intervenção em bem cultural. 
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1 A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO 

URBANÍSTICO COMO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

Este estudo investigará a preservação do patrimônio cultural arquitetônico, como 

direito fundamental ao meio ecologicamente equilibrado.Para tanto, serão tratados temas 

como meio ambiente e suas acepções urbana e cultural, o patrimônio cultural e suas vertentes, 

a função social da propriedade e, por derradeiro, o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

1.1 Concepção de meio ambiente 

 

À primeira vista, a expressão meio ambiente conduz à projeção de imagens do meio 

natural e dos componentes abióticos (físicos e químicos) e bióticos (flora e fauna) que o 

integram. Entretanto, está-se diante de um termo complexo e que suporta ampla interpretação. 
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O meio ambiente, conforme Padilha (2010), é uma temática multidimensional6 de 

extrema complexidade e abrangência, “pois variados são os elementos e diversas as 

dimensões que compõem esse conceito indeterminado” (PADILHA, 2010, p.195), 

dificultando a sua delimitação. Embora o meio ambiente possa ser definido sob ponto de vista 

das ciências biológicas, adotar-se-á neste estudo uma definição jurídica. 

Nesse sentido, Padilha (2010, p. 405) esclarece que  

 

[...]meio ambiente é um conceito extremamente amplo, que não comporta uma 
análise restritiva, até mesmo encontrar uma definição rígida é tarefa impossível, 
dada sua característica de transversalidade e multidisciplinaridade, que o identifica 
com uma diversidade de significados. 

 

A expressão engloba tanto os componentes do ambiente natural (bióticos e abióticos) 

como os aspectos sociais e culturais que, segundo esta autora, “integram e interligam em seu 

caráter multidimensional que exige, para sua compreensão, uma visão holística e sistêmica” 

(PADILHA, 2010, p. 405). Sob essa perspectiva, Padilha busca definir meio ambiente: 

 

Pode-se afirmar que o meio ambiente é tudo aquilo que cerca um organismo (o 
homem é um organismo vivo), seja o físico (água, ar, terra, bens tangíveis pelo 
homem), seja o social (valores culturais, hábitos, costumes, crenças), seja o psíquico 
(sentimento do homem e suas e expectativas, segurança, angústia, estabilidade), uma 
vez que os meios físico, social e psíquico são os que dão as condições 
interdependentes necessárias e suficientes para que o organismo vivo (planta ou 
animal) se desenvolva na sua plenitude. (PADILHA, 2010, p. 196). 

 

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que introduziu a Política Nacional do Meio 

Ambiente7, trouxe em seu art. 3°, I, a definição de meio ambiente como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”.8 

Embora o conceito legal privilegie o aspecto natural do meio ambiente, cumpre ao 

intérprete uma releitura do art. 3°, I, da Lei 6.938/81, conjugando-o com o art. 225 do texto 

constitucional, aglutinando os aspectos culturais e sociais que integram o meio ambiente. 

                                                
6 Segundo Norma Sueli Padilha, o meio ambiente apresenta múltiplas dimensões, como a dimensão ecológica, a 
humana, a econômica, a ética, que provocam “pontos de tensão” na interpretação e aplicação das normas 
ambientais, “mas que devem ser compreendidas harmonicamente para alcance da correta abrangência e plena 
realização e eficácia do objeto do Direito Constitucional Ambiental”. (PADILHA, 2010, p. 195). 
7 A Lei 6.938/81, segundo Norma Sueli Padilha, inaugurou um novo paradigma normativo em matéria 
ambiental, consubstanciando numa das mais expressivas normas ambientais do País. (PADILHA, 2010. p. 119). 
8 BRASIL, 1981. 
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A Constituição da República, de 1988, ao sistematizar a proteção do meio ambiente, 

estendeu a tutela para além do ambiente natural, abarcando outras manifestações, como o 

artificial (art. 182), o cultural (art. 216) e o do trabalho (art. 200, VIII).  

Nesse sentido, Reisewitz(2004, p. 63) disserta que o direito ambiental não está 

limitado aos aspectos naturais do ambiente, compreendendo 

 

[...]em sua tutela os elementos criados pelo ser humano, ou seja, a ação humana 
modificadora da natureza, de maneira que toda a riqueza que compõe o patrimônio 
ambiental transcende a matéria natural e incorpora também um ambiente cultural, 
revelado pelo patrimônio cultural. 

 

Salienta-se que, no Brasil, o conceito de meio ambiente é unitário. Segundo Fiorillo 

(2014, p. 61), “não se busca estabelecer divisões estanques, isolantes, até mesmo porque isso 

seria um empecilho à aplicação da efetiva tutela”. 

A classificação do meio ambiente em aspectos distintos9é utilizada para fins didáticos, 

facilitando a identificação da atividade degradante, assim como o bem agredido. Fiorillo 

(2014, p.61, grifos no original) ressalta “que o direito ambiental tem como objetomaior tutelar 

a vida saudável, de modo que a classificação apenas identifica o aspecto do meio ambiente em 

que valores maiores foram aviltados”. 

Apresentadas as configurações de meio ambiente, interessa ao presente estudo a 

investigação do meio ambiente artificial e do cultural, nos quais estão inseridos o patrimônio 

cultural arquitetônico. 

 

1.1.1Meio Ambiente Artificial 

 

Como visto, a Constituição da República, de 1988, conferiu à expressão meio 

ambiente uma definição ampla e extensiva, criando um “espaço positivo de incidência da 

norma” (FIORILLO, 2014, p. 61). Sob um olhar holístico e sistêmico, a compreensão do meio 

ambiente se expande para além do natural, alcançando o meio ambiente artificial.  

Quanto ao conceito de meio ambiente artificial, Barros (2008, p. 144) esclarece: 

 

Meio ambiente artificial é o construído pela ação humana que transforma espaços 
naturais em espaços urbanos e, consoante exegese do art. 21, inciso XX, 182 
seguintes e art. 225 da Constituição Federal, se constitui pelo conjunto de 
edificações, equipamentos, rodovias, e demais elementos que forma o espaço urbano 
construído. Por este conceito tem-se que os espaços urbanos podem ser fechados, 

                                                
9 Encontra-se na clássica doutrina acepções de meio ambiente como o natural, o artificial, o cultural e do 
trabalho. 
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caracterizados pelo conjunto de edificações, e abertos, pelos espaços públicos. O 
meio ambiente artificial, em resumo, é estruturado através da cidade e a 
possibilidade de nela se viver com qualidade de vida, contexto que é disposto 
através da lei. A Constituição Federal de 1988 tutelou o meio ambiente artificial 
através do art. 21, inciso XX e do art. 182.  

 

O meio ambiente artificial, como sinônimo de meio ambiente urbano, é palco do 

desenvolvimento das relações sociais, políticas, econômicas e culturais, no qual o homem é 

parte integrante da Natureza. Atento ao papel assumido pelas cidades como principal 

ambiente de organização humana e produção, o constituinte cuidou da proteção do meio 

ambiente artificial. 

Nesse sentido, Scarpi (2009, p. 287) afirma: 

 
Pensar a natureza e o meio ambiente, tendo como foco o homem, é pensar o espaço 
onde esse homem se realiza e constrói sua vida com dignidade: a cidade. Logo, 
pensar o urbano é pensar o meio ambiente do homem e, também, as formas de 
realização da dignidade humana em um espaço de construção social. Pensar a 
cidade, então, é pensar o meio ambiente de realização do homem social e cuidar da 
cidade é cuidar do meio ambiente construído por esse homem. 

 

O meio ambiente urbano, conforme Padilha (2010, p. 406), “também faz parte do 

mandamento constitucional imposto pela proteção jurídica ao meio ambiente”, como disposto 

no art. 225. E, especificamente, nos artigos 21, XX e 182, a Constituição da República, de 

1988, cuidou da proteção do meio ambiente artificial: 

 
Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XX –instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 
 

Atendendo ao preceito constitucional, contido no art. 182, que estabeleceu a Política 

de Desenvolvimento Urbano, em 10 de julho de 2001 é publicada a Lei 10.257/01, 

reconhecida como Estatuto da Cidade, dispondo sobre as diretrizes gerais de política urbana, 

as quais deverão ser observadas pelos Planos Diretores e demais legislações urbanísticas. 

A política urbana, conforme o art. 182 da Constituição da República, de 1988, tem por 

finalidade “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988). As cidades, como espaço de organização e 

desenvolvimento humano, devem, portanto, propiciar condições de habitação, trabalho, 
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educação e saúde às suas populações, relacionando-se o postulado constitucional expresso no 

art. 182 ao do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CR/88).  

 

1.1.2 Meio Ambiente Cultural 

 

A proteção do meio ambiente cultural tem reconhecida sua importância, pois está 

sistematizada no art. 225 da Constituição da República, de 1988, e, especificamente, em seu 

art. 216.  

Quanto à relação patrimônio cultural e meio ambiente cultural, Fachin&Fracassoli 

(2016) afirmam não haver um consenso, sendo esses conceitos tratados indistintamente, pela 

doutrina, como “verdadeiros sinônimos”. Sob essa ótica, os autores observam que 

“patrimônio cultural em sentido amplo seria o mesmo que meio ambiente cultural. Todavia, é 

mais correto afirmar que o patrimônio cultural constrói o conceito de meio ambiente cultural.” 

(FACHIN & FRACASSOLI, 2016, s.p.). 

Quanto à definição de meio ambiente cultural, Lima(2010, p. 23) observa: 

 

O meio ambiente cultural não é bem definido pela legislação pátria, uma vez que a 
constituição federal, na tentativa de conceituá-lo, não o faz com êxito, pois somente 
afirma quais os elementos indicativos do valor cultural de um patrimônio para o 
Ordenamento. Desta forma, a Carta Magna tem por (sic) estabelecer uma espécie de 
sinonímia, ou ainda, um embaraçamento entre os conceitos de meio ambiente 
cultural, cultura e patrimônio cultural. A doutrina, de quando em quando, também 
não encontra caminho adequado à resolução do problema, já que a maioria dos 
autores sequer enfrenta a questão. 
 

As expressões meio ambiente cultural, patrimônio cultural e cultura, embora estejam 

estreitamente relacionadas, não possuem a mesma significação. O vocábulo culturapossui 

diversas acepções, relacionando-se, num primeiro momento, à capacidade cognitiva humana. 

Conforme Miguel Reale (2003, p. 24), a expressão culturaconsiste no “conjunto de tudo 

aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, quer 

para modificá-la, quer para modificar a si mesmo”. 

Já a definição de patrimônio cultural está prevista no art. 216 da Constituição da 

República, de 1988, como “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988), observadas as hipóteses 

contidas nos incisos do citado dispositivo. O conceito de patrimônio cultural será analisado de 

forma pormenorizada em tópico próprio, em razão de sua abrangência. 
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Por último, o meio ambiente cultural, conforme Lima (2010, p. 23),  

 

[...]constitui-se não só do patrimônio cultural de um povo, mas também dos bens 
individualizados a que se lhes atribui o valor da ação humana, e ainda do meio 
artificial, físico, químico ou biológico, desde que lhe seja identificado o caráter 
cultural.  

 

1.2 Da cultura ao conceito de patrimônio cultural 

 

1.2.1 Cultura 

 

Antes de adentrar o tema patrimônio cultural, impõe-se o estudo do termo cultura, 

“considerado por muitos como indefinível” (GOMES, 2013, p. 3), já que dele decorrem 

diversas acepções. Neste tópico, a fim de delimitar o conceito de cultura, propor-se-á o estudo 

desse conceito, sob seu aspecto filosófico. 

Ao apreender a criação da cultura, o ser humano é capaz de compreender sua presença 

no mundo, suas aspirações, interesses, normas, costumes e valores que orientam a sua vida – 

começa a compreender a vida em sua plenitude. A compreensão do conceito de cultura se faz 

a partir da distinção entre cultura e natureza, assim como da relação dialética entre essas, já 

que se encontram essencialmente vinculadas.  

A cultura é caracterizada pela humanização da natureza, no sentido de satisfação das 

necessidades humanas - “o cultural é o natural suprassumido na esfera das necessidades e fins 

do ser humano” (LIMA VAZ, 1998, p.1). Sob essa perspectiva, a cultura é criada a partir da 

transformação dos elementos fornecidos pela natureza, e o homem comoseu produto, ao 

refletir sobre sua condição existencial, inicia um processo de autotransformação,recriando-se 

na forma de cultura. 

Dessa forma, o homem empreende um desafio supremo posto pela própria natureza: 

“dar à nossavida um conteúdo de valor e orientá-lo num sentido que seja em nós a busca da 

realização doque a mesma natureza deposita em nós como promessa e como tarefa nunca 

acabada” (LIMAVAZ, 1998, p. 2). Assim, a cultura é o espaço de realização do homem e de 

onde emergem os hábitos e costumes que orientam e dão significado à ação humana e que 

está em constante transformação. 

Em razão dessa expansão e mutação vertiginosa, experimentada pelo mundo cultural, 

no qual coexistem estruturas políticas, sociais e manifestações culturais diversas, Lima Vaz 
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lança o conceito de pluriverso cultural, que se opõe à ideia de universo, concebida a partir de 

um princípio organizador. 

Conforme Lima Vaz (1998, p. 6), “uma sociedade que abriga um pluriverso cultural é 

uma sociedade que atingiu um grau elevado de complexidade seja no plano político-

organizacional, seja no plano cultural”. Trata-se, portanto, de um conceito contemporâneo, 

que permite pensar o convívio das mais variadas formas de manifestação cultural, a partir do 

qual coexistem lugares culturais, possibilitando a realização da coletividade, assim como a do 

próprio ser humano, que busca encontrar-se nesse espaço. 

Ao propor o conceito de pluriverso, Lima Vaz (1975), enumera alguns dos universos 

culturais que constituiriam a sociedade contemporânea, são eles: o universo cultural da 

comunicação, da pesquisa, da profissão, da organização (econômica, política e social), do 

lazer, o universo cultural tradicional (compreendendo a religião, moral tradicional, tradição e 

costumes populares). Não se trata, contudo, de um rol exaustivo, uma vez que a cultura está 

envolvida em um processo de constante transmutação e o surgimento de novos universos 

culturais ocorrerá a partir do surgimento de novas necessidades humanas. 

Sob a ótica da existência de múltiplos universos, torna-se impossível reduzi-los à 

unidade formal ou ideológica, sobre a qual seria permitido pensar um universo de universos. 

Desse modo, a cultura deve ser apreendida como um pluriverso, representado na forma 

constelações de universos culturais.  

 Embora o objeto desse estudo se concentre na investigação do patrimônio cultural 

arquitetônico, analisar-se-á no próximo item o conceito de patrimônio cultural e sua evolução 

a partir do Decreto-Lei n° 25/37, considerando a necessidade de reconhecimento de universos 

culturais, até então excluídos e que formam a identidade da sociedade brasileira. 

 

1.2.2 Patrimônio Cultural 

 

O patrimônio cultural foi tratado em diversas legislações10, tanto no âmbito 

constitucional quanto infraconstitucional. Entretanto, foi a partir do Decreto-Lei nº. 25, de 30 

                                                
10 “No tocante à política de proteção cultural no Brasil, registram-se diversos antecedentes normativos, desde o 
Alvará de 28.8.1721, de Dom João, passando pela recomendação feita, em 1742, ao Governador de Pernambuco, 
pelo então Conde de Galveias, Vice-Rei do Brasil, André de Melo e Castro, para a restauração do Palácio das 
Duas Torres, pela tipificação penal, objetivando a tutela do patrimônio cultural (art. 178 do Código Criminal de 
1830), decretos, como o de n.º 22.928, de 12 de julho de 1933, que erigiu Ouro Preto à condição de Monumento 
Nacional, o de nº 24.735, de julho e 1934, que aprovou o regulamento para o Museu Histórico Nacional, pelas 
prescrições da Constituição de 16 de julho de 1934 (art. 10, 133, inciso SVII, 134), pela Lei nº 378, de 13.1.37, 
que, tratando da estrutura do Ministério da Educação, oficializou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
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de novembro de 1937 (recepcionado pela Constituição da República, de 1988, e ainda em 

vigor) que a proteção do patrimônio cultural recebeu tratamento mais abrangente, sendo, 

inclusive, institucionalizado o tombamento.  

O Decreto-Lei trouxe a nomenclatura Patrimônio Histórico e Artístico, em seu artigo 

1º, caput, conceituando-o como “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e 

cuja conservação seja de interêsse (sic) público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis 

da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico” (BRASIL, 1937). Denota-se que o conceito introduzido pelo 

Decreto-lei n° 25/37 privilegiou a proteção do patrimônio material, sejam eles móveis e 

imóveis, assim como os condicionou a um caráter excepcional11. 

O §1° do mencionado dispositivo condicionou a caracterização daqueles bens como 

patrimônio histórico e artístico à inscrição num dos Livros do Tombo. Ou seja, os bens 

somente seriam considerados integrantes do acervo cultural se passassem pelo procedimento 

de tombamento: “§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou 

agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei”.(BRASIL, 

1937, s.p.) 

Já o §2° do art. 1°, do Decreto-Lei 25/37, equiparou a patrimônio histórico e artístico 

“os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger 

pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 

humana” (BRASIL, 1937, s.p.), também sujeitos a tombamento. 

Quanto ao conceito de patrimônio histórico e artístico, Hely Lopes Meirelles (2013, p. 

152, grifos do autor) afirma:  

 

O conceito de patrimônio histórico e artístico nacional abrange todos os bens, 
móveis e imóveis, existentes no País, cuja conservação seja de interesse público, por 
sua vinculação a fatos memoráveis da história pátria, ou por seu excepcional valor 
artístico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou ambiental. Tais bens tanto 
podem ser realizações humanas como obras da natureza; tanto podem ser 
preciosidades do passado como criações contemporâneas. A proteção de todos esses 
bens é realizada por meio de tombamento, ou seja, da inscrição da coisa em livros 
especiais – Livros do Tombo – na repartição competente, para que a sua utilização e 
conservação se façam de acordo com o prescrito na respectiva lei. 

 

                                                                                                                                                   
Nacional (SPHAN) (atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN), até a Carta Política, 
de 10 de novembro de 1937, (art. 134)”. (PIRES, 2010, p.142). 
11No tópico dedicado ao patrimônio cultural arquitetônico, abordar-se-á o caráter excepcional do patrimônio 
cultural. 
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A proteção do patrimônio cultural, segundo Pires, além de sustentada pelo Decreto-Lei 

nº. 25, de 30 de novembro de 1937, sofreu influência de “outros diplomas internos e de 

convenções internacionais, notadamente a de Estocolmo” (PIRES, 2010, p. 141), sendo 

tratada na Constituição da República de 1988 com importantes inovações. 

A Constituição da República, de 1988, ao sistematizar a proteção do patrimônio 

cultural no art. 216, caput, ampliou e revitalizou o conceito de patrimônio histórico e artístico, 

introduzido pelo Decreto-Lei 25/37, adotando a nomenclatura Patrimônio Cultural. Pode-se 

observar que a própria expressão alarga a sua abrangência – toma como referencial a ideia de 

cultura, preterindo a de história:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
 
I –as formas de expressão; 
II –os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV –as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação.(BRASIL, 1988) 

 

A reformulação do conceito de patrimônio cultural trouxe significativo aprimoramento 

de sua proteção, ampliando-a aos bens de caráter imaterial e relacionando os bens culturais à 

identidade12, ação e memória13com a formação da sociedade brasileira. Assim, o patrimônio 

cultural pode ser compreendido em suas duas modalidades, “a tangível, já constante da teoria 

tradicional14, e a intangível, autônoma e associável ou não à primeira” (MOREIRA, 2013. 

p.113). 

Nesse sentido, Rodrigues (2012, p. 218) assinala: 
                                                
12 A identidade consiste no “processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda 
um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de 
significado. A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela História, Geografia, Biologia, 
instituições produtivas e reprodutivas pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 
revelações de cunho religioso. Todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 
sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em 
sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço” (CASTELLS, 2002, p. 22-23) 
13 A partir da investigação do conceito de memória em Paul Ricouer (2007), é possível compreender que não se 
trata de característica natural, mas resultado de uma escolha, da seleção de dados que se vinculam aos lugares de 
memória. Conforme Ricouer (2007), a memória pertence ao passado, mas é no presente que ela ganha 
significado, ou seja, a partir do processo de rememoração dos vestígios do passado que se constrói o sentido da 
coletividade e o sentimento de pertencimento. 
14Na qual a proteção do patrimônio cultural era dirigida apenas aos bens materiais, móveis ou imóveis. 
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O caput do art. 216 rompeu com a tradição do direito constitucional brasileiro ao 
inserir expressamente na Carta Maior o conceito de patrimônio cultural e o fez de 
forma muito feliz, abraçando simultaneamente os conceitos de ”valor histórico”, já 
que prescreve a proteção de bens individualmente, ou em conjunto desde que 
“portadores de referência à identidade, à ação, memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira” sem exigir que sejam de “valor excepcional” e 
ainda os de “valor sociológico”, eis que consagra a defesa de bens imateriais ao lado 
dos materiais tradicionais. Também exclui acertadamente a necessidade do 
tombamento prévio, já que seu texto não exige que os bens sejam tombados para 
integrarem o patrimônio cultural. 

 

Trata-se, conforme Gomes (2013, p. 16), de um conceito amplo, diversificado, aberto 

e dinâmico, em constante transformação:  

 

Amplo, porque as normas jurídicas lhes dão significado e abrangência. 
Diversificado, porque varia conforme o diploma legislativo. Aberto e em 
transformação, por estar sujeito às mutáveis realidades históricas, sendo 
progressivamente desenvolvido e dependente das necessidades concretas de 
proteção e valorização da sociedade. 

 

Na mesma esteira do posicionamento desse autor, Paulo Affonso Leme Machado 

assinala que o conceito constitucional de patrimônio “é dinâmico, caminha no tempo unindo 

gerações. É uma noção ampla, e que poderíamos chamar de patrimônio cultural social 

nacional” (MACHADO, 2016, p. 1123, grifos no original). Conforme Machado (2016, p. 

1123), o vocábulo cultural, ainda que analisado isoladamente, passa a repercutir “num âmbito 

maior, que é a sociedade brasileira”. 

Nesse sentido, o conceito de patrimônio cultural, introduzido no texto constitucional, 

rompeu os limites daquela definição, contida no art. 1°, do Decreto-Lei n° 25/37 – alcança 

tanto o patrimônio cultural material quanto o imaterial, relacionando-os à identidade, ação e 

memória dos grupos formadores da sociedade brasileira.  

Quanto ao conceito de patrimônio cultural imaterial, a Convenção para Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada em 2003 pela Unesco, define-o como 

 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. (UNESCO, 2003, s.p.) 

 

Aguinaga, tomando a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 

analisa os bens culturais imateriais: 
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O patrimônio cultural imaterial diz respeito àquela porção intangível da produção 
cultural dos povos, encontrada nas tradições, nos saberes, no folclore, nas línguas, 
nas festas, e em outras tantas manifestações que são transmitidas de uma geração a 
outra, o que, segundo os mesmos ensinamentos, traduz-se por uma série de 
manifestações, notadamente de natureza fluida e imaterial, que congrega variadas 
formas de saber, fazer, criar, juntamente com o produto material de suas expressões, 
bem como do patrimônio tangível que lhe dá sustentação. (AGUINAGA, 2016, s.p.) 

 

Já o patrimônio cultural material, à luz do art. 216 da Constituição da República, pode 

ser compreendido como todos os bens tangíveis, corpóreos, classificados em: a) móveis, 

representados pelas obras de arte, documentos históricos, acervos museológicos, 

bibliográficos, fotográficos, dentre outros; e b) imóveis, caracterizados, p.ex., pelos sítios 

arqueológicos, cidades históricas, paisagens naturais ou artificiais, edificações, monumentos. 

Tendo em vista a limitação temática deste estudo, deter-se-á à análise das edificações 

como patrimônio cultural arquitetônico urbanístico. 

 

1.3 Patrimônio cultural arquitetônico 

 

Como dissertado, o patrimônio cultural é compreendido sob dois aspectos, o material e 

o imaterial. O Decreto-Lei n° 25/37 inaugurou a proteção do patrimônio cultural no 

ordenamento jurídico brasileiro, dirigida especificamente àquele patrimônio cultural material. 

Conforme Pires (2010, p. 76), o Decreto-Lei n° 25/37 tinha como objetivo “a criação de 

símbolos para a formação identitária da nação”, buscando no patrimônio material os 

“elementos sensíveis para uma tal representação, de modo a abrigá-los sob o manto da 

intervenção estatal, instrumentalizada, então, pelo instituto do tombamento” (PIRES, 2010, p. 

76). 

A busca por essa identidade nacional culminou na salvaguarda de determinados bens 

que, como explicitado pelo Decreto-Lei n° 25/37, estivessem vinculados a “fatos memoráveis 

da história do Brasil”.  De acordo com Pires (2010, p. 76), “elegeram-se critérios de seleção 

para fins de conformação do patrimônio-símbolo15 o caráter excepcional do bem e o seu 

enquadramento na tipologia urbana e arquitetônica do século XVIII”, caracterizada pelo 

barroco colonial e suas representações.  

Ao vincular o patrimônio cultural material a fatos memoráveis da história brasileira, 

excluíram-se dessa proteção bens materiais que, embora não guardassem esse caráter 

                                                
15 O patrimônio-símbolo é caracterizado por ostentar elementos culturais referenciais à identidade nacional, a 
exemplo da arquitetura barroca.  
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excepcional, representavam os modos de vida, a estética, assim como fatores que orientavam 

a ocupação urbana das cidades brasileiras. 

Como já declinado, a Constituição da República, de 1988, ao sistematizar a proteção 

do patrimônio cultural, rompeu com a lógica nacionalista, adotada pelo Decreto-Lei n° 25/37, 

considerando como patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, “portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”. Assim, serão considerados bens culturais aqueles cujas características remontem à 

memória e identidade dos mais variados grupos que representam a multifacetada sociedade 

brasileira. 

Sob essa nova ótica, o patrimônio cultural arquitetônico pode ser compreendido como 

qualquer edificação ou estrutura urbana que represente a histórica local ou de uma cidade. Ao 

considerar determinada edificação patrimônio cultural, reconhecem-se nela elementos que 

remontam à ocupação urbana local, assim como os padrões estéticos e tipológicos, na 

formação de seus referenciais. 

Ao buscar a proteção do patrimônio cultural edificado, por meio da identificação e 

seleção dos elementos culturais arquitetônicos, cada geração cria seu passado: 

 

[...]construindo um mito das origens, descobre pais ancestrais, elege seus heróis 
fundadores, identifica um patrimônio, cataloga monumentos, transforma espaços em 
lugares com significados. Mais do que isso, tal processo imaginário de invenção da 
cidade é capaz de construir utopias, regressivas ou progressivas, através das quais a 
urbs sonha a si mesma. (PESAVENTO, 2002, p. 25) 

 

O patrimônio cultural de um povo, segundo Nascimento et al. (2015),“é responsável 

pela continuidade histórica de uma comunidade que se reconhece como tal e corporifica seus 

ideais e valores, transcendendo as gerações”. Conforme os autores, os elementos culturais 

construídos representam “importantes fatores de coesão social, de orientação e 

reconhecimento, sem os quais a estabilidade psíquica e os valores existenciais de cada um não 

existiriam” (NASCIMENTO et al., 2015, s.p.).  

Portanto, o patrimônio cultural, além de congregar características estilísticas, reflete os 

valores de uma determinada época, permite a perpetuação da memória da cidade, assim como 

das memórias dos próprios indivíduos que construíram na urbe as suas identidades. A 

preservação do patrimônio cultural arquitetônico representa o direito da cidade de 
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experimentar-se como cultura, bem como a possibilidade de o indivíduo consolidar o ethos16, 

na presença exigente do Bem17, em busca de sua autorrealização. 

 

1.4 Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

O tratamento de questões ambientais, a partir da Declaração do Meio Ambiente de 

Estocolmo e adotada em 1972 pela Organização das Nações Unidas, revela a preocupação dos 

Estados-Nação com a qualidade do meio ambiente natural e artificial e o esgotamento dos 

recursos naturais. 

A Declaração de Estocolmo, conforme Leite & Ayala (2015), deu início a uma 

transformação jurídica relacionada ao meio ambiente e à qualidade de vida. De acordo com o 

princípio 1º da Declaração de Estocolmo: 

 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade, e ao desfrute de 
condições de vida adequadas em um meio, cuja qualidade lhe permita levar uma 
vida digna e gozar do bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e melhorar 
esse meio para as gerações presentes e futuras. (ONU, 1972, p.1) 

 

Conforme Leite & Ayala (2015), o princípio 1º da Declaração demonstra essa 

transformação, ao consignar o meio ambiente de qualidade ao status de direito fundamental 

(LEITE & AYALA, 2015). Sob a perspectiva internacional, esse princípio significou um 

“reconhecimento do direito do ser humano a um bem jurídico fundamental, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida” (LEITE & AYALA, 2015, p. 98), assim 

como firmou um compromisso de todos a preservação desse equilíbrio ambiental, para as 

presentes e futuras gerações. 

No Brasil, a Constituição da República, de 1988, aproveitando a experiência 

internacional, consagrou em seu arcabouço direitos e princípios relativos à temática 

ambiental, alçando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito 

fundamental (FONSECA, 2015, p. 168), como condição para obtenção de sadia qualidade, 

impondo sua proteção e preservação aos cuidados do Poder Público e da coletividade. Dispõe 

o art. 225 da Constituição da República de 1988:   

 

                                                
16 O ethosgrafado com a incial “eta” representa a morada ou casa do homem, indicando que o mundo só se torna 
habitável para o homem a partir da sua capacidade de transformar a physis(natureza) em cultura. O homem como 
produto da própria natureza é capaz de se transformar, constituindo um ser cultural, em constante mutação. 
17 Conforme Lima Vaz, Platão designou de ‘a presença exigente do Bem’ o estado inacabado da casa da ethos, 
caracterizando a exigência radical do dever-se ou do bem. 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. (BRASIL, 1988, s.p.) 
 

Embora esse dispositivo não esteja inserido no capítulo dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, é inegável e inafastável o conteúdo de direito fundamental de tal 

norma. Ao analisar o art. 225 da Constituição da República, de 1988, pode-se concluir que o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado está intimamente ligado ao direito à vida18 (art. 5°, 

caput, CR/88), constituindo uma extensão desse. Conforme Sampaio (2003, p. 103), existe 

“uma relação sinérgica e convergente entre o direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado e outros direitos”, dentre eles o direito à vida: “um ambiente ecologicamente 

equilibrado é essencial para a saúde física e mental do homem, bem como para sua qualidade 

de vida” (SAMPAIO, 2003, p. 103). 

Nessa esteira, Reis, em artigo publicado na Revista Veredas e intitulado “O direito ao 

meio ambiente e o direito à moradia: colisão e ponderação de direitos fundamentais”, ressalta: 

 

[...] de fato, o Direito ao Ambiente sadio e ecologicamente equilibradoé há muito 
considerado pela doutrina e pela jurisprudência comouma extensão do direito à vida. 
Assim, quando se fala em tutela domeio ambiente, tem-se em jogo formas de 
garantir a qualidade devida humana, pois lhe é essencial. O equilíbrio ecológico 
nessarelação tão direta com o ser humano faz do direito ao ambiente umdireito 
fundamental da pessoa humana, em função dos elementose valores que congrega, 
como saúde, segurança, cultura,identidade. Preservar o patrimônio ambiental é 
garantir vida sadiae com qualidade. Garantir vida com qualidade é promover 
adignidade da pessoa humana. (REIS, 2013, p. 304). 
 

Sob essa perspectiva, é possível compreender que “o direito ao meio ambiente 

equilibrado, por abranger elementos essenciais à vida, há que ser considerado direito 

fundamental, por ser mesmo uma nova forma de proteção ao direito à vida” (REIS, 2013, p. 

304). 

Constituindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental e, 

tomando o indivíduo como beneficiário dessa proteção, pensar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado vai além da preservação dos elementos e condições básicas à 

subsistência do ser humano. É mais que isso. É propiciar um ambiente, no qual ele possa 

desenvolver suas capacidades para que atinja um estado de bem-estar, no qual o patrimônio 

cultural arquitetônico constitui um dos elementos à emancipação19 do ser e essencial à 

construção de sua identidade.  

                                                
18 O direito à vida, previsto no art. 5°, caput, da Constituição da República, consiste em direito fundamental. 
19O patrimônio cultural, assim como a “educação formal”, permite ao indivíduo a construção do próprio saber. 
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O patrimônio cultural edificado, além de fornecer dados quanto às técnicas 

construtivas dos elementos estéticos, dados históricos referentes à ordenação urbana, aos 

fatores sociais e econômicos de apropriação do solo, constitui fonte de construção de 

paisagens e resgate da memória dos hábitos e costumes de determinada sociedade.  

A Constituição da República, de 1988, ao consagrar os objetivos de desenvolvimento 

da política urbana, como o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia 

do bem-estar de seus habitantes, fê-lo em consonância com o art. 225, de forma a assegurar 

um ambiente urbano ecologicamente equilibrado. O Plano Diretor municipal deverá pautar-se 

nesses objetivos, assim como harmonizar-se às demais normas constitucionais.  

Assim, o desenvolvimento do ambiente urbano deve observar o preceito constitucional 

do meio ecologicamente equilibrado, a fim de que a cidade cumpra suas funções sociais, 

dentre elas, a preservação do meio ambiente cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TOMBAMENTO 

 

2.1 Decreto-Lei n° 25/37 

 

Inaugurado sob a égide da Constituição da República, de 1937, após um golpe que 

instituiu o Estado Novo, o Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937, comumente 

conhecido como a Lei de Tombamento, trata da proteção do patrimônio histórico e artístico 

brasileiro, bem como institui o tombamento como mecanismo de tutela dos bens de interesse 

cultural e reconhecimento desses como patrimônio histórico e artístico. 

Conforme Miranda (2012, p. 204), o Estado Novo, observando o art. 134 da 

Constituição da República, de 1937, “editou, com apenas 20 dias de sua existência, o seu 25° 

decreto-lei”, organizando a defesa do patrimônio histórico e artístico brasileiro. E, embora a 

matéria protetiva do patrimônio histórico e artístico-nacional tenha se consolidado em ato 
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próprio de regimes totalitários (MIRANDA, 2012), o projeto que culminou no Decreto-Lei n° 

25/37 percorreu todo o procedimento antecedente à sanção e promulgação de projetos de lei.  

Segundo o autor, o projeto que propunha a defesa do patrimônio histórico e artístico 

nacional, elaborado por Mário de Andrade e Rodrigo de Melo Franco Andrade, após revisão 

pela Câmara do Deputados, foi encaminhado ao Senado Federal para deliberação, esta, 

marcada para 10 de novembro de 1937. Contudo, nesta mesma data, sua tramitação foi 

interrompida por um golpe de estado, que dissolveu o Congresso Nacional e outorgou a 

Constituição da República, de 1937. 

Conquanto o surgimento da legislação protetiva do patrimônio histórico e artístico-

nacional tenha ocorrido durante um regime ditatorial e seu propósito consistisse na formação 

de uma cultura nacionalista que escorasse a hegemonia estatal, o Decreto-Lei se tornou um 

marco na tutela dos bens culturais.  

Conforme Pires (2010, p. 144), 

 

[...] o Decreto-Lei n° 25/37 mantém-se como documento legal mais importante de 
todo o arcabouço normativo em tema de proteção, depurado de seus comandos não 
recepcionados, ressemantizado em seus conceitos e arejado em termos 
procedimentais, por força dos comandos constitucionais que orientam uma 
interpretação aberta, segundo o paradigma democrático. 

 

 Foi, então, a partir do Decreto-Lei 25/37 que a proteção do patrimônio histórico e 

artístico recebeu o status de interesse público e consagrou o tombamento como mecanismo de 

defesa desse patrimônio, restringindo o direito de propriedade sobre os bens culturais. 

2.2 Lei municipal 3.802, de 06 de julho de 1984 

 

A lei nº 3.802/84, do município de Belo Horizonte, segue semelhante orientação do 

Decreto-Lei nº 25/37. Por conseguinte, atribuiu a competência ao Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte20 para atuação na defesa do patrimônio 

cultural, órgão de natureza deliberativa, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo. 

Ressalta-se que, no decorrer deste estudo, serão analisados dispositivos do Decreto-Lei 

n° 25/37 e contrapostos àqueles constantes na lei municipal nº 3.802/84, naquilo que 

divergirem.  

 

                                                
20 Ver artigo 5º da Lei nº 3.802, de 6 julho de 1984, bem como o art. 8º do decreto nº 5.531/86, que dispõe sobre 
as competências do CDPCM-BH. 
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2.3 Conceito de tombamento 

 

A previsão constitucional revela a importância da proteção e preservação do 

patrimônio cultural na formação da identidade nacional e local do ser humano, constituindo 

essa um dos elementos identificadores da cidadania. Nesse sentido, o §1º do art. 216 

estabeleceu a colaboração entre a comunidade e o Poder Público na promoção e proteção do 

patrimônio cultural brasileiro. 

Dentre os instrumentos de tutela do patrimônio cultural, o tombamento se apresenta 

como um clássico mecanismo de proteção, podendo tanto ser utilizado pelo Poder Público 

como pela comunidade, ou seja, qualquer cidadão pode pleitear o tombamento de um bem, 

mesmo não sendo de sua propriedade. Cumpre destacar que o tombamento, consoante o §1° 

do art. 216, constitui um dos mecanismos de proteção do patrimônio cultural, dentre os quais 

se destacam inventários, registros, vigilância, desapropriação, sendo a lista exemplificativa. 

O instituto do tombamento é definido por vários autores, tomando-o como ato 

administrativo.  Dentre esses autores, Hely Lopes Meirellestraz a seguinte definição: 

 
Tombamento é a declaração pelo Poder Público do valor histórico, artístico, 
paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais, que por essa razão, 
devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio. Atualmente, sua 
efetivação, como forma de proteção ao patrimônio público, está expressamente 
prevista na Constituição. (MEIRELLES, 2013, p.153) 
 

Para Di Pietro(2011), o instituto do tombamento pode ser compreendido como 

procedimento administrativo, por meio do qual o Poder Público “sujeita a restrições parciais 

os bens de qualquer natureza cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a 

fatos memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, 

bibliográfico ou artístico” (DI PIETRO,2011, p. 141). 

Noutra perspectiva, Miranda (2014) analisa o instituto do tombamento sob dois 

aspectos, como fato e como ato administrativo: “Como fato é uma operação material de 

registro de um bem efetivado pelo agente público no respectivo Livro do Tombo. Como ato é 

uma restrição imposta pelo Estado ao próprio direito de propriedade, com o escopo de 

preservar seus atributos” (MIRANDA, 2014, p. 19). 

Entre os conceitos apresentados, o proposto por Marcos Paulo de Souza Miranda trata, 

de forma pormenorizada, o instituto do tombamento, preconizando o recorte de seus dois 

aspectos: o ato administrativo – como a declaração pelo Poder Público do valor cultural de 
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determinado bem e o fato administrativo – caracterizado pelo registro do bem num dos Livros 

do Tombo.  

Embora o tombamento seja considerado ato administrativo, a Constituição da 

República, de 1988, em seu art. 216, §5°, tombou expressamente “todos os documentos e os 

sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”. A norma, contida no 

§5°, consiste no primeiro tombamento constitucional do ordenamento jurídico pátrio, 

conforme assinala Paulo Affonso Leme Machado (2016, p. 1142). 

O ato de tombamento é precedido de uma fase instrutória. Nessa, profissionais 

especializados são responsáveis pela elaboração de estudo que identifique o bem a ser 

protegido, apontando as características que qualifiquem a edificação como patrimônio cultural 

e a importância de sua proteção. Ao proprietário será oportunizado o direito de defesa, 

observando-se o devido processo legal, a fim de que se manifeste contra ou a favor do 

tombamento do bem objeto de tutela. Logo após, o órgão competente proferirá decisão 

fundamentada e, sendo esta favorável ao tombamento, o bem deverá ser inscrito em Livro do 

Tombo próprio.  

 

2.4 Natureza jurídica do tombamento 

 

Múltiplas são as discussões em torno do instituto do tombamento. Dentre elas, 

destaca-se o debate acerca da sua natureza jurídica quanto às restrições impostas ao 

proprietário do bem. Crawford (2013) afirma não haver consenso na doutrina, pois diversas 

são as teorias existentes sobre a natureza jurídica desse instituto. A matéria ganha especial 

relevo, “na medida em que o tombamento continua a ser o instrumento jurídico mais utilizado 

na defesa do patrimônio cultural” (RODRIGUES, 2012, p. 103). 

Apresentar-se-ão as mais destacadas teorias referentes à natureza jurídica do 

tombamento. Essas buscam emoldurar o tombamento às modalidades de intervenção do 

Estado na propriedade, especialmente à limitação e à servidão administrativa.  Assim, utilizar-

se-á do Direito Administrativo para investigar tais formas de intervenção estatal. 

Conforme Di Pietro (2011, p. 133), a limitação administrativa decorre de norma geral 

e abstrata, afetando propriedades indeterminadas, “com o fim de satisfazer interesses coletivos 

abstratamente considerados”, atendendo à função social da propriedade. Na mesma direção, 

Audrey Gasparini a define como: 
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[...] uma imposição genérica feita pelo Poder Público, atingindo todas as 
propriedades que se encontrarem naquela situação. A Limitação condiciona o direito 
de uso e gozo da propriedade, afetando-lhe o caráter absoluto. A limitação é um 
condicionamento, imposto pelo Poder Público, para fruição do direito de 
propriedade.(GASPARINI, 2005, p. 53) 

 

 Ainda adverte a autora para impossibilidade de indenização, dada a generalidade da 

obrigação imposta, bem como seu “pequeno grau de intervenção no direito de propriedade” 

(GASPARINI, 2005, p. 53). 

 Carvalho Filho (2016, 849) ressalta que, em se tratando de limitação administrativa, o 

Poder Público não pretende a realização de obra ou serviço público, mas “condicionar as 

propriedades à verdadeira função social que delas é exigida, ainda que em detrimento dos 

interesses individuais dos proprietários”. 

Quanto ao conteúdo da limitação administrativa, estase caracteriza, na maioria das 

vezes, por impor uma obrigação de não fazer. De acordo com Carvalho Filho (2016),as 

limitações administrativas compreendem, além das obrigações negativas, as positivas e as 

permissivas. Um exemplo de limitação administrativa, como obrigação negativa, é a proibição 

de construção de edificações acima do limite altimétrico em determinada localidade. Como 

obrigação positiva, cita-se aquela que impõe o dever de limpeza de terrenos. Por último, como 

obrigação permissiva, o consentimento para vistoria em elevadores de edifícios. 

Já a servidão administrativa, conforme Carvalho Filho (2016, p. 834), consiste em 

“direito real público que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir a 

execução de obras e serviços de interesse coletivo”. Conforme Di Pietro a servidão 

administrativa: 

 

[...] implica a instituição de direito real de natureza pública, impondo ao proprietário 
a obrigação de suportar um ônus parcial sobre o imóvel de sua propriedade, em 
benefício de um serviço público ou de um bem afetado a um serviço público; afeta a 
exclusividadedo direito de propriedade, porque transfere a outrem as faculdades de 
uso e gozo; excepcionalmente afeta apenas o caráter absoluto, quando implica 
obrigação de não fazer; acarreta gravame maior do que a ocupação temporária, 
porque tem caráter perpétuo.(DI PIETRO, 2011, p. 126) 

 

O instituto da servidão é caracterizado pelos mesmos fundamentos da limitação 

administrativa: o atendimento à supremacia do interesse público, bem como da função social 

da propriedade, destacada nos arts. 5°, XXIII, e 170, III da Constituição da República, de 

1988. Observa-se ainda que a servidão administrativa incide sobre bem imóvel alheio, 

pressupondo-se que a relação jurídica será sempre composta por dois sujeitos.  
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Carvalho Filho (2016, p. 839) destaca que a servidão administrativa não enseja a perda 

da propriedade, apenas encerra “o uso da propriedade alheia para possibilitar a execução de 

serviços públicos”. De acordo com o autor, na servidão administrativa o Poder Público utiliza 

parcialmente a propriedade, razão pela qual “o sistema indenizatório terá delineamento 

jurídico diverso”. (CARVALHO FILHO, 2016, p. 839) 

Nesse sentido, Di Pietro leciona:  

 

Não cabe direito à indenização quando a servidão decorre diretamente da lei, porque 
o sacrifício é imposto a toda uma coletividade de imóveis que se encontram na 
mesma situação. Somente haverá direito à indenização se um prédio sofrer prejuízo 
maior, por exemplo, se tiver de ser demolido. (DI PIETRO, 2011, p. 149) 

 

 Quando decorrer de contrato ou decisão judicial, afetando imóveis determinados, a 

regra, conforme a autora, é a indenização, pois os proprietários sofreram prejuízo em prol da 

coletividade. Assim, o cálculo da indenização deverá ser feito observando-se o caso concreto, 

a fim de que se demonstre o efetivo prejuízo. Não havendo, não haverá o que reparar. 

 Como mencionado, as discussões em torno da natureza jurídica do tombamento 

buscam, na limitação e servidão administrativa, elementos que o caracterizem como uma 

dessas modalidades de intervenção estatal na propriedade. Por outro lado, há doutrinadores 

que superaram a tradicional classificação das formas interventivas na propriedade, 

reconhecendo a especificidade do instituto do tombamento, com destaque para Celso Antônio 

Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho. 

A partir da análise do instituto da limitação administrativa, é possível concluir que o 

tombamento a ela não se amolda. Uma das características da limitação é a generalidade, ou 

seja, o alcance sobre bens indeterminados, enquanto o tombamento atinge bens específicos. 

De acordo com Audrey Gasparini (2005), mesmo que o tombamento atinja um município ou 

região, a exemplo de Outro Preto, não se configura limitação administrativa, “pois a restrição 

imposta aos imóveis é individualizada, isto é, cada imóvel tem características próprias que 

justificam o tombamento” (GASPARINI, 2005, p. 55). Não obstante, a restrição que recai 

sobre cada imóvel atinge diretamente sobre o direito de propriedade, impondo-se deveres de 

manutenção e conservação. 

Outra característica a ser contraposta é o fato de a limitação administrativa constituir 

condição imanente ao direito de propriedade e, por isso, não indenizável, podendo o 

tombamento, em determinados casos, gerar reparação.  

Diógenes Gasparini (2007, p. 750-751) considera o tombamento servidão 

administrativa, “instituída sempre que o Poder Público deseja preservar certo bem, público ou 
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particular, em razão de seu valor histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico”. Embora 

haja semelhanças entre esses dois institutos, o tombamento possui particularidades que o 

caracterizarão como instrumento especial de intervenção estatal na propriedade. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2012) sustentava o entendimento de que o 

tombamento consistia em modalidade de servidão administrativa. Contudo, os institutos do 

tombamento e da servidão administrativa são distintos, na medida em que: 

 

a) servidão é um direito real sobre coisa alheia ao passo que o tombamento também 
pode afetar um bem próprio e ser satisfeito mesmo quando o bem de terceiro é 
expropriado, sem que com isto se extingam os gravames inerentes ao tombamento, 
não vigorando o princípio de que nemini res sua servit; 
 

b) a servidão não impõe ao titular do bem tombado o dever de agir, pois não se lhe 
exige um facere, mas tão só um pati, ao passo que o tombamento constitui o titular 
do bem tombado no dever de conservá-lo em bom estado, no que se incluem todas 
as realizações de reformas para tanto necessárias; 
 

c) demais disto, as servidões só oneram bens imóveis e o tombamento tanto pode se 
referir a bens imóveis quanto a bens móveis, como quadros, estatuetas, joias e outros 
objetos de interesse cultural. (MELLO, 2012, p. 927) 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2012) acresce que, em regra, quando um bem 

particular for afetado pelo tombamento, exige-se uma indenização ao proprietário, em razão 

do esvaziamento econômico da edificação. Entretanto, quando o tombamento abrange uma 

cidade ou quase toda, não há desvalorização imobiliária e o tratamento a que se subordinam 

os administrados é isonômico “inexistindo razão para que sejam indenizados, ocorrendo em 

diversos casos a valorização dos bens”. (MELLO, 2012, p. 927-928) 

Para Di Pietro (2011, 149), o tombamento não constitui servidão administrativa pela 

inexistência de coisa dominante, “essencial para caracterizar qualquer tipo de servidão, seja 

de direito público ou privado”. E, embora se assemelhe à limitação administrativa, por tratar-

se de uma imposição em benefício de interesse público, “dela difere por individualizar o 

imóvel” (DI PIETRO, 2011, p. 149).  

Crawford (2013, p. 210) conclui que se está diante de um instituto com características 

próprias, as quais impedem a sua “classificação nos moldes tradicionais do direito 

administrativo, especialmente quando analisamos a tutela do patrimônio cultural sob uma 

perspectiva de direito fundamental”. 

Diante das disparidades apresentadas e das especificidades do instituto do 

tombamento, é possível compreendê-lo como mecanismo especial de intervenção restritiva na 

propriedade, tendo como finalidade a proteção do patrimônio cultural, não se enquadrando 

como limitação, nem mesmo com servidão administrativa. 
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2.5 Classificação do ato de tombamento 

 

O ato de tombamento pode ser classificado quanto à liberdade e à sua natureza 

constitutiva. Essa proposta de classificação será dissertada nos tópicos a seguir. 

 

2.5.1 Classificação do ato quanto à liberdade do agente 

 

No tocante à liberdade do agente, Faria (2010) ressalta haver divergência, dividindo-se 

a doutrina em duas correntes: uma considera o ato de tombar como discricionário; outra 

entende tratar-se de ato vinculado, pois estaria a autoridade “vinculada à lei e ao dever de 

preservar o bem considerado de interesse cultural” (FARIA, 2010, p. 59-60). Conforme o 

autor, não é facultado ao administrador agir quanto a um bem ou outro. Partindo-se desse 

raciocínio, Alves (2016, p. 91)explica: 

 

[...] tem-se a ilação de que o ato é vinculado já que a administração pública não 
emite um juízo de valor, cumprindo apenas a lei efetivando o tombamento. Uma vez 
que o legislador quis impor um regime jurídico especial sobre certa coisa, colimou 
regras objetivas que afastassem a intervenção arbitrária ou tendenciosa do 
administrador, cuja ação é conduzida pelo texto legal arrimada em análise técnica, 
até o momento da edição do ato. 

 

No entanto, tal entendimento se revela equivocado. De acordo com esse autor, trata-se 

de ato discricionário, pois a lei deixou “à escolha do administrador a decisão de tombar ou 

não, mesmo que o tombamento seja determinado por lei; é a administração quem valora a 

conveniência e oportunidade de realizá-lo” (ALVES, 2016, p. 91). Acrescenta ainda haver 

discricionariedade quando da edição do ato, pois o tombamento impõe obrigações à 

Administração, como a fiscalização e, excepcionalmente, a reparação ou conservação. 

Noutro sentido, Faria (2010) propõe que, no ato de tombamento, existam aspectos 

discricionários e vinculantes. Conforme o autor, “o tombamento é ato decorrente do poder 

discricionário, mas vinculado à condição caracterizadora de bem cultural, prevista na lei 

(histórica, artística, arqueológica, etnográfica) ou qualquer outra característica manifestadora 

do aspecto cultural” (FARIA, 2010. p. 60). 

Nessa perspectiva, pode a Administração Pública escolher o bem a ser tombado, bem 

como o momento para realizá-lo. No entanto, Faria (2010) adverte que o bem a ser tombado 

deverá preencher as características culturais previstas em lei. 
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2.5.2 Classificação do ato quanto à sua natureza constitutiva 

 

Assim como a classificação do ato de tombamento quanto à liberdade do agente, se 

vinculado ou discricionário, a natureza constitutiva deste é ponto conflitante na doutrina. A 

corrente majoritária sustenta que o ato de tombamento possui natureza constitutiva; outros, 

porém, arguem tratar-se de ato meramente declaratório. 

Aqueles que sustentam o caráter constitutivo do ato o fundamentam na norma expressa 

pelo art. 1°, § 1° do Decreto-Lei n° 25/37, que dispõe: 

 

Art. 1º Constitue(sic) o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse (sic) 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
 
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou 
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 
 

 

Dentre os juristas que sustentam esta tese, destacam-se José Afonso da Silva e José 

Cretella Junior. De acordo com eles, para que um bem seja considerado patrimônio cultural, é 

indispensável a sua inscrição em um dos livros do tombo. 

Em que pese o art. 1, § 1° do Decreto-Lei n° 25/37 exigir a inscrição do bem em livro 

próprio para constituição do patrimônio cultural, a tese defendida por aqueles autores não 

parece adequar-se à leitura da Constituição da República, de 1988. Isto porque o art. 216 do 

texto constitucional define o patrimônio cultural e estabelece o tombamento como mecanismo 

de proteção, dispondo: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 
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A partir da análise do dispositivo constitucional, pode-se concluir que o tombamento é 

mero instrumento de proteção do patrimônio cultural, possuindo o ato natureza meramente 

declaratória, não sendo necessária a sua inscrição num dos Livros do Tombo. 

 

2.6 Espécies de tombamento 

 

O tombamento pode ser classificado quanto ao procedimento, à eficácia e ao alcance, 

classificações que serão vistas nos próximos tópicos. 

 

2.6.1 Tombamento quanto ao procedimento 

 

No tocante ao procedimento, o tombamento pode ser: a) voluntário, b) compulsório e 

c) de ofício.  

O tombamento voluntário ocorrerá em duas hipóteses, previstas no art. 7° do Decreto-

Lei nº 25/37: a) quando o proprietário, pessoa natural ou jurídica, reconhecendo o valor 

cultural do bem, requerê-lo junto à autoridade competente; b) ou quando o proprietário, 

pessoa natural ou jurídica, aquiescer por escrito à iniciativa estatal de tombamento. 

Assim como o anterior, o compulsório poderá ocorrer em duas ocasiões: a) quando o 

proprietário se opuser à iniciativa de tombamento do bem (art. 8° do Decreto-Lei n° 25/37); b) 

quando o proprietário deixar de anuir à notificação exarada pelo órgão competente, p. ex., 

apresentação intempestiva de impugnação ou anuência tácita (art. 9° do Decreto-Lei n° 

25/37). O prazo estipulado para anuência ou impugnação é de 15 dias, conforme art. 9°, 1, 

Decreto-Lei n° 25/37, sendo o mesmo previsto na lei municipal 3.802/84, art. 9°, I. Já o lapso 

para prolação de decisão pelo órgão competente será de 60 dias, no âmbito federal (art. 9°, 3 

do Decreto n° 25/37) e 30 dias, na esfera municipal (art. 9°, lei n° 3.802/84).  

O tombamento de ofício (art. 5° Decreto-Lei nº 25/37) incidirá sobre os bens 

pertencentes a qualquer pessoa de direito público interno. Nesse, a autoridade competente 

notificará a entidade detentora da posse ou domínio do bem a ser protegido.  

 

2.6.2 Tombamento quanto à eficácia 

 

Não obstante aquela classificação do tombamento, o Decreto-Lei n° 25/37 instituiu o 

tombamento provisório e o definitivo. O primeiro, segundo Paulo Affonso Leme Machado 
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(2016), consiste num dos instrumentos mais rápidos e eficazes para defesa da Natureza, desde 

1937. O bem objeto de tutela, por meio do tombamento provisório, recebe proteção, mesmo 

antes de tomada decisão pelo seu tombamento.  

Faria (2010, p. 69) conceitua o tombamento provisório como o “realizado 

precariamente, sem antes verificar se o respectivo bem atende, definitivamente, às exigências 

legais para integrar-se ao patrimônio cultural”. O tombamento provisório tem como finalidade 

resguardar a edificação de ações ou omissões que atentem contra a sua integridade, impondo, 

tanto à Administração Pública quanto ao particular, o dever de conservação, preservação e 

proteção, sujeitos a sanções administrativa e penal. 

De acordo com Paulo Affonso Leme Machado (2016, p. 1157), o tombamento 

provisório “dá uma razoável oportunidade de defesa rápida para o bem que se pretende 

proteger”.Assim, dispõe o art. 10° do Decreto-Lei n° 25/37: 

 

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado 
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela 
notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do 
Tombo. 
 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 
tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 

 

A partir da análise desse dispositivo, percebe-se que, além da notificação cientificar o 

proprietário da iniciativa de tombamento, acarreta, segundo Machado (2016), outro efeito – o 

proprietário não poderá realizar modificações na edificação a ser tombada, incidindo sobre o 

particular, o Poder Público e sobre terceiros os mesmos efeitos decorrentes do tombamento 

definitivo, em razão da equiparação esposada no parágrafo único do art. 10 do Decreto-lei n° 

25/37. 

Assim como a edificação, o entorno também será protegido pelo tombamento 

provisório, sendo vedadas quaisquer alterações que repercutem na paisagem em que está 

inserido o bem a ser tutelado. 

Já o tombamento definitivo, segundo Faria (2010, p. 69): 

 
[...]é aquele para cuja realização se deve observar todos os requisitos formais do 
procedimento e os relativos ao bem tombado. De modo que, concluído o processo, 
não restará dúvida quanto à legalidade dos aspectos formais e quanto à identificação 
e classificação do bem, segundo suas características, em conformidade com a 
legislação de proteção cultural. 

 

Dessa forma, tombamento definitivo se perfaz com a conclusão do procedimento de 

tombamento, no qual são avaliados os elementos que qualificam a edificação como 
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patrimônio cultural. O procedimento de tombamento é, conforme aquele autor, “ato complexo 

e tento em virtude, principalmente da investigação histórica, científica ou artística”, 

competindo esta investigação ao órgão tombador, “nas esferas federativas, por meio de 

colegiado técnico” (FARIA, 2010, p. 69), composto por historiadores, engenheiros, 

arquitetos, paisagistas, advogados, artistas plásticos, pesquisadores, dentre outros experts. 

 

2.6.3 Quanto ao alcance 

 

Ainda o tombamento pode ser classificado quanto ao seu alcance, compreendido 

como: individual ou geral. Considerar-se-á individual aquele que atingir somente determinado 

bem, no caso deste estudo, uma edificação. Já o tombamento geral se refere àquele que tocar 

um conjunto ou a totalidade de bens em uma área determinada. 

 

2.7 Bens passíveis de tombamento 

 

O Decreto-Lei nº 25/37, ao conceituar patrimônio histórico e artístico, definiu os bens 

a serem tutelados – os móveis e imóveis, vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Como 

visto, os bens objeto de tutela somente seriam considerados parte integrante do acervo 

histórico e artístico quando inscritos num dos Livros do Tombo. Assim, o art. 4° do Decreto-

Lei nº 25/37 instituiu os seguintes livros de registro: 

a) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 

b) Livro do Tombo Histórico; 

c) Livro do Tombo das Belas Artes; 

d) Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

Como analisado no primeiro capítulo, a Constituição da República, de 1988, em seu 

art. 216, caput, alargou o conceito de patrimônio cultural e elencouas espécies de bens que o 

constituem, compreendendo os de natureza material e imaterial, nos quais se incluem: “I - as 

formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais” (BRASIL, 1988). 

Ressalta-se que, ao tratar do exercício dos direitos culturais, acesso às fontes de 

cultura, valorização e difusão das manifestações culturais (art. 215, caput), o §1° determinou 
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a proteção pelo Estado das “manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, 

e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988), 

constituindo patrimônio cultural. 

Ao analisar o art. 216 da Constituição da República, de 1988, pode-se depreender que 

são passíveis de tutela todos os bens criados ou modificados pelo homem, as manifestações 

humanas, monumentos e paisagens naturais que representem a cultura nacional. Ou seja, 

quaisquer bens de natureza material ou imaterial que apresentem manifestação cultural em 

suas mais diversas formas (FARIA, 2010). Exemplifica Faria (2010, p. 59): 

 

Assim pode-se dizer que são passíveis de tombamento todos os objetos eclesiásticos, 
particulares ou públicos que contêm valor histórico ou artístico; edificações 
artísticas ou históricas (casas, edifícios, igrejas, pontes, obeliscos, praças, 
monumentos arquitetônicos, além de outros); os monumentos naturais, tais como 
picos, parques ecológicos, sítios com espécies raras ou em extinção, reservas 
florestais, dentre outros; partituras musicais, moedas antigas e as manifestações da 
cultura indígena e da  cultura afro-brasileira. 

 

Em razão da diversidade de bens passíveis de tutela, além daqueles livros instituídos 

pelo Decreto-Lei nº 25/37 (art. 4°), outros poderão ser criados, observados o interesse público 

e a conveniência regional ou local (FARIA, 2010).  

Destaca-se que há possibilidade de determinado bem, material ou imaterial, não 

apresentar valor cultural para União e nem para o Estado-Federado. Entretanto, poderá 

significar para o Município um bem de estimado valor histórico, artístico ou cultural. É 

possível também que um bem seja de interesse de todos os entes federados, o qual estará 

sujeito ao tombamento nos três âmbitos (federal, estadual e municipal) e inscrição num dos 

Livros do Tombo de cada órgão competente. 

 

2.8 Efeitos do tombamento 

 

O instituto do tombamento tem sido utilizado largamente na proteção do patrimônio 

cultural arquitetônico urbanístico, numa tentativa de “compatibilizar o exercício do domínio 

privado com as exigências do interesse público” (SILVEIRA, 2011, p. 288), o qual reside na 

proteção do patrimônio cultural. Ao adquirir a finalidade de interesse público, o bem cultural 

tombado de propriedade privada está sujeito a um regime particular de intervenção e de tutela 

pública. 

Em decorrência do interesse público na proteção do patrimônio cultural, o direito de 

propriedade sofrerá uma série de restrições impostas pelo instituto do tombamento. Incidirão 
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sobre o particular várias obrigações, tanto positivas quanto negativas (obrigações de fazer e 

não fazer). 

Nos capítulos terceiros do Decreto-Lei nº 25/37 e da lei nº 3.802/84 do município de 

Belo Horizonte, estão dispostos os efeitos do tombamento. Neste estudo,serão vistos os 

efeitos pertinentes ao patrimônio cultural material, notadamente os que repercutem no 

patrimônio cultural arquitetônico. 

 

2.8.1 Inalienabilidade e transferência das coisas públicas tombadas 

 

O Decreto-Lei nº 25/37 (art. 11) e a lei nº 3.802/84 (art. 12) trataram da 

inalienabilidade das coisas públicas tombadas, objetivando sua manutenção junto ao Poder 

Público e da aquisição por esse dos bens culturais de propriedade privada: 

 

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos 
Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das 
referidas entidades. 
 
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato 
conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

 

A inalienabilidade se opera na hipótese de os bens tombados pertencerem à União, 

Estados e Municípios, sendo vedada a aquisição daqueles por particulares. Entretanto, os bens 

públicos tombados podem ser transferidos entre os entes federados. 

 Conforme Miranda (2014, p. 71), a inalienabilidade e a transferência de bens públicos 

tombados entre os entes federados, impostas pelo legislador federal, objetivam assegurar o 

acesso e a fruição do patrimônio cultural pela coletividade (art. 215, caput, da CR/88), que 

“seriam certamente facilitados quando integrantes de acervos públicos”. 

Eventual alienação de bens tombados pertencentes ao Poder Público só será permitida 

entre os entes federados (União, Estados-Membros e Municípios), devendo o adquirente dar 

conhecimento imediato ao órgão competente. 

 

2.8.2 Alienabilidade dos bens tombados de propriedade particular 
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No tocante à alienabilidade do patrimônio cultural arquitetônico de propriedade 

particular, o Decreto-Lei nº 25/37 estabelecia restrições21, previstas em seu art. 22 e 

parágrafos, como o direito de preferência dos entes federados na aquisição de bens tombados 

de propriedade privada. Esse dispositivo foi expressamente revogado pelo art. 1.072 da Lei nº 

13.105/15 (Código de Processo Civil).  

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, em 18 de março de 2016, o direito de 

preferência ocorrerá, apenas, quando se tratar de alienação judicial (art. 889, VIII), devendo-

se notificar a União, o Estado e o Município com, pelo menos, cinco dias de antecedência. Já 

o art. 892, §3º do mesmo diploma dispõe que, no caso de leilão de bem tombado, “a União, os 

Estados e os Municípios terão, nessa ordem, direito de preferência na arrematação, em 

igualdade de oferta”. (BRASIL, 2016) 

 

2.8.3 “Imodificabilidade” do patrimônio cultural arquitetônico 

 

Outro efeito decorrente do tombamento e um dos mais destacados é o da 

“imodificabilidade”22 do patrimônio cultural, previsto no art. 17, caput do Decreto-lei nº 

25/37 e art. 16 da lei municipal nº 3.802/84: 

 
Art. 17 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, 
demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, 
sob pena de multa de cincoenta (sic) por cento do dano causado. 
 
Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos 
municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá 
pessoalmente na multa.  
 
Art. 16 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, 
demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do 
ConselhoDeliberativo do Patrimônio Cultural do Município, ser repassadas, pintadas 
ou ser touradas, sob pena de multa de 50% (cinquenta por cento) do dano causado. 
 
Parágrafo único. Tratando‐se de bens municipais, a autoridade responsável pela 
infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. 

 

                                                
21As restrições à inalienabilidade de que trata o artigo 22 do Decreto-Lei 25/37 abrangem também os bens 
culturais móveis, como exemplo as obras de arte, livros, documentos históricos, entre outros. 
22 A referência à imodificabilidade entre aspas justifica-se pela possibilidade de intervenção no patrimônio 
cultural, por meio da sua requalificação. Como será demonstrado em capítulo próprio, em que o Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte por meio das negociações urbanas, 
flexibilizou os padrões construtivos, exigindo uma contrapartida dos proprietários de bens culturais. No entanto, 
determinados bens, como as obras de arte (esculturas, pinturas, entalhes), obras literárias, sítios arqueológicos, 
requerem maior rigor para sua proteção, sendo a imodificabilidade desses essenciais à sua preservação. 
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A primeira parte de ambos os dispositivos versa sobre a proibição de destruição, 

demolição e mutilação do patrimônio cultural, pois sua conservação é de interesse público, 

sendo inadmissível a prática de atos que violem a integridade do patrimônio cultural material. 

A norma, constante tanto no art. 17 do Decreto-Lei nº 25/37 quanto no art. 16 da lei nº 

3.802/84, tem alcance para além do proprietário do bem, possuindo efeito erga omnes, pois “a 

ninguém é lícito destruir, demolir ou mutilar o bem objeto de tombamento” (MIRANDA, 

2014. p. 91). 

As vedações constantes naqueles dispositivos referem-se tanto às ações dolosas (p.ex. 

a demolição proposital pelo proprietário de edificação tombada) quanto às omissivas (p.ex. o 

abandono de edificação tombada e não adoção de práticas de conservação). Tais proibições, 

conforme Miranda (2014), além de atingir os proprietários, possuidores e terceiros, alcançam 

também o Poder Público.  

Paulo Affonso Leme Machado(2016, p. 1162), ao analisar o artigo 17 do Decreto-Lei 

nº 25/37, assinala: 

 
A administração do patrimônio histórico e artístico nacional (IPHAN) e os órgãos 
públicos estaduais e municipais não têm poder algum para autorizar, licenciar ou 
permitir a destruição, demolição ou mutilação da coisa tombada. O Decreto-lei 
25/1937 não deixou qualquer margem de discricionariedade na primeira parte de seu 
art. 17, usando textualmente a expressão “em caso nenhum”. O poder de intervenção 
da Administração é somente na parte de pinturas, restauração e reparação. 

 

Observa Marcos Paulo de Souza Miranda (2014, p. 92) que “a destruição, demolição 

ou mutilação de bens tombados encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico 

brasileiro”, tratando-se de vedação legal absoluta, “de sorte que nem mesmo os órgãos de 

proteção podem autorizar tais atos, sob pena de cometimento de ilícito civil, criminal e 

passível de sanção pela lei de improbidade administrativa (art. 11, I, Lei n. 8.429/92) ” 

(MIRANDA, 2014, p. 92). 

 Paulo Affonso Leme Machado(2016, p. 1161-1162) afirma que,por meio da descrição 

da coisa tombada, “se poderá dimensionar o alcance da conservação pretendida. Dessa forma, 

poderão ser analisados pedidos de modificações do bem”, as quais serão muitas vezes 

indeferidas, “pois representam uma mutilação da coisa tombada” (MACHADO, 2016, p. 

1161-1162). 

A segunda parte do art. 17, caput do Decreto-lei nº 25/37 e do art. 16 da lei nº 

3.802/84, proíbe a prática de atos de reparação, pintura e restauração, sem prévia autorização 

do órgão responsável pelo tombamento. No âmbito federal, o órgão competente é o IPHAN; 

no estadual, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - 
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IEPHA-MG e no município de Belo Horizonte, o Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural Municipal - CDPCM-BH. Assim, obras de reparação, pintura ou restauração a serem 

realizadas no patrimônio cultural arquitetônico exigirão autorização do órgão tombador 

competente. 

Contudo, medidas simples de conservação preventiva são toleradas, desde que não 

provoquem alteração no bem tutelado, neste caso, no patrimônio cultural arquitetônico 

urbanístico (MIRANDA, 2014). São exemplos dessas medidas: a substituição de telhas 

quebradas, troca de tomadas elétricas em mau estado de conservação, reposição de louça e 

vidros quebrados, manutenção de torneiras, dentre vários outros serviços que não exijam a 

elaboração e aprovação de projetos para intervenção no imóvel tombado. 

Assim como a gestão dos bens privados, a administração dos bens públicos tombados 

está sujeita aos mesmos direitos e deveres – parágrafo único do art. 17 do Decreto-Lei nº 

25/37 (art. 16, parágrafo único da lei nº 3.802/84). De acordo com a norma, haverá 

responsabilização pessoal dos agentes públicos que infringirem o caput do art. 17 do Decreto-

Lei nº 25/37 (caput do art. 16 da lei nº 3.802/84).  

Transcorrida a análise do efeito da “imodificabilidade”, este se revela restrito à 

proteção da edificação como um fim em si mesmo, desconectada da utilidade e da 

necessidade de integração à dinâmica urbana. 

Pensar a preservação do patrimônio cultural arquitetônico é mais que conservar a 

“imutabilidade” da edificação; é valorizar os seus elementos culturais, seja por meio de 

restauração, pintura e reparação, como também pela adição de materiais com tecnologia 

superior às aplicadas originalmente.  

A preservação do patrimônio cultural arquitetônico perpassa pela contextualização das 

edificações às exigências dos centros urbanos, onde áreas livres são cada vez mais escassas. 

É, pois, conferir novos usos às edificações tombadas, tornando-as monumentos vivos. 

 

 

 

2.8.4 Proteção do entorno 

 

O instituto do tombamento, além de gerar efeitos sobre o bem caracterizado como 

patrimônio cultural, repercutirá no entorno desse. Um dos princípios que alicerçam a proteção 

do patrimônio cultural é o princípio da proteção do entorno. Conforme esse princípio, o 

patrimônio cultural está intimamente relacionado à área envoltória, aos elementos históricos 
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que o circundam e esta ligação decorre da capacidade de comunicação silenciosa da 

edificação tombada, pela simples presença em determinado contexto espacial.  

Marchesan (2011, p. 104) aponta que a área envoltória ou zona de entorno não 

configura um fim em si mesmo, mas “entranha um meio para concretização da proteção 

maximizada do bem tombado. Dessa forma, é possível defini-lo como uma técnica de 

proteção, um aliado a mais na compreensão do bem cultural tombado”  

Atento à necessidade de proteção do entorno do patrimônio cultural, o legislador 

federal a sistematizou no art. 18 do Decreto-Lei nº 25/37. Assim como no âmbito federal, o 

município de Belo Horizonte seguiu idêntica orientação do art. 18 do Decreto-lei nº 25/37 

(art. 17 da lei nº 3.802/84): 

 

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de 
ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto(sic), impondo-se nêste (sic) caso a 

multa de cincoenta (sic) por cento do valor do mesmo objeto. 
 

 Ao analisar o mencionado dispositivo, pode-se depreender que não será tolerada, no 

entorno do patrimônio cultural edificado, qualquer construção que comprometa sua 

visibilidade, nem mesmo a fixação de anúncios ou cartazes, sob pena de destruição, retirada e 

multa de cinquenta por cento do valor das obras proibidas.  

Hely Lopes de Meirelles (2013) trata a redução de visibilidade como um conceito 

amplo, compreendendo não só a retirada da vista da edificação tombada, mas também a 

modificação do ambiente ou da paisagem adjacente, o contraste de estilo arquitetônico e tudo 

o mais que afronte a harmonia do conjunto. A definição trazida por esse autor, revela uma 

postura um tanto quanto tradicional da perspectiva de preservação do patrimônio edificado, 

uma vez que o contraste poderá promover o destaque23 da edificação cultural. 

Assim como os proprietários de edificações tombadas, os vizinhos dessas sofrerão 

limitação no exercício do direito de propriedade, prescindindo de autorização do órgão 

tombador para a realização de obras, demolições, fixação de anúncios e quaisquer 

intervenções (privadas ou públicas) que possam interferir na paisagem do entorno em que se 

encontra o bem tombado. 

 

                                                
23 No capítulo 5 será demonstrado projeto de intervenção tanto na edificação quanto no entorno, objetivando a 
preservação do patrimônio cultural edificado. 
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2.8.5 Dever de conservação e reparação 

 

O Decreto-Lei nº 25/37, em seu art. 19 (art. 18 da lei municipal nº 3.802/84), atribuiu 

ao proprietário do bem tombado o dever de conservação e reparação, obrigação que, segundo 

Marcos Paulo de Souza Miranda (2014), se perfaz com o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 

25/37, ao manifestar que a conservação do patrimônio cultural é de interesse público: 

 

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer(sic) de recursos para 
proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao 
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a 
necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da 
importância em que fôr (sic)avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. 
 
§ 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a 
expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes 
(sic), ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. 
 
§ 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o 
proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa.        (Vide Lei nº 
6.292, de 1975) 
 
§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou 
reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da 
União, independentemente da comunicação a que alude este (sic) artigo, por parte do 
proprietário. 

 

A expressão conservar, segundo o Dicionário Online (2016) de Português Michaelis, 

significa “manter no mesmo estado ou lugar; fazer durar, impedir que acabe ou se deteriore”. 

Medidas conservacionistas compreendem, portanto, aquelas que atuam na manutenção e 

preservação do patrimônio cultural, impedindo ou retardando o seu perecimento. São 

exemplos de medidas de conservação: manutenção da fiação e tomadas elétricas, evitando o 

surgimento de curtos-circuitos; substituição de telhas quebradas e manutenção de calhas, a 

fim de prevenir infiltrações no imóvel, dentre outras. 

Reparar é “pôr em bom estado, fazer voltar ao estado primitivo ou fazer melhor; 

consertar“ (DICIONÁRIO MICHAELIS, 2016).A reparação tem como finalidade a 

recuperação do patrimônio cultural danificado, retornando ao seu status quo. 

De acordo com o art. 19 do Decreto-Lei nº 25/37 (art. 18 da lei nº 3.802/84), o 

proprietário do bem tombado que não dispuser de recursos para a realização de obras de 

conservação ou reparação deverá comunicar ao órgão tombador a necessidade de obras. Não 

cumprida a determinação legal, o proprietário estará sujeito a multa corresponde ao dobro do 

valor do dano sofrido pelo patrimônio cultural.  
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As obras de conservação ou reparação poderão ser executadas às expensas do Poder 

Público, quando:  a) comprovada a insuficiência de recursos para a execução de medidas de 

conservação ou reparação pelo proprietário (art. 19, caput); e b) constatada a necessidade de 

realização de obras de conservação e reparação no bem tombado (art. 19, §1º). 

Contudo, caso órgão público responda negativamente ou permaneça silente quanto ao 

pedido do proprietário, este poderá requerer o cancelamento do tombamento (art. 19, §2º). 

Ressalta-se que o proprietário da edificação tombada continuará submetido aos deveres de 

conservação, até que seja cancelado o tombamento. 

 

2.8.6 Desapropriação 

 

Seguindo a inteligência do art. 19, §1° do Decreto-Lei nº 25/37 (art. 18, §1° da lei nº 

3.802/84), poderá haver desapropriação do bem tombado. Esta ocorrerá observada a demanda 

de recursos financeiros necessários à recuperação do patrimônio cultural, podendo, em 

determinadas situações, os custos das obras de restauração24 superar o valor econômico do 

bem tombado. Além dessa hipótese, o patrimônio cultural poderá ser desapropriado, nos casos 

em que o proprietário manifeste intenção de demolir, destruir ou mutilar o bem protegido. 

O parágrafo 3° do art. 19 do Decreto-Lei nº 25/37 (art. 18, §3° da lei nº 3.802/84) 

determina que,não dispondo de recursos para realização de obras de conservação ou reparação 

e, havendo urgência, o particular deverá comunicar ao órgão tombador competente, podendo 

este projetar e executar as obras às custas do Poder Público. Caso não comunique, estará 

sujeito a multa equivalente ao dobro do dano acarretado ao imóvel. 

 

3 POLÍTICA URBANA E AS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS À PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 Neste capítulo, analisar-se-á a proteção do patrimônio cultural como diretriz 

urbanística, prevista no Estatuto da Cidade, cumprindo o preceito constitucional previsto no 

art. 182, que trata da política urbana. No âmbito do município de Belo Horizonte, o Plano 

Diretor estabeleceu diretrizes de proteção da memória e do patrimônio cultural, 

harmonizando-as ao texto constitucional e ao Estatuto da Cidade. Dentre essas, previu como 

                                                
24 As obras de restauração são executadas por técnicos especializados, pois provocam a modificação física do 
bem na tentativa de retornar ao seu estado originário. A especialização da mão de obra, sua disponibilidade e o 
grau complexidade dos trabalhos são fatores determinantes dos custos das obras de restauro. 
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diretriz a compensação dos proprietários de imóveis tombados, em razão dos custos 

suportados pelos proprietários de edificações tombadas e do esvaziamento econômico desses 

bens. 

Medidas compensatórias, como a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) e a Transferência do Direito de Construir, visam a incentivar a preservação do 

patrimônio cultural e mitigar o desequilíbrio dos encargos experimentados por aqueles 

proprietários em relação aos demais cidadãos. Essas medidas serão investigadas neste 

capítulo. 

 

3.1 A proteção do patrimônio cultural como diretriz urbanística 

 

A Constituição da República, de 1988, sistematizou, em seu art. 182, a política de 

desenvolvimento urbano a ser executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tendo como objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988, s.p.). 

Em cumprimento à norma constitucional e atendendo às disposições constantes nos 

arts. 21, XX e 24, I, cumulado com o §1° da Constituição da República, de 1988, que 

determina a instituição de normas gerais de desenvolvimento urbano, o Estatuto da Cidade – 

Lei n° 10.257/01, veio suprir a lacuna legislativa até então existente, estabelecendo, em seu 

art. 2°, as diretrizes da política urbana “com o objetivo expresso de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (MIRANDA, 2012, 

p. 270).  

Dentre as diretrizes urbanísticas, o inciso XII, do art. 2° do Estatuto da Cidade 

determinou a “proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico” (BRASIL, 2001,s.p.). 

Embora esses deveres já constem no texto constitucional, especificamente nos arts. 23, III e 

IV, 216 e 225, a existência dessa diretriz terá importante repercussão no âmbito jurídico. 

Essa implicação se refere ao “efeito vinculante e impositivo do postulado, que se 

constitui norma geral, de observância obrigatória, nos termos do art. 24 §1° e 30, I, II, III da 

CF/88, no que tange à competência legislativa dos Estados e Municípios sobre matéria 

urbanística” (MIRANDA, 2012, p. 270). Significa que a proteção, preservação e recuperação 

do patrimônio cultural constituem princípios de observância obrigatória na elaboração de 

legislações urbanísticas. 
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No âmbito do município de Belo Horizonte, as regras urbanísticas constantes no Plano 

Diretor25, assim como na lei de Uso e Ocupação do Solo e demais regramentos urbanísticos, 

devem estar em harmonia com a diretriz, prevista no art. 2°, XII do Estatuto da Cidade. Na 

hipótese de existência de normas contrárias a esse postulado, essas poderão ser questionadas 

judicialmente. 

Dentre as diretrizes que orientam a proteção da memória e do patrimônio cultural, 

fixadas no art. 15 do Plano Diretor do município de Belo Horizonte, destaca-se a prevista em 

seu inciso VII, a qual determina a compensação dos proprietários de bens protegidos. Essa 

compensação poderá ocorrer com a isenção de IPTU, assim como pela Transferência do 

Direito de Construir, as quais se passa a análise. 

 

3.2 Isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano 

 

A isenção de IPTU consiste numa das medidas compensatórias, promovidas pelo 

município de Belo Horizonte, prevista na lei municipal n° 5.839/90, em seu art. 9°, que 

dispõe: 

 

Art. 9º Fica isento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU - o imóvel tombado pelo Município por meio de deliberação de seus órgãos de 
proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico, sempre que mantidos em bom 
estado de conservação. 
 
Parágrafo Único - A isenção do imposto poderá ser estendida a bens imóveis 
tombados por órgãos de proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico do 
Estado de Minas Gerais ou da União, desde que o tombamento seja ratificado pelos 
órgãos de que trata o caput deste artigo. 

 

Conforme o referido dispositivo, os imóveis tombados por quaisquer instituições 

responsáveis pela proteção do patrimônio cultural, como o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (IEPHA/MG) ou o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

de Belo Horizonte (CDPCM-BH), poderão obter isenção de IPTU. Entretanto, essa isenção 

não é concedida de forma automática, sendo necessária a obtenção de “laudo favorável sobre 

                                                
2525 Ver Plano Diretor do município de Belo Horizonte - 7.165, de 27 de agosto de 1996, especificamente o art. 
1°, que o define como instrumento básico de política de desenvolvimento urbano; o art. 3, I, VI, que estabelece a 
função social da propriedade e a preservação, proteção e recuperação do patrimônio cultural como objetivos do 
Plano Diretor; o art. 4°, que trata das diretrizes de uso e ocupação do solo urbano; art. 7°, XII e XVI, que define 
os objetivos estratégicos que visam à melhoria da qualidade de vida no munícipio, destacando-se esses incisos 
privilegiarem a proteção e promoção do patrimônio cultural; e o art. 15, que dispõe sobre as diretrizes de 
proteção da memória e do patrimônio cultural. 
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as condições da sua manutenção e proteção” (FRATTARI & PIANCÓ, 2010, p. 252), 

expedido pela Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura.  

A isenção de IPTU tem como finalidade compensar os custos de manutenção e 

conservação das edificações tombadas. Contudo, esses custos muitas vezes superam o valor 

compensado, por meio da isenção tributária, demandando dos proprietários de imóveis 

tombados o financiamento de sua preservação.  

Em pesquisa realizada por Botelho & Andrade (2005), na qual se avaliaram o 

conhecimento e opinião acerca da política municipal de tombamento, foram entrevistados 78 

proprietários de edificações tombadas. Quando perguntados espontaneamente sobre 

incentivos municipais, 44% responderam conhecer a isenção de IPTU; quando estimulados, 

esse percentual subiu para 75% dos entrevistados, contudo, apenas 26,6% usufruíam dessa 

isenção. Na mesma pesquisa, dos proprietários cientes da isenção tributária, 62% a avaliaram 

positivamente, enquanto 38%, negativamente. Esses últimos consideraram o processo para 

requerimento da isenção burocrático, demorado e apontaram como problema o fato de que seu 

requerimento deve ser feito anualmente (BOTELHO &ADNRADE, 2005, s.p.). 

A isenção de IPTU emerge como um mecanismo de equalização entre os proprietários 

de edificações culturais e os demais indivíduos. Entretanto, essa compensação ainda é 

insatisfatória em relação aos imóveis que apresentam um baixo valor venal e, por 

consequência, um baixo valor do IPTU. Desse modo, outro mecanismo, como a Transferência 

do Direito de Construir, poderá fornecer um aporte financeiro maior para a preservação do 

patrimônio cultural. Não obstante, este estudo proporá o retrofit como ferramenta na proteção 

de bens culturais imobiliários, de forma que os proprietários explorem o potencial econômico 

do bem e, ao mesmo tempo, atuem na sua proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Transferência do Direito de Construir no município de Belo Horizonte 
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3.3.1 Direito de construir 

 

Conforme Gasparini (2005, p. 71), o direito de construir “sempre foi considerado 

como uma consequência lógica do direito de propriedade26”, ou seja, a decisão de como, 

quando e o que construir no imóvel era uma exclusividade do proprietário, que deveria 

observar as limitações prescritas na legislação civil quanto ao direito de vizinhança 

(GASPARINI, 2005). Embora amplo, o direito de construir não é absoluto e sofre limitações, 

com vistas à harmonização do convívio social, já que repercutirá nas relações de vizinhança.  

A edificabilidade, segundo Silva (2012, p. 81), “não é algo natural aos terrenos27”. 

Essa surge a partir da ordenação do solo urbano - “é algo novo, acrescido, criado pelos planos 

e normas urbanísticos, por mais elementares que sejam. Edificabilidade é qualificação legal 

que se atribui a algum terreno urbano” (SILVA, 2012, p. 81) e que permite ao proprietário o 

exercício da faculdade do direito de construir em solo urbano. 

Ao abordar o tema direito de construir ou, mais especificamente, o “direito de edificar 

em solo urbano”, o texto do art. 1.229 do Código Civil deverá ser interpretado, observando-se 

“as transformações não só da realidade urbana, mas especialmente das normas constitucionais 

sobre o regime de propriedade28” (SILVA, 2012, p. 81).  

A Constituição da República, de 1988, ao dispor sobre o direito de propriedade, 

condicionou o seu exercício ao atendimento da sua função social (art. 5, XXIII, CR/88), ou 

seja, o direito propriedade não servirá a fins exclusivamente privatísticos, de caráter 

individualista, mas deverá voltar-se ao bem-estar coletivo.   

No intento de proteger o patrimônio cultural edificado, o direito de construir sofrerá 

limitações, de forma a atender ao preceito constitucional da função social da propriedade. Na 

medida em que uma edificação de interesse cultural é protegida, preservada e conservada, 

tem-se a efetivação do preceito fundamental da função social da propriedade.  

 

                                                
26O direito de propriedade está previsto no art. 1.228 do Código Civil, de 2002, que o define como a “faculdade 
de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha”. O §1° do citado dispositivo determina que o direito de propriedade “deverá ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”. Depreende-se do §1° do art. 1.228 que o 
direito de propriedade está condicionado ao atendimento da sua função social e limitado à preservação de bens 
ambientais, dentre os quais está compreendido o patrimônio cultural.   
27 Para José Afonso da Silva (2012, p. 81), o que é natural aos terrenos é a produção de riquezas naturais.  
28 Ver art. 5°, XXII, XXIII; art. 182, os quais tratam, respectivamente, do direito de propriedade condicionado à 
sua função social e da política urbana. 
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3.3.2 Transferência do Direito de Construir 

 

Em razão das restrições impostas ao proprietário de edificação tombada e do 

esvaziamento econômico do bem, a Transferência do Direito de Construir emerge como 

medida compensatória a esse proprietário. 

O instituto da Transferência do Direito de Construir integrou o ordenamento jurídico 

brasileiro a partir da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, previsto em 

seu artigo 4º, inciso V, alínea “o”. Conforme esse dispositivo, serão utilizados instrumentos 

de política urbana, assim como mecanismos jurídicos e políticos, dentre os quais se encontra a 

Transferência do Direito de Construir: 

 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
[...] 
V – institutos jurídicos e políticos: 
[...] 
o) transferência do direito de construir; 

 

A Transferência do Direito de Construir pode ser compreendida como a transmissão 

do potencial construtivo remanescente de uma edificação para outro imóvel, localizada em 

área previamente definida pela legislação municipal. A Transferência do Direito de Construir 

tem por finalidade a compensação pela perda do valor econômico do bem, uma vez que os 

bens culturais estão sujeitos a um regime particular quanto à sua proteção. Nesse sentido, 

Miranda disserta: 

 

Esse instrumento tem sido utilizado, com frequência, como uma forma de 
compensar o proprietário de imóvel tombado que não pode ampliá-lo ou demoli-lo 
para no local realizar construção moderna e com número elevado de pavimentos. 
Assim, contribui para a justa repartição dos encargos, ônus e benefícios decorrentes 
da aplicação do regime de proteção e valorização do patrimônio 

cultural.(MIRANDA, 2012, p. 279) 
 

Assim, o proprietário que não puder exercer plenamente o direito de construir, em 

virtude das limitações que pretendem a proteção do patrimônio cultural, “poderá ser 

beneficiado da transferência do direito de construir, que lhe possibilita utilizar em outro local 

ou mesmo alienar esse direito, de acordo com previsão em lei municipal baseada no plano 

diretor” (MIRANDA, 2012, p. 279) (Figura 4). 
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Figura 4. Transferência do potencial construtivo de uma unidade para uma receptora. 

 

Trata-se de uma faculdade que poderá ser concedida a proprietário de imóvel urbano, 

privado ou público, quando este preencher um dos requisitos prescritos nos incisos de I a III, 

do art. 35, do Estatuto da Cidade: 

 

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de 
imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante 
escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação 
urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário 
para fins de: 
 
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou cultural; 
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas 
por população de baixa renda e habitação de interesse social. 
 
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 
Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput. 
 
§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação 
da transferência do direito de construir.  

 

 A partir da análise do referido dispositivo, denota-se que o interesse público a 

fundamentar a Transferência do Direito de Construir está vinculado às três hipóteses 

expressas no Estatuto da Cidade que, como norma geral de direito urbanístico, apresenta as 

diretrizes e as finalidades da Transferência do Direito de Construir “que não poderão ser 

transbordados nem inobservados pela legislação municipal” (FRANCISCO, 2001, p. 228). 

Do caput,apreende-se também o reconhecimento, pelo Estatuto da Cidade, da 

“autonomia do direito de construir em relação ao direito de propriedade” (GASPARINI, 2005, 

p. 78), contudo a transferência somente poderá ser exercida, se cumprir um dos objetivos 

constantes no Estatuto da Cidade (GASPARINI, 2005). 
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As condições a serem apresentadas pelos imóveis para que haja a possibilidade de 

Transferência do Direito de Construir estão previstas nos incisos do art. 35 do Estatuto da 

Cidade. De acordo com esse dispositivo, o imóvel cujo potencial construtivo possa ser 

transferido deverá atender ao interesse público para assentamento ou implantação de 

equipamentos urbanos ou para preservação de imóveis, em razão das características 

ambientais, paisagísticas, sociais, culturais e históricas. Em decorrência desse 

condicionamento às exigências constantes nos incisos I, II e III do art. 35, não é possível 

pensar a transferência do potencial construtivo cuja finalidade não esteja prevista no Estatuto 

da Cidade. Assim, norma municipal não poderá prever hipóteses que extrapolem aquelas 

definidas pelo Estatuto da Cidade, tendo em vista que a competência para legislar sobre 

normas gerais de direito urbanístico é privativa da União (art. 24, I e §1°, da CR/88). 

Ao condicionar a Transferência do Direito de Construir àquelas exigências, “reforça-

se ainda mais o cumprimento da função social da propriedade, uma vez que não é qualquer 

proprietário que poderá vender o direito de construir de seu imóvel com objetivos meramente 

especulativos” (GASPARINI, 2005, p. 79). Ou seja, a possibilidade de transferência do 

potencial construtivo será aceitável, quando os imóveis cumprirem sua função social. 

Segundo Gasparini (2005, p. 79), a transferência livre do direito de construir – sem aquelas 

limitações previstas nos incisos do art. 35, culminaria por “gerar imóveis desprovidos de 

capacidade para que a função social da propriedade fosse cumprida, uma vez que sobre eles, 

não seria possível, em tese, construir”(GASPARINI, 2005, p. 79). 

Para que a transferência possa ser utilizada como instrumento de política urbana, é 

imprescindível a existência de legislação municipal, disciplinando sua aplicação, pois 

“somente o município tem condições de dimensionar a necessidade de sua aplicação e ainda, 

qual região de seu território tem equipamentos urbanos necessários para receber um maior 

adensamento” (GASPARINI, 2005, p. 80). Ao município, compete o planejamento da 

distribuição da população no território, evitando a superpovoação e baixo adensamento de 

suas áreas urbanas, equilibrando, consequentemente, o uso de seus equipamentos públicos. 

 

3.3.3 Transferência do Direito de Construir no município de Belo Horizonte 

 

Em Belo Horizonte, a Transferência do Direito de Construir tem sido utilizada antes 

mesmo da edição do Estatuto da Cidade. A lei municipal nº 7.165, de 27 de agosto de 1996 - 

Plano Diretor do município de Belo Horizonte, no art. 15, IV sistematiza as diretrizes de 
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proteção da memória e do patrimônio cultural, dentre as quais figura a Transferência do 

Direito de Construir: 

 

Art. 15 - São diretrizes de proteção da memória e do patrimônio cultural: 
[...] 
IV - adotar medidas visando à manutenção dos terrenos vagos lindeiros a mirantes, 
mediante incentivos fiscais, desapropriação ou transferência do direito de construir;  

 

Já o art. 60 do Plano Diretor traz a definição do instituto e o meio pelo qual se 

transfere o direito de construir, em consonância ao art. 35 do Estatuto da Cidade. De acordo 

com esses dispositivos, o meio pelo que se perfaz a transferência é a escritura pública: 

 

Art. 60 - Transferência do Direito de Construir - TDC - é o instrumento pelo qual o 
Poder Público Municipal autoriza o proprietário de imóvel urbano a alienar ou a 
exercer em outro local, mediante escritura pública, o direito de construir previsto na 
Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo relativo ao Coeficiente de 
Aproveitamento Básico - CAb -, observado o disposto no art. 61 desta Lei.  

 

Embora o Estatuto tenha sido silente quanto à necessidade de averbação da 

Transferência do Direito de Construir na matrícula imobiliária, o decreto municipal n° 15.625, 

de 22 de julho de 2014, alterou o art. 12 do decreto nº 15.254/13, que passou a dispor: 

 

Art. 12 Cabe ao proprietário de imóvel gerador, obrigatoriamente, as averbações das 
Certidões de Transferência do Direito de Construir emitidas, referentes à 
constituição do imóvel como gerador de Transferência do Direito de Construir e ao 
esgotamento do saldo gerador, no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. 

 

Conforme o mencionado artigo, o proprietário do imóvel gerador do potencial 

construtivo está obrigado às averbações das certidões de Transferência do Direito de 

Construir.  Tal medida visa a dar publicidade, de modo que futuros adquirentes conheçam a 

situação em que se encontram os imóveis. O decreto nº 15.254,de 04 de julho de 2013, tratou 

da Transferência do Direito de Construir no município de Belo Horizonte, disciplinando sobre 

os imóveis geradores da transferência do potencial construtivo, os receptores, o saldo de área 

líquida transferível29, o cálculo dessa área, dentre outras disposições. Dentre os imóveis 

geradores da Transferência do Direito de Construir, estão compreendidos os imóveis 

tombados ou incluídos em conjuntos protegidos, conforme dispõe o art. 2º do decreto 

15.254/13: 

                                                
29 De acordo com o art. 9 do decreto 15.254/13, o saldo de área líquida transferível corresponde até 50% 
(cinquenta por cento) do potencial construtivo não exercido no terreno de origem, conforme previsão do § 1º, do 
art. 191, da Lei Orgânica do Município. 
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Art. 2°- Os imóveis geradores da Transferência do Direito de Construir são: 
[...] 
III - os tombados ou incluídos em conjuntos protegidos, impossibilitados de exercer 
o pleno potencial construtivo definido pelos parâmetros urbanísticos do Plano 
Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, em consequência de 
restrição adicional definida pelo conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte – CDPCMBH; 

 

A partir da investigação desse dispositivo, é possível compreender que a possibilidade 

de transferência do potencial construtivo de imóveis inseridos em conjuntos protegidos 

objetiva a proteção do entorno do patrimônio cultural, por meio da compensação pela perda 

do valor econômico do bem, ainda que esse não seja de interesse cultural.  

Entretanto, a Transferência do Direito de Construir, na hipótese do inciso III, exige 

uma contrapartida do proprietário, assim como será atestada mediante laudo técnico, 

conforme prevê o §2° do art. 2° do mesmo decreto. A possibilidade da Transferência do 

Direito de Construir não é automática, sendo necessário que o imóvel apresente bom estado 

de conservação: 

 

§2º A Transferência do Direito de Construir referente aos imóveis que se 
enquadrarem no disposto no inciso III do caput deste artigo é condicionada ao seu 
bom estado de conservação, atestado por meio de laudo técnico emitido pela 
Fundação Municipal de Cultura, a ser solicitado a cada emissão de nova certidão de 
Transferência do Direito de Construir. 

 

Importante destacar que o §2° condiciona os imóveis geradores da Transferência de 

Direito de Construir a um bom estado de conservação. Embora o faça tanto em relação aos 

imóveis tombados quanto aos inseridos em conjuntos protegidos, razoável seria uma 

interpretação, no sentido de que aquela conservação implicasse apenas as edificações 

tombadas, em razão da norma colhida do texto do art. 17, do Decreto-lei n° 25/37, relativa à 

imodificabilidade do patrimônio cultural, enquanto que, dos imóveis inseridos em conjuntos 

protegidos, esta conservação seria verificada, considerando os efeitos previstos no art. 18 

Decreto-lei n° 25/37, referentes à proteção do entorno, ou seja, do respeito às condições de 

visibilidade do patrimônio cultural.  

Quanto aos imóveis receptores, a legislação municipal sistematizou as áreas urbanas30 

de recepção. O decreto municipal n° 15.254/13, em seu art. 5°, combinado com o art. 62 do 

Plano Diretor do município de Belo Horizonte, definiu a localização daqueles passíveis de 

                                                
30Recomenda-se a leitura do artigo 5°, do decreto municipal n° 15.254/13; artigos 52 e 62, do Plano Diretor do 
município de Belo Horizonte -  lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996, que disporão sobre as áreas de localização 
dos imóveis receptores e das diretrizes para transferência do direito de construir. 
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recepção da Transferência do Direito de Construir, de modo a equilibrar a ocupação do solo 

urbano e, por consequência, preservar a funcionalidade dos equipamentos públicos: 

 
Art. 5° - Os imóveis receptores da Transferência do Direito de Construir são: 
 
I - os definidos no art. 62 da Lei 7.165/96, respeitadas as diretrizes do CDPCM-BH - 
para os conjuntos urbanos protegidos e para as Áreas de Diretrizes Especiais - 
ADEs31; 
II - os inseridos em área de Operação Urbana, na hipótese de previsão expressa em 
lei específica. 
 
Parágrafo Único. Os imóveis inseridos em ZPAMs32, ZPs33 e/ou em ADEs de 
Interesse Ambiental somente poderão funcionar como receptores da Transferência 
do Direito de Construir após parecer técnico favorável da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, aprovado pelo Comam e, se for o caso, após manifestação do 
CDPCM-BH. 

 

Dentre esses, destacam-se os imóveis situados em conjuntos protegidos, que somente 

poderão receber a Transferência do Direito de Construir de imóveis situados na mesma zona. 

Quanto a esses, para autorização da Transferência do Direito de Construir, é 

necessárioaprovação pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal, conforme 

§2° do art. 62, combinado com o art. 52, ambos constantes no Plano Diretor do município de 

Belo Horizonte, e o art. 5° do decreto municipal n° 15.254/13. 

De acordo com listagem da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2016), existem 

no município cerca de 81 imóveis geradores de Transferência do Direito de Construir, os 

quais representam pouco mais de 10% do total de imóveis tombados. As causas da tímida 

utilização da Transferência do Direito de Construir são incertas, mas uma pesquisa aponta 

para identificação de uma: o seu desconhecimento pelos proprietários de imóveis tombados. 

Na já mencionada pesquisa, realizada por Botelho & Andrade (2005), dos 78 

proprietários de imóveis tombados, quando questionados se conheciam os incentivos 

concedidos aos proprietários edificações culturais, 51,4% responderam conhecê-los e 33,9% 

disseram que não. Quando perguntados espontaneamente sobre os incentivos, apenas 3,7% 

dos entrevistados citaram a Transferência do Direito de Construir. Quando estimulados, o 

percentual saltou para 24,8%, contudo, nenhum dos entrevistados utilizou a transferência do 

potencial construtivo.  

                                                
31 Áreas de diretrizes especiais – Ver art. 75 do Plano Diretor de Belo Horizonte. 
32 Zonas de preservação ambiental  
33Zonas de proteção – as regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais, que determinam a ocupaçãocom baixa 
densidade e maior Taxa de Permeabilidade, tendo em vista o interesse público naproteção ambiental e na 
preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico. Ver art. 7° da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo do município de Belo Horizonte – lei n° 7.166/96. 
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Embora o instituto da Transferência do Direito de Construir represente um importante 

instrumento na política de proteção do patrimônio cultural edificado, podendo significar um 

estímulo econômico ao particular, é fundamental o seu incentivo e sua utilização conjunta 

com outros mecanismos, a exemplo da isenção de IPTU, a fim de se obter uma efetiva tutela 

do patrimônio cultural arquitetônico. Trata-se de um mecanismo, cujas condições para 

efetivação não dependem somente da conservação do bom estado da edificação pelo 

proprietário, mas de fatores como a permissão legal para a transferência do potencial 

construtivo, delimitando as áreas de recepção, bem como da existência de demanda 

construtiva nas áreas receptoras. 
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4 A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO, À LUZ DA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Nesta etapa, analisar-se-ão a mutação e o processo de constitucionalização do Direito 

Administrativo e a emergência da consensualização da Administração Pública, a fim de 

consolidar a participação democrática na atividade administrativa. Nesta perspectiva, será 

ainda analisada a operação urbana simplificada como instrumento de consensualização para 

proteção do patrimônio cultural arquitetônico, no município de Belo Horizonte. 

 

4.1 A Mutação do Direito Administrativo 

 

O Direito Administrativo consiste num conjunto de normas e princípios que orientam 

a atuação da Administração Pública. Constitui um dos ramos do direito público, “por tratar 

primordialmente da organização, meios de ação, formas e relações jurídicas da Administração 

Pública, um dos campos da atividade estatal” (MEDAUAR, 2015, p. 50).  

A formação do Direito Administrativo como ramo autônomo remonta ao fim do século 

XVIII e início do século XIX, precisamente na França pós-revolucionária. Conforme Di 

Pietro (2011), a concepção do Direito Administrativo iniciou juntamente com a do Direito 

Constitucional e outros ramos do direito público, “a partir do momento em que começou a 

desenvolver-se – já na fase do Estado Moderno – o conceito de Estado de Direito” (DI 

PIETRO, 2011, p. 02.), fundado sobre o princípio da legalidade34 e da separação dos 

poderes35, objetivando a garantia dos direitos individuais nas relações entre particulares, bem 

como entre particulares e Estado.  

As concepções político-institucionais, àquela época emergentes, contribuíram para o 

surgimento de normas reguladoras do exercício dos poderes estatais, pois denotavam 

claramente o interesse na limitação e controle do poder, bem como a garantia de direitos 

individuais (MEDAUAR, 2015). Assim, o Direito Administrativo foi estruturado, de modo a 

“estabelecer privilégios às relações jurídicas administrativas, com a criação de institutos que 

                                                
34 De acordo com o princípio da legalidade, toda atividade estatal deveria sujeitar-se à lei. 
35 A separação dos poderes, conforme José Afonso da Silva (1988, p. 16), consiste na “divisão de poderes, que 
separe de forma independente e harmônica os poderes legislativo, executivo e judiciário, como técnica que 
assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último em face dos demais e das 
pressões dos poderosos particulares”. 
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reafirmassem a superioridade do Poder Público face aos administrados, em nome da 

indisponibilidade e prevalência do dito interesse público” (AMARO, 2013, s.p.). 

Concebido a partir de um panorama jurídico liberal, a estrutura administrativa, 

“voltava-se a regular a intervenção do Estado na esfera de liberdade e na propriedade dos 

cidadãos, firmando um direito de exceção, alicerçado na noção de subordinação formal à lei e 

da intangibilidade do mérito administrativo” (AMARO, 2013, s.p.). 

Neste cenário, caracterizado pela não intervenção estatal no domínio privado, emerge 

uma concepção dicotômica de esfera privada e esfera pública – os particulares (sociedade 

civil) são apresentados como destinatários das normas e atividades administrativas, cuja 

liberdade de atuação se pautava na observância das restrições normativas e na inexistência de 

vedação legal. Noutro lado, encontrava-se a Administração Pública, “envolta das mais 

variadas prerrogativas e responsável por ‘dizer o direito’, dentro das possibilidades, mais 

amplas ou mais restritas, que a lei lhe outorgasse” (AMARO, 2013, s.p.).  

Em segunda etapa, com a transição do Estado Liberal para o modelo social, o 

WelfareState36, este se tornou um prestador de serviços, numa tentativa de suprir as 

reivindicações coletivas até a sua socialização. Em decorrência da assunção de deveres 

sociais, o Estado se fortaleceu, na medida em que monopolizou as atividades destinadas ao 

atendimento da coletividade, pautando sua atuação no cumprimento do interesse público.  

A partir do Estado Democrático de Direito, o Direito Administrativo tende ao 

abandono da sua vertente autoritária, exigindo-se a criação de espaços de participação popular 

junto à Administração, de maneira a consolidar a soberania popular mediante a participação 

nos processos decisórios e na gestão pública, não sendo suficiente a participação social 

decorrente apenas do sufrágio universal. Sob esse novo paradigma, surgem novas premissas, 

com vistas a mitigar a hierarquização na relação Estado-cidadão e consolidar uma atuação 

administrativa voltada a “absorver, por vias pacíficas e institucionalizadas, as aspirações da 

pluralidade de grupos de interesses que compõem a esfera pública” (AMARO, 2013, s.p.) por 

meio do diálogo e construção do consenso. 

O novo formato do Direito Administrativo “tem, ainda, o condão de compatibilizá-lo 

com o neoconstitucionalismo, que procura modelar as instituições jurídicas conforme ampla 

gama de direitos fundamentais” (AMARO, 2013, s.p.), orientado pela Constituição da 

República, de 1988. Assim, a nova missão do Direito Administrativo, nos dizeres de Moreira 

                                                
36 No WelfareState ou Estado do Bem-Estar Social, além dos direitos de primeira dimensão ligados ao valor 
liberdade, como os direitos civis e políticos, foram reconhecidos direitos sociais, como o direito à educação, 
saúde, assistência social, previdência e acesso à justiça, trabalho, lazer, segurança e moradia, denominados 
direitos de segunda dimensão. 
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Neto (2006, p. 242, grifos do autor), “passa a ser agora e para adiante, a de orientar o 

progresso das relações entre o homem e o Estado, e, no coletivo entre a sociedade e os 

policentros de poder público”, fortalecendo o “império dos valores sobre quaisquer outros 

interesses” (MOREIRA NETO, 2006, p. 242, grifos do autor). 

 

4.2 A Constitucionalização do Direito Administrativo 

 

A expressão constitucionalização do direito, segundo Barroso (2012, p. 31), “é de uso 

relativamente recente na terminologia jurídica e, além disso, comporta múltiplos sentidos”. 

No entanto, a ideia empregada neste estudo é apenas uma, a de um “efeito expansivo das 

normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, 

por todo o sistema jurídico” (BARROSO, 2012, p.32). Sob essa perspectiva, todo regramento 

infraconstitucional estará condicionado aos valores, fins públicos e comportamentos 

compreendidos nos princípios e regras constitucionais. Assim, a constitucionalização incidirá 

sobre a atuação dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, especialmente nas suas 

relações com os cidadãos, não sendo exclusividade dessas, repercutindo também nas relações 

entre particulares. 

A constitucionalização do Direito é resultado de um processo de construção de um 

novo de Direito Constitucional. Essa nova dinâmica será percebida em diferentes países e 

épocas37. No Brasil, as transformações decorrentes do Direito Constitucional ocorreram a 

partir da promulgação da Constituição da República, de 1988, consagrada como a lei maior de 

todo ordenamento jurídico brasileiro. 

A Constituição da República, de 1988, além de gozar da supremacia formal, pois 

dotada de superioridade hierárquica em relação às demais normas, desfruta “de uma 

supremacia material, axiológica, potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela 

normatividade de seus princípios” (BARROSO, 2012, p. 42). Observou-se, portanto, um 

movimento translativo, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o sistema 

jurídico, irradiando sua força normativa, funcionando “não apenas como parâmetro de 

validade para a ordem infraconstitucional, mas também como vetor de interpretação de todas 

as normas do sistema” (BARROSO, 2012, p. 43).  

                                                
37Em artigo intitulado Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: (O triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil), Luis Roberto Barroso (2005) analisa a origem e evolução da constitucionalização do 
Direito.  
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No Brasil, conforme Barroso (2005), desenvolveu-se um ambiente no qual a 

Constituição “passa a ser não apenas um sistema em si – com a sua ordem, unidade e 

harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito” 

(BARROSO, 2005, p. 3). Esse fenômeno, denominado por alguns juristas “como filtragem 

constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da 

Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados” (BARROSO, 2005, p. 3). 

O Direito Administrativo, por sua vez, não se esquivou à releitura de seu sistema 

normativo, cumprindo sua compatibilização com as normas constitucionais. Nesse diapasão, 

Odete Medauar (2015, p. 66) afirma que “no estudo, pesquisa, interpretação e aplicação do 

direito administrativo, torna-se essencial o encadeamento dos seus temas ao sistema 

constitucional pátrio”, resultando na necessidade de leitura de todo o texto constitucional para 

“conhecer o nexo caracterizador da Administração no ordenamento geral do Estado” 

(MEDAUAR, 2015, p. 66).  

 Ante o fenômeno de constitucionalização do Direito, a fonte primeira legitimadora do 

Direito Administrativo, a lei, “passa a ceder espaço, em muitas ocasiões, aos princípios 

constitucionais, cuja vinculatividade, após juízo de ponderação e avaliação de 

proporcionalidade, tem sido vigorosamente afirmada pela doutrina neoconstitucionalista” 

(AMARO, 2013, s.p.). Tais princípios propõem balizamentos e limitações ao mérito 

administrativo, ou seja, dão-lhe novos contornos, “revertendo a lógica autoritária dos 

institutos administrativos em prol de uma lógica garantística, consentânea com a dignidade da 

pessoa humana” (AMARO, 2013, s.p.). 

Desta forma, o processo de constitucionalização do Direito Administrativo deve ser 

compreendido como “uma postura de releitura e redefinição de institutos e conceitos da velha 

dogmática da disciplina sob a ótica do sistema de princípios da Constituição”, (BINENBOJM, 

2008, p. 43), de forma a emergir “novos paradigmas dotados não apenas de maior 

consistência teórica, mas comprometidos com o sistema democrático, com a busca da 

eficiência como mola propulsora de desenvolvimento” (BINENBOJM, 2008, p. 43), e, 

primordialmente, com a proteção e promoção dos direitos fundamentais. 

Maria Coeli Simões Pires (2012), em homenagem ao jurista Paulo Neves de Carvalho, 

relembra suas lições acerca da imprestabilidade do Direito Administrativo arrimado à 

legalidade formal, desvinculado da tessitura constitucional. Relembrando os ensinamentos 

daquele professor, Pires (2012, p. 220) comenta: 
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Advertia com firmeza de que deveria ser descartado todo o Direito Administrativo 
que não servisse à vida, à dignidade da pessoa humana, e que era preciso pelejar por 
um novo Direito Administrativo que rompesse com o discurso da arrogância, das 
excessivas prerrogativas da Administração, com o pressuposto da contraposição de 
público e privado, com a ideia da inépcia cidadã e social, com o culto à legalidade 
estrita e que nela mesma pretendia a plena regulação de sua aplicação. 

 

Não obstante os comentários ao posicionamento vanguardista de Paulo Neves de 

Carvalho quanto aos novos rumos do Direito Administrativo, Pires (2012) salienta que este 

jurista anunciava ideias à frente do seu tempo, como o conceito de sustentabilidade aplicado à 

matéria administrativa, a fim de “orientar a gestão pública pela tutela da dignidade da pessoa 

humana, da cidadania e do pluralismo político” (PIRES, 2012, p. 220), e acrescenta: 

 

Pensava uma Administração Pública, recentemente chamada de sustentável, capaz 
de garantir ao cidadão comum condições elementares de existência, burilada por 
mecanismos de interlocução com a sociedade civil e pelo reconhecimento de uma 
miríade heterogênea de interesses públicos. Vislumbrava o paradigma de um Direito 
Administrativo focado na gestão da eficácia constitucional, no uso de uma 
racionalidade democrática e dialógica [...]. (PIRES, 2012, p. 220) 

 

A partir dessas linhas, observa-se que o Direito Administrativo, como ramo autônomo 

do Direito, com aproximadamente dois séculos de existência, colimado à Constituição, avança 

rumo à inserção da sociedade civil na gestão pública, ampliando os canais institucionais de 

comunicação, com vistas à sua participação democrática junto à Administração Pública. 

O Direito Administrativo, conforme Funghi (2011, p. 216), “vem saindo do seu 

enclausuramento, especialmente em decorrência da afirmação do constitucionalismo e de seu 

influxo direto na atividade administrativa”, refletindo transformações que “reabilitam a pessoa 

enquanto administrado, em sintonia e pé de igualdade com o status já conquistado enquanto 

eleitos e jurisdicionado” (MOREIRA NETO, 2007, p. 11).  

Sob as premissas de um Direito Administrativo constitucionalizado, emerge um novo 

agir da Administração Pública, calcado no consenso, na mediação de interesses, fenômeno 

esse denominado de Consensualização da Administração Pública, a ser investigado no tópico 

seguinte. 

 

4.3 Consensualização da Administração Pública 

 

A dogmática administrativa foi construída em “premissas teóricas comprometidas com 

a preservação do princípio da autoridade” (CASTRO, 2012, p. 341), como a supremacia do 
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interesse público sobre o privado38 e a indisponibilidade do interesse público39. Pautada 

nessas premissas, a Administração Pública, a fim de assegurar sua autoridade, por vezes 

restringiu garantias e liberdades individuais, privilegiando um sistema burocrático, arcaico e 

pernicioso à colaboração e satisfação de interesses, tanto dos particulares como da própria 

Administração.  

Com o advento do Estado Democrático de Direito e diante das necessidades de uma 

sociedade plural, novos paradigmas passaram a orientar a atuação da Administração Pública, 

advindos também da Reforma Administrativa, com a promulgação da Emenda Constitucional 

n° 19/1998. A partir dessas novas bases, passou-se a exigir “uma Administração Pública que, 

no exercício da função administrativa, empreenda ações eficientes e eficazes para realização 

efetiva do interesse público” (CASTRO, 2012, p. 342), consoante à “realização dos valores 

fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1° e 3° da CR/88), em especial, ao 

princípio da dignidade da pessoa humana” (CASTRO, 2012, p. 342).  

Ante a constitucionalização do Direito Administrativo, a atuação da Administração 

Pública não é mais submissa ao princípio da legalidade, mas “ao princípio da juridicidade40, 

que contempla não só o legal, mas também os princípios jurídicos que se espraiam pela 

Constituição” (CASTRO, 2012, p. 342). Quanto às novas tendências do Direito 

Administrativo, Funghi (2011, p. 216) comenta:  

 
Novas tentativas de fundamentação do direito administrativo são colhidas na 
doutrina administrativista contemporânea, a qual, dependendo do referencial teórico, 
busca transpor a mera vinculação positiva à legalidade estrita pela dignidade da 
pessoa humana, princípios jurídicos, direitos e garantias fundamentais, democracia 
procedimental, consensualidade, entre outros. 

 

Inaugura-se, a partir do modelo de Estado Democrático de Direito, “uma era de 

relações mais equilibradas entre os protagonistas da cena política” (MOREIRA NETO, 2005, 

                                                
38 O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, também denominado de 
preponderância do interesse público sobre o interesse particular, é sustentado por parte da doutrina que, em 
linhas gerais, define-o como o interesse geral da coletividade delimitado pelo ordenamento jurídico, cujo 
atendimento será priorizado, no caso de colisão com o interesse particular. Tal entendimento reforça a 
verticalização da relação entre Administração Pública e o particular, na qual aquela é superior a esse último. 
Contudo, essa posição, sustentada por autores como Hely Lopes de Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Melo, 
Maria Sylvia Zanella de Di Pietro e José do Santos Carvalho Filho, tem sido criticada pela doutrina 
administrativista moderna, apontado razões que justificam a superação ou até mesmo a inexistência desse 
princípio no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, sugere-se como referência a obra Direito Administrativo 
Moderno, Odete Medauar (2015, p. 162-163).  
39 Esse princípio, em linhas gerais, significa que a administração pública ou quem quer que seja não poderá 
dispor do interesse público, ou seja, não poderia sujeitar-se a uma eventual ponderação de interesses e sua 
consequente flexibilização. 
40 Conforme Bineonbojm (2008, p. 15), “a ideia de juridicidade, elaborada a partir da interpretação dos 
princípios e regras constitucionais, passa, destarte, a englobar o campo da legalidade administrativa, como um 
de seus princípios internos, mas não mais altaneiro e soberano como outrora”. 
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p. 19) e, especialmente, entre cidadãos e Administração, em que as ações estatais deverão ser 

pautadas, observando-se o texto constitucional.  

Ao adotar um novo parâmetro de leitura do Direito Administrativo, reconhece-se o 

direito de participação do indivíduo na construção das decisões administrativas, abandonando-

se a concepção de administrado como um mero receptor de ordens estatais, alçando-o como 

coadjuvante nos processos decisórios. Busca-se, assim, a horizontalização da relação Estado-

cidadão, privilegiando a participação nos processos decisórios e o consensualismo41, em 

detrimento do exercício da autoridade administrativa.  

Ante o paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito e da releitura do 

Direito Administrativo à luz da Constituição da República, de 1988, surge o fenômeno da 

consensualização na atuação da Administração Pública, de modo a privilegiar “uma forma de 

gestão cujas referências são o acordo, a negociação, a coordenação, a cooperação, a 

colaboração, a conciliação, a transação” (OLIVEIRA & SCHWANKA, 2009, p. 310). Os 

clássicos atributos da atuação administrativa, como a imperatividade e coerção, cedem espaço 

“à consensualidade e à participação social na administração dos interesses públicos, com o 

emprego de formas consensuais de coordenação de ações” (FUNGHI, 2011, p. 229).  

Expressões como consensualismo, consensualidade, concertação, Administração 

consensual ou concertada, Soft Administration são reflexos da atuação da Administração 

Pública pautada na participação democrática, em que o Poder Público privilegia a ponderação 

de interesses, ao invés de impor unilateralmente suas decisões (COUTO E SILVA, 1997). 

Desse modo, o consenso como “forma alternativa de ação estatal, representa para a 

política e para o Direito uma benéfica renovação” (MOREIRA NETO, 2005, p. 19), 

alicerçando-se em vários princípios, pois 

 

[...] contribui para aprimorar a governabilidade (eficiência), propicia mais freios 
contra os abusos (legalidade), garante a atenção de todos os interesses (justiça), 
proporciona decisão mais sábia e prudente (legitimidade), evita desvios morais 
(licitude), desenvolve a responsabilidade das pessoas (civismo) e torna os comandos 
estatais mais aceitáveis e, por isso, mais facilmente obedecidos (ordem). 
(MOREIRA NETO, 2005, p. 19) 

 

A atividade consensual-negocial entre o Poder Público e particulares assume especial 

relevo no “processo de identificação de interesses públicos e privados, tutelados pela 

                                                
41O vocábulo consenso deriva do latim, consensus, significando conforme o dicionário de língua portuguesa 
“concordância ou unanimidade de opiniões, raciocínios, crenças, sentimentos etc. em um grupo de pessoas; 
decisão, opinião, deliberação comum à maioria ou a todos os membros de uma comunidade”. Sob a perspectiva 
pragmático-jurídico, a expressão designa consentimento, equivalendo-se à manifestação de vontade, outorga, 
anuência. 
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Administração” (MEDAUAR, 2003, p. 211), deixando de ser o estabelecimento do interesse 

público uma exclusividade da Administração (MEDAUAR, 2003, p. 211).  Ao adotar um 

modelo de atuação, calcado na mediação de conflitos de interesses, emerge um novo agir, 

“não mais centrado sobre o ato como instrumento exclusivo de definição e atendimento do 

interesse público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos” (MEDAUAR, 

2003, p. 211). Assim, inaugura-se uma atuação em que o consenso e a participação 

constituem as bases da atividade administrativa. 

Ao tocar no tema patrimônio cultural edificado, ciente das limitações impostas ao 

direito de propriedade originárias da sua função social e, consequentemente, do instituto do 

tombamento, com vistas à proteção dos bens cultuais, a gestão desses deve se estender para 

além do Poder Público, inserindo os proprietários de edificações tombadas e os demais 

populares. A integração da sociedade na gestão do patrimônio cultural arquitetônico significa 

a conformação da atuação administrativa, antes hierarquizada, ao Estado Democrático de 

Direito, no qual a participação popular é fundamento da República brasileira.  

 

4.4 A Operação Urbana Simplificada como ato administrativo concertado 

 

Neste tópico, analisar-se-á a Operação Urbana Simplificada como ato administrativo 

concertado para se atingir maior efetividade na proteção do patrimônio cultural arquitetônico 

no município de Belo Horizonte.  

Como dissertado, em decorrência da constitucionalização do Direito Administrativo, 

surge um novo agir da Administração, fundado na participação democrática e em atributos, 

como o consenso, negociação, cooperação, colaboração, mediação e, como consequência, a 

horizontalização da relação Estado-cidadão. Sob a perspectiva de uma Administração 

consensual, tem-se o ato administrativo concertado, ou seja, resultado da participação cidadã 

na atividade administrativa. 

Observou-se, neste estudo, que o instituto do tombamento consiste no principal 

instrumento de proteção do patrimônio cultural arquitetônico. No entanto, constatou-se a 

existência de imóveis tombados em péssimas condições de conservação no município de Belo 

Horizonte, os quais representam 5% de um total de aproximadamente 700 edificações 

culturais e, na capital paulista42, esse número atinge 40% de 1.813 imóveis tombados.  

                                                
42Embora este estudo se limite àinvestigação da proteção do patrimônio cultural no município de Belo Horizonte, 
ele pode servir de referência para elaboração de políticas de proteção e gestão do patrimônio cultural para outros 
municípios e demais entes da federação. 
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A precariedade do estado dos imóveis tombados, em muitos casos, está relacionada ao 

efeito da imodificabilidade do bem, o qual impõe ao proprietário o dever de proteção, 

conservação e preservação do estado original da edificação. Em razão dessa limitação, o 

imóvel tombado tende a desvalorizar-se economicamente, levando alguns proprietários a 

abandonar a edificação, numa tentativa de tornar impossível sua recuperação. Em casos mais 

graves, alguns proprietários demolem as edificações culturais.  

Diante dessas situações, no intuito de tornar efetiva a proteção do patrimônio cultural 

edificado, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal de Belo Horizonte 

iniciou as “negociações urbanas”. Essas constituíam um mecanismo de diálogo, por meio do 

qual os interesses dos proprietários e as políticas protetivas eram negociadas, permitindo-se a 

abertura de algumas exceções, “como a de altimetria, em troca de uma contrapartida pelo 

proprietário, que poderia ser a restauração de um bem tombado” (BOTELHO & ANDRADE, 

2005, s.p.). Embora as negociações urbanas significassem um avanço na proteção do 

patrimônio cultural arquitetônico, sofreu resistência e críticas, sendo aos poucos abandonada 

por aquele Conselho (BOTELHO & ANDRADE, 2005). 

Entretanto, essa flexibilização é retomada, sendo o seu referencial o art. 66 do Plano 

Diretor (alterado pelo art. 10 da lei 9.959/10), no qual é prevista a Operação Urbana 

Simplificada, assim como o Decreto nº 15.758, de 7 de novembro de 2014, que sistematizou o 

seu procedimento. 

Conforme a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Operação Urbana Simplificada 

consiste em um “instrumento de planejamento urbano que, através da cooperação entre o setor 

público e a iniciativa privada, objetiva alcançar benefícios para a coletividade por meio de 

transformações urbanísticas locais, melhorias sociais e valorização ambiental”43. Dentre os 

objetivos das Operações Urbanas Simplificadas, previstos no art. 66 do Plano Diretor, estão a 

recuperação do patrimônio cultural e a proteção ambiental, expressos nos incisos V e VI. 

Desse modo, por meio da Operação Urbana Simplificada, o Poder Público poderá 

flexibilizar os parâmetros construtivos, possibilitando a requalificação de determinada 

edificação tombada, atribuindo-lhe uso diverso para o qual foi projetada, assim como a 

reabilitação da área envoltória. Para tanto, é necessário que sejam observadas as regras 

previstas no Plano Diretor de Belo Horizonte e a compatibilidade do empreendimento com a 

                                                
43 BELO HORIZONTE. Operação Urbana Simplificada. Disponível em: 
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=planejamentourbano&idConteudo=234634>. Acesso 
em 16 jun. 2016.  
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infraestrutura da região em que será realizado, podendo ser exigida uma contrapartida44 do 

empreendedor, como, por exemplo, a recuperação da edificação tombada.  

Essa flexibilização dos padrões construtivos é resultado de um processo dialógico45, 

em que o Poder Público e o particular negociam seus interesses e estabelecem novos 

parâmetros, formalizados no Termo de Conduta Urbanística, ao qual estarão vinculados. As 

características negociais dessa atuação administrativa fazem da Operação Urbana 

Simplificada ato administrativo concertado e, por isso, tendem a uma maior efetividade que 

aquele imposto, autoritária e unilateralmente, pela Administração Pública. Significa dizer que 

o resultado pretendido pelo Poder Público com tombamento de determinada edificação, qual 

seja, a proteção do patrimônio cultural, estará mais próximo de ser alcançado quando 

ponderados os interesses público e privado.  

A partir dos temas levantados nesse capítulo, observou-se o surgimento de uma nova 

atividade administrativa, refletida na horizontalização da relação Estado-cidadão, com a 

abertura para ações consensuais-negociais, buscando por soluções que contemplem a 

ponderação de interesses privados e públicos, de modo a compartilhar os seus impactos. 

Assim, ao possibilitar a flexibilização dos padrões construtivos no município de Belo 

Horizonte, por meio da Operação Urbana Simplificada, dá-se um passo significativo na busca 

pela efetividade da proteção do patrimônio cultural arquitetônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44A contrapartida, prevista no art. 2º. e 3º. do Decreto nº 15.758/14, não se confunde com as medidas 
compensatórias, como a isenção de ITPU e a Transferência do Direito de Construir. Para o estabelecimento 
dessa contrapartida, considerar-se-ão “todos os benefícios econômicos concedidos em função da modificação de 
regras da legislação urbanística, ambiental e de preservação do patrimônio aplicáveis à área, inclusive aqueles 
não relacionados à concessão de potencial construtivo adicional”. (BELO HORIZONTE, 2014, s.p.) 
45Conforme o art. 1° doDecreto nº 15.758/14, a Operação Urbana Simplificada (OUS) deverá seguir um 
procedimento. Nesse, a proposta será avaliada e emitido parecer quanto à sua viabilidade em relação às diretrizes 
urbanísticas municipais; será exigida a apresentação de estudo prévio, cujos requisitos estão previstos no inciso 
III, §1°; a emissão relatório técnico acerca do estudo apresentado; a realização de audiência pública; assinatura 
do Termo de Conduta Urbanística e, por fim, o encaminhamento de projeto de lei específico para a Câmara 
Municipal. 
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5 O RETROFIT COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO DO PRATRIMÔNIO 

CULTURAL ARQUITETÔNICO 

 

Como dissertado, a Constituição da República, de 1988, sistematizou a proteção do 

patrimônio cultural, dada a sua relevância à formação da cidadania, constituindo esta um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, consoante o art. 1°, II.  

Entre as diversas representações do patrimônio cultural, as edificações ganham 

especial destaque – debruçam-se sobre o tema da preservação desse patrimônio urbanistas e 

arquitetos, assim como os juristas, estes dedicando atenção ao clássico mecanismo de tutela, o 

tombamento. Embora reconhecido o esforço dessas áreas na preservação do patrimônio 

cultural edificado, é imprescindível ao avanço da temática e salutar à compreensão 

interdisciplinar e sistemática dessa proteção o diálogo do direito com outras fontes de 

conhecimento, como a arquitetura e filosofia. 

Tem sido destacado neste estudo a expressiva utilização do tombamento pelo Poder 

Público, como instrumento de proteção do patrimônio cultural arquitetônico. E, embora sejam 

asseguradas medidas compensatórias, a exemplo da isenção do IPTU e da Transferência do 

Direito de Construir, em muitos casos a proteção do patrimônio cultural edificado não é 

efetiva. 

Observa-se no município de Belo Horizonte a situação de abandono e degradação de 

edificações tombadas, algumas delas em estado de ruína. Esta observação impõe o 

questionamento acerca da existência de mecanismos alternativos, capazes estimular a 

preservação do patrimônio cultural arquitetônico pelos proprietários, já que “o mais das vezes, 

sentem-se usurpados em seu direito de propriedade e não veem nas medidas compensatórias 

uma saída conveniente” (BOTELHO & ANDRADE, 2005, p. 91-101). Assim, busca-se neste 

estudo um mecanismo alternativo a essa proteção, de modo a compatibilizar o uso dinâmico 

das edificações culturais pelos proprietários com as diretrizes constitucionais de política 

urbana. 

Diante do quadro de degradação do patrimônio cultural arquitetônico, cunhou-se um 

mecanismo da arquitetura, amplamente difundido na Europa e nos Estados Unidos, utilizado 

naproteção e promoção do patrimônio cultural, o retrofit.Para tanto, propor-se-á a 

desconstrução46da preservação do patrimônio cultural arquitetônico, fundada na sua 

imodificabilidade, nos moldes do art. 17 do Decreto Lei n° 25/37, para, então, analisar o 

                                                
46A proposta de desconstrução dessa preservação se dará no plano filosófico, adotando-se o pensamento de 
Jacques Derrida. 
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conceito de retrofit. Serão apresentados exemplos de edificações que passaram pelo processo 

de retrofit, os quais se encontram finalizados.Por derradeiro, serão apresentados projetos de 

intervenção no patrimônio cultural no município de Belo Horizonte, os quais foram aprovados 

pelo CDPCM-BH. Esta proposição, além de ter como objetivo a identificação do retrofit 

como mecanismo de tutela do patrimônio cultural no município de Belo Horizonte, busca 

servir de parâmetro para outros entes da federação no enfrentamento de questões semelhantes. 

 

5.1 Jacques Derrida e a desconstrução 

 

5.1.1 Uma breve nota sobre Jacques Derrida 

 

Nascido em 1930, de uma família de origem judaica, Jacques Derrida, pensador 

franco-argelino, dedicou seus estudos à filosofia alemã, especificamente, a Heidegger e 

Hurssel. Foi aluno de Louis Althusser, Maurice de Gandillac, MartialGuéroult e Michel 

Foucault, na l’Ecole Normal Superieu, em Paris, onde escreveu o seu primeiro ensaio 

filosófico: “O problema da génese na filosofia de Hurssel”47, publicado em 1990 no jornal 

PressesUniversitaires de France.  

Jacques Derrida é considerado o grande pensador da desconstrução e um dos filósofos 

contemporâneos mais conhecidos e aclamados, especialmente, nos Estados Unidos, onde foi 

convidado pela Universidade Yale para lecionar e debater trabalhos acadêmicos sobre 

descontrução, diferença e a indecidibilidade48. 

Suas ideias acerca da desconstrução, além de repercutir no campo do Direito, a partir 

do ensaio Desconstructionandpossibility in justice, exposto em colóquio na New York 

Schoolof Law, alcançaram também a Arquitetura, sendo convidado para trabalhar com o 

arquiteto Bernard Tchsumi no projeto Parque de laVillette, rendendo publicações e 

investigações na Arquitetura.  

 

5.1.2 A desconstrução 

 

                                                
47Esta é uma tradução livre do título originalmente francês “Le problème de lagenèsedanslaphilosophie de 
Husserl”. 
48Estes conceitos foram desenvolvidos a partir da reflexão das obras de Heidegger, Platão e Hegel (DERRIDA, 
1993). 
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Desde o final da década de 1960 até metade dos anos 1980, a corrente mais criativa do 

Pós-estruturalismo denominou-se desconstrução. Em conferência proferida na 

JohnsHopiknsUniversity, nos Estados Unidos, Jacques Derrida lançou suas ideias acerca da 

desconstrução, a partir do ensaio “A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências 

humanas” que, atualmente, integra a obra “A escritura e a diferença”.  

O ensaio de Jaques Derrida questiona a ideia de centro, pois, embora esse termo 

responda pela ordenação dos elementos de uma estrutura ou sistema, não faz parte do 

processo de mobilização das unidades por ele coordenadas. Assim, o centro se encontra 

dentro e fora da estrutura. Como elemento interno, assume a condição de coordenação; como 

elemento externo, caracteriza-se por não participar do movimento e dos riscos inerentes à 

ideia de estrutura –  o centro não seria uma realidade, mas uma construção do pensamento 

metafísico ocidental. Assim, desconstruir a filosofia seria, conforme Derrida (2001, p. 13), 

 

[...] pensar a genealogia estrutural de seus conceitos da maneira mais fiel, mais 
interior, mas ao mesmo tempo, a partir de um certo exterior, por ela inqualificável, 
inominável, determinar aquilo que essa história foi capaz – ao se fazer história por 
meio dessa repressão, de algum modo, interessada – de dissimular ou interditar. 

 

À primeira vista, a desconstrução pode levar ao significado de destruição, 

relembrando a proposta de Heidegger, na obra “Ser e Tempo”, na qual adota o termo 

Destruktion para ressignificar conceitos fundamentais da metafísica aristotélica. É uma 

espécie de tradução da palavra Destruktionrealizada por Jacques Derrida. Contudo, a 

desconstrução desenvolvida por esse filósofo não é tratada como destruição. A recusa em 

traduzir a expressão heideggeriana por destruction, “se deveu a que esta palavra tem um 

sentido por demais niilista49, e até mesmo rebelde, sugerindo a simples inversão das teses 

metafísicas, sem necessariamente transgredi-las” (NASCIMENTO, 2015, 222).  

A desconstrução consiste na desmontagem, decomposição e reorganização dos 

elementos da escrita, sendo utilizada para expor as partes dissimuladas de um texto, que 

impossibilita ou subutiliza determinadas condutas. A desconstrução não consiste num método 

nem mesmo deve ser compreendida como um conceito, mas uma estratégia de leitura. Busca 

desvelar os paradoxos e valores insertos no discurso metafísico-ocidental. 

                                                
49 No sentido de que os valores e crenças são infundados, sem qualquer razão ou utilidade de existência. 
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Para Derrida, o pensamento metafísico ocidental, denominado logocêntrico50, jamais 

se livrou de uma abordagem que reconhece pares opostos, como morte/vida, razão/sensação, 

espírito/matéria, dentro/fora, destacando, especificamente, a oposição fala/escrita, de forma a 

demonstrar uma relação de prevalência do primeiro sobre o segundo. Essa relação 

hierarquizada de opostos conduz a uma categoria fundamental, a presença, a partir da qual a 

compreensão da realidade em geral é uma possibilidade: 

 

A história da metafísica, como a história do Ocidente, seria a história dessas 
metáforas e dessas metonímias. A sua forma matricial seria – espero que me 
perdoem por ser tão pouco demonstrativo e tão elítico, mas é para chegar mais 
depressa ao meu tema principal – a determinação do ser como presença em todos os 
sentidos desta palavra. Poder-se-ia mostrar que todos os nomes do fundamento, do 
princípio, ou do centro, sempre designaram o invariante de uma presença (eidos, 
arquê, telos, energeia, ousia (essência, existência, substância, sujeito) alehteia, 
transcendentalidade, consciência, Deus, homemetc.) (DERRIDA, 2009, p. 409). 

 

Ao analisar acerca das relações hierárquicas concebidas pela metafísica ocidental, 

Derrida (2001, p. 48) demonstra a necessidade de inversão dos termos nessa relação de 

primazia, pois “fazer justiça a essa necessidade significa reconhecer que, em uma oposição 

filosófica clássica, nós não estamos lidando com uma coexistência pacífica de umface a face, 

mas com uma hierarquia violenta”. Segundo ele, um dos termos prevalece, ocupa o lugar mais 

alto. “Desconstruir a oposição significa, primeiramente, em um momento dado, inverter a 

hierarquia” (DERRIDA, 2001, p. 48). Desta forma, a desconstrução será percebida como o 

trabalho no interior dos discursos que sustentaram o pensamento metafísico ocidental. 

A desconstrução, num primeiro estágio, busca inverter a ordem de prevalência dos 

conceitos em oposição, pensando o segundo como termo originário e principal nessa relação. 

Tome-se como exemplo a ideia de causa e efeito: nessa, o efeito é compreendido como 

elemento secundário e decorrente do primeiro termo. Contudo, na experiência cotidiana o 

efeito se manifesta primeiramente, para então identificar a causa. Sob a perspectiva da 

desconstrução, o efeito deveria ser tratado como conceito originário, pois é por meio dele que 

um fenômeno pode ser compreendido como causa. Ou seja, o efeito é a causa da própria 

causa.  

Essa inversão na relação de conceitos binários consiste na primeira fase da dinâmica 

desconstrutivista. Permanecer nessa posição significaria a continuação de um pensamento 

logocêntrico, ou seja, mesmo havendo a inversão dos conceitos, persistiria uma relação de 

                                                
50 O logocentrismo, fundado na metafísica ocidental, o termo logocentrismo refere-se “à crença absoluta na 
existência de um conhecimento em estado puro, numa verdade absoluta conferida à palavra, que, não obstante o 
contexto ou a circunstância, poderia ser recuperada diretamente dos textos” (GALVÃO, 2015, p. 9). 
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hierarquia. Portanto, para se alcançar a desconstrução Derrida propôs a alternância de 

prevalência de um termo sobre outro, em um jogo de indecisão permanente, a fim de que 

houvesse a redução de um termo ao outro. 

A expressão jogo é tratada no ensaio “Estrutura, signo e jogo no discurso das ciências 

humanas”, contudo, Derrida não analisou o que seria ou em que consistiria esse jogo. Essa 

não delimitação se funda num “princípio” básico da proposta deste filósofo – não há princípio 

ou conceito anterior ou fora do jogo de diferenças presentes em quaisquer discursos. Assim, 

uma delimitação da expressão jogo manteria a ideia de jogo ligada àquela relação de oposição 

binária. Segundo Derrida (2009, p. 425), “o jogo é sempre jogo de ausência e de presença; 

mas se o quisermos pensar radicalmente, é preciso pensá-lo antes da alternativa da presença e 

da ausência; é preciso pensar o ser como presença ou ausência a partir da possibilidade do 

jogo e não inversamente”. 

A partir dessas linhas, percebe-se que o trabalho da desconstrução é revelar as 

ambiguidades, os paradoxos, é expor as fissuras e as falhas que estruturam um pensamento. A 

proposta de desconstrução refletirá na Arquitetura, surgindo, inclusive, a denominação 

arquitetura desconstrutivista. Entretanto, aceitar este rótulo implicaria a demarcação na 

delimitação da desconstrução, rompendo com a proposta de Derrida, a de desmonte das 

estruturas do pensamento.  

A desconstrução possibilitará o questionamento de pares de oposições binárias, como 

interior/exterior, cheio/vazio, forma/função e diversos outros conceitos trabalhados pela 

Arquitetura. No tópico a seguir, serão analisados alguns reflexos da desconstrução na 

Arquitetura. 

 

5.1.3 A desconstrução e a Arquitetura 

 

Não só a filosofia da desconstrução, mas todo o pensamento de Jacques Derrida 

“constitui um recurso extremamente útil para a compreensão e para o pensamento da 

Arquitetura no contexto contemporâneo” (DORFMAN, 2014, p. 228).  O pensamento de 

Derrida revigorou a Arquitetura, possibilitou, por exemplo, “a abertura para a aceitação e 

incorporação das diferenças, as possibilidades de misturas e de flexibilização das 
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estruturas”(DORFMAN, 2014, p. 228), assim como a ampliação política do conceito de 

hospitalidade51 e seus reflexos no espaço físico. 

A desconstrução é uma ferramenta para o pensamento arquitetônico, revelando 

conceitos que orientam a uma postura ética e de hospitalidade – “uma compreensão do urbano 

que reconhece, compreende, aceita, possibilita e estimula a integração de diferenças, da 

multiplicidade, da variedade. Capaz de aceitar e absorver distintas interpretações” 

(DORFMAN, 2014, p. 228). 

O trabalho de desconstrução liberta o pensamento e o processo de criação, anula os 

preconceitos, propondo uma crítica às ideias pré-estabelecidas de forma, função, abrigo, 

espaço, preservação, dentre várias outras (MARQUES, 2013). Não é proposta da 

desconstrução a abolição de conceitos, mas sim um aproveitamento das aberturas na 

“estrutura existente que possibilite a inclusão de outros elementos da arquitetura 

contemporânea” (MARQUES, 2013, p. 36).  

Nessa perspectiva, a desconstrução derridiana sugere “a mistura, o caos organizado ou 

a superação do caos, não a sua substituição, mas a criação de novos padrões de organização, 

como na matemática da complexidade, os atratores estranhos, quando uma ordem qualitativa 

supera a aparente desorganização” (DORFMAN, 2014, p. 187). 

Não é pretensão da desconstrução a destruição ou descarte de antigos esquemas, mas o 

realce de suas contradições, de modo a romper com as hierarquias e apontar a cristalização de 

sua estrutura (DORFMAN, 2014). Ressalta-se que “essa estratégica evidencia que a relação 

entre forma e conteúdo em arquitetura não é direta nem é estática, mas dá margem a variações 

e flutuações que são responsáveis pelo surgimento de novos arranjos e possibilidades” 

(DORFMAN, 2014, p. 191). Deste modo, sob o olhar do princípio de que não há uma 

realidade objetiva (perfeita, acabada) e devendo ser aceito com honestidade, 

 

[...] é possível ficar aberto a novas referências, ou seja, mergulhar intencionalmente 
e como toda a liberdade no jogo das diferenças. Já que não se tem a pretensão de 
chegar a uma verdade ou a uma interpretação verdadeira, as interpretações 
realizadas estão sempre em processo, sempre abertas a novas ressignificações, novas 
considerações e novas conclusões. As conclusões serão sempre provisórias. 
(DORFMAN, 2014, p. 216) 

 

O pensamento de Derrida é um convite à libertação de interpretação impostas pela 

metafísica – um livrar-se da busca obsessiva pela verdade e origem das coisas; é uma proposta 

                                                
51 A hospitalidade, conforme Jacques Derrida (2003), é percebida como uma responsabilidade de reciprocidade 
entre o eu e o outro, é abertura para o acolhimento da diferença, é aquilo que faz despertar a responsabilidade de 
receber o que quer que venha do outro. 
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de autonomia, em que as possibilidades de relações, sentidos, poesia, conexões, configurações 

sejam irrestritas, deixando-se os grilhões dos significados e verdades absolutos. Assim, “na 

contramão da estética tradicional, a desconstrução não busca a unidade e a harmonia, ao 

contrário, realça as ambiguidades, as incoerências, as duplicidades, as falhas, a fragmentação” 

(DORFMAN, 2014, p. 217) 

Nada está pronto, tudo está em constante mutação. A desconstrução é desafiante, 

provocante e, ao mesmo tempo, prazerosa quando desaloja o princípio dominante e torna 

instável a relação dos pares opostos, colocando-os em movimento. A Arquitetura, como 

escritura do ambiente urbano, combina desconstruções e construções sucessivas – consiste 

num processo de constante renovação, na “ busca de uma libertação da ilusão da metáfora e 

da metafísica da presença” (DORFMAN, 2014, p. 225). 

 

5.1.4 Uma preservação para além da imodificabilidade 

 

Embora haja avanços na preservação do patrimônio cultural arquitetônico, a situação 

de degradação persiste. Verificou-se no município de Belo Horizonte a existência de 

edificações tombadas em diferentes estados de degradação, apresentando rachaduras em 

fachada frontal, pichações, deterioração da pintura externa, mutilações e, algumas delas, 

encontradas em estado de ruína. 

Dentre as ferramentas para preservação dos bens culturais, o Decreto-Lei n° 25/37 é 

taxativo, prevendo a pintura, reparação e restauração, condicionadas a autorização pelo órgão 

competente.  

A caracterização do efeito da imodificabilidade do patrimônio cultural se dá pela 

restrição à supressão de elementos arquitetônicos do imóvel tombado ou pela demolição de 

toda a edificação. Ou seja, uma edificação tombada só poderia sofrer intervenção, para 

conservar o seu estado original, por meio da restauração, reparação e pintura, não importando 

o seu grau de degradação. Assim, de acordo com o art. 17 do Decreto-Lei n° 25/37, uma 

edificação considerada patrimônio cultural, cujo interior tenha sido mutilado, deveria ser 

submetida a um processo que resgatasse as suas condições originais. Noutra perspectiva, o 

acréscimo de novas estruturas e a alteração dos equipamentos internos das edificações 

culturais estaria vedado pela norma contida naquele dispositivo. 

A proposta que aqui se faz é a de desconstrução da preservação pautada na 

imodificabilidade dos bens culturais edificados. Para tanto, a pergunta que se impõe é: toda 

modificação investida num edifício protegido pelo tombamento resultaria na degradação do 
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patrimônio cultural? Responder a essa questão, sob a perspectiva da dinâmica urbana 

contemporânea, requer a desestabilização daquilo que se denomina preservação. A 

modificação, termo oposto à preservação, expressada no art. 17 do Decreto-Lei n° 25/37, não 

deve ser tratada como sinônimo de destruição, de aniquilamento do patrimônio cultural 

arquitetônico.  

A preservação, tratada neste estudo, deve ser compreendida a partir da desconstrução 

proposta por Jacques Derrida, de maneira a desencobrir os significados que o pensamento 

preservacionista, tradicionalmente vinculado ao art. 17 do Decreto-Lei n° 25/37, cuidou de 

esconder.  

Preservar não significa apenas conservar, manter em bom estado os elementos de uma 

edificação; vai além – pode significar a adição de elementos que favoreçam a durabilidade de 

sua estrutura, que permitam um uso pleno e otimizem o acesso e conforto de seus usuários; é 

a reconfiguração tecnológica, a exemplo da substituição de redes elétricas, hidráulicas, 

instalação de equipamento de ar-condicionado, aquecimento, de segurança; é sua 

modernização, mantendo suas características culturais essenciais. A preservação pode, 

inclusive, requerer a supressão de parte da estrutura que ofereça risco aos seus usuários ou à 

própria manutenção do imóvel. A preservação ressignificada acolhe uso diverso para o qual a 

edificação foi projetada, não havendo a primazia da forma em relação à função. A 

preservação, à luz da desconstrução, guarda a ideia de incorporação de elementos estéticos 

contemporâneos que se contraponham à arte pretérita, no sentido de hospitalidade da 

diferença.  

Noutro sentido, a preservação pode ser ressignificada a partir das diretrizes 

urbanísticas que orientam a política urbana municipal. A Constituição da República de 1988, 

dispõe em seu art. 182 que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus cidadãos” 

(BRASIL, 1988). Tais diretrizes52 estão previstas no art. 2° do Estatuto da Cidade, 

compreendendo a gestão democrática;a garantia do direito a cidades sustentáveis;a 

cooperação entre o Estado e a iniciativa privada no processo de urbanização; a preservação do 

patrimônio cultural, dentre várias outras.  

Partindo-se da perspectiva da gestão democrática da cidade, o Poder Público poderá 

adotar medidas consensuais para que haja uma efetiva preservação dos bens culturais 

                                                
52 Ver art. 2° do Estatuto da Cidade. 
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edificados, de modo a amortecer os impactos da primazia de um interesse sobre o outro. 

Como demonstrado no capítulo quarto, o município de Belo Horizonte adotou a Operação 

Urbana Simplifica, tendo como um dos seus objetivos a recuperação do patrimônio cultural, 

permitindo-se a flexibilização dos padrões construtivos. 

A preservação aqui ressignificada, como pretende o pensamento derridiano, não se 

encerra – coloca-se ao escrutínio da desconstrução, a fim de que lhe sejam revelados os 

sentidos ausentes nesta interpretação. A percepção dessa preservação será observada neste 

estudo a partir do retrofit, possibilitando a leitura do edifício como um texto, “que expressa 

sua interação com o passado, inserção no presente e proposta de futuro” (DORFMAN, 2014, 

p. 224). A partir da desconstrução, “o normal passou a ser o diferente, o normal não é a 

norma, ou a norma não é normal” (DORFMAN, 2014, p. 246). 

 Assim, respondendo àquela pergunta, a modificação53 do patrimônio cultural 

edificado amplia aquilo que se denomina preservação, não se restringindo à imodificabilidade 

– torna-se receptivo a variadas ressignificações. Como será demonstrado, no município de 

Belo Horizonte existem casos de retrofit, possibilitados a partir da interlocução entre o Poder 

Público e os cidadãos.  

 

5.2 Conceito de Retrofit 

 

Como destacado, a preservação do patrimônio cultural se tem centrado na 

imodificabilidade das edificações protegidas pelo tombamento. No entanto, a compreensão do 

significado de preservação, adotada no tópico anterior, é expandida para além da 

imodificabilidade dos bens culturais edificados, permitindo-se a adição, substituição de 

elementos na própria edificação, como a construção de novo edifício no próprio terreno onde 

situa-se o bem tutelado. 

Menicone&Benitez (2011, p. 69) ressaltam haver “uma visão tradicional e 

conservadora das operações e propósitos de sua preservação”, sendo necessária a adoção de 

novas práticas que estimulem a proteção do patrimônio cultural arquitetônico. De acordo com 

os autores, esse posicionamento tradicional “faz com que os bens sejam sujeitados a uma 

espécie de congelamento histórico” (MENICONE & BENITEZ, 2011, p. 69), destinados a 

atender somente a usos passivos ou neutros, devendo ser utilizados de maneira intensa. 

                                                
53Esta modificação deverá ser criteriosa, em que arquitetos, engenheiros proporão intervenções sustentáveis, 
respeitando as características essenciais ao bem. Esta proposta deverá ser submetida à avaliação do órgão 
público competente, no caso deste estudo, o Conselho do Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal de Belo 
Horizonte. 
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Ante a degradação do patrimônio cultural arquitetônico e a ressignificação do termo 

preservação, propõe-se a utilização do retrofit como mecanismo de proteção das edificações 

de interesse cultural. Vale (2006) afirma que a expressão retrofit é originária da conjugação 

do prefixo retro, do latim, significando um movimento para trás, e do sufixo fit, do inglês, 

como sinônimo de adaptação, ajuste.O emprego do termo retrofit, conforme Vale (2006, p. 

130), iniciou na indústria aeronáutica, referindo-se à atualização de aeronaves, “adaptando-as 

aos novos e modernos equipamentos disponíveis no mercado”. E, ao longo do tempo, “o 

termo e o conceito de retrofit começou a ser empregado em outras indústrias, inclusive na 

Construção Civil” (VALE, 2006, p. 130). 

O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (2013) afirma que o retrofit partiu 

da “discussão sobre a preservação da memória e do patrimônio histórico-arquitetônico, 

associada à indisponibilidade de espaço para novos empreendimentos em cidades já 

consolidadas”, ao final da década de 1990, nos Estados Unidos e Europa.Esta modalidade 

construtiva abrange aproximadamente 50% das obras na Europa, e, em países como Itália e 

França, esse indicador aumenta para 60%. Nesses países há uma intensificação da prática do 

retrofit, objetivando a valorização de edificações antigas, aumento da vida útil por meio da 

implementação de equipamentos, materiais e processos tecnológicos avançados, consistindo 

numa prática econômica, eficiente e sustentável. 

Nessa esteira, Correia et al. (2016, p. 87)esclarecem os objetivos do retrofit: 

 

El arte del retrofit está ligado al concepto de preservación de la memoria y de la 
historia. No se trata simplemente de una reconstrucción, pues esto implicaría en una 
sencilla restauración. Lo que se busca aquí es más bien un renacimiento. En una 
traducción literal se podría decir que es poner lo antiguo en buena forma, 
manteniendo las características originales. En países donde la rígida legislación no 
ha permitido que el rico acervo arquitectónico fuese sustituido, fue abierto espacio 
para una solución que preserva el patrimonio histórico al mismo tiempo en que 
permite una adecuada utilización.54 
 

Vale (2016, p. 131) assinala que, na construção civil, o retrofit tem por objetivo a 

valorização de edifícios antigos, “prolongando sua vida útil, seu conforto, e funcionalidade 

através da incorporação de avanços tecnológicos e da utilização de materiais de última 

                                                
54A arte do retrofit está ligada ao conceito de preservação da memória e da história. Não se trata simplesmente 
de uma reconstrução, pois esta implicaria uma sensível restauração. O que se busca aqui é mais um 
renascimento. Em uma tradução literal se poderia dizer que é colocar o antigo em boa forma, mantendo as 
características originais. Em países onde a rígida legislação não permitiu que o rico acervo arquitetônico fosse 
substituído, foi aberto espaço para uma solução que preserva o patrimônio histórico ao mesmo tempo em que 
permite uma adequada atualização. (Tradução nossa) 
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geração”. Expressões como requalificação e reabilitação são também utilizadas para designar 

o retrofit, Alvarez (2007, p. 41) o denomina de reciclagem, cujo escopo consiste em 

 

[...] combinar, por meio de uma proposta arquitetônica inovadora, a preservação de 
características essenciais – em termos históricos, artísticos e arquitetônicos e 
urbanísticos – da edificação existente, com a sua reutilização em termos estritamente 
atuais, incorporando instalações e equipamentos de última geração para dar conta de 
funções essencialmente contemporâneas. 

 

Depreende-se que os conceitos de retrofit apresentados se restringem à aplicação da 

técnica de atualização ou requalificação apenas às edificações, não abrangendo o espaço 

urbano. Contudo, Menicone&Benitez(2011)atribuem ao retrofit um caráter mais amplo, 

comportando também áreas urbanas. De acordo com esses autores, o retrofit pode ser 

compreendido, “antes de tudo, como a requalificação tecnológica da edificação e pode ser, 

como também o podem a conservação e o restauro, parte de um processo maior de 

“reabilitação” de um edifício ou área urbana” (MENICONE & BENITEZ, 2011, p. 69). 

Na mesma direção daqueles autores, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

(CBCS) define o termo retrofit como a “intervenção realizada em um edifício com o objetivo 

de incorporar melhorias e alterar seu estado de utilidade. Este conceito de recuperação de um 

patrimônio que esteja subutilizado ou totalmente inutilizado, não encerra na escala do 

edifício, mas se estende ao entorno urbano55” (CBCS, 2013, p. 01). 

Assim, adotar-se-á a definição proposta por Menicone&Benitez e pelo Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável, compreendendo o retrofit como processo de 

requalificação de edificações, bem como de áreas urbanas, objetivando uma proteção mais 

abrangente, abarcando, dessa forma, tanto o patrimônio cultural como seu entorno.  

A metodologia do retrofit, segundo Moraes &Quelhas(2012, p. 450), consiste em 

“analisar, customizar, adaptar, modificar características que proporcione melhorias no 

desempenho energético, aumentar sua eficiência funcional e valorizar sua estética”, de 

maneira a preservar as características que qualificam a edificação como bem cultural. 

Frisa-se que as intervenções podem ocorrer na própria edificação, a exemplo da 

substituição de sistemas elétricos, hidráulicos, troca de revestimento, instalação de 

equipamentos de segurança, substituição ou instalação de elevadores e escadas, redistribuição 

do espaço interno, dentre outras diversas intervenções. Como exemplo de adaptação, a figura 

                                                
55O entorno, também denominado de área envoltória ou perímetro de proteção, é definido pelo Poder Público 
municipal. No caso do município de Belo Horizonte, pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, que 
definirá os limites de proteção, observando a disposição dos bens de interesse cultural no tecido urbano. 
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5 demonstra a adição de teto retrátil, valorizando a edificação, protegendo-a contra 

intempéries e, ao mesmo tempo, oferecendo conforto aos usuários que frequentam o pátio. 

 

 

Figura 5. Centro Cultural do Banco do Brasil, pertencente ao Conjunto Praça da Liberdade. Fonte: Google 
Imagens, 2016. 

 

Noutros casos, o retrofit poderá alterar o uso da edificação, adequando-a às 

necessidades dos seus usuários, como na figura 6. Esta edificação consta na lista de bens 

tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte. Na figura 6, denota-se que a edificação, de uso originariamente residencial, está 

sendo utilizada para fim comercial, à qual foi implementado estacionamento e alterado seu 

interior para disposição das mercadorias e circulação de clientes. 
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Figura 6. Loja Klus, localizada na Rua Aimorés, n° 647. Fonte: Klus, 2016. 

 

Ainda, o retrofit pode compreender o acréscimo de edificação na mesma área da pré-

existente, diferenciando-se dessa, a fim de que as características de cada uma sejam 

contrapostas, de forma que haja uma contraposição das edificações. Na figura 7, observa-se 

acréscimo à edificação pré-existente e tombada, a qual abriga escola infantil. Nesta, houve 

equalização do limite altimétrico56 da nova edificação em relação à tombada. 

 

 

Figura 7. Rua dos Timbiras, n° 1.697. Fonte: autor. 

 

Os exemplos de retrofit apresentados e aplicados em edificações culturais 

repercutiram de modo diverso em cada uma delas, promovendo valorização estética, o uso 

                                                
56 O limite altimétrico pode ser negociado com Poder Público municipal. Em alguns casos, dado o isolamento da 
edificação cultural, é possível a construção de um novo edifício na área do imóvel pré-existente, aproveitando-se 
o potencial construtivo desse. 



87 
 
compatível com as necessidades locais, assegurando, inclusive, o conforto de usuários. Assim, 

a possibilidade de utilização do retrofit deverá ser analisada de acordo com o caso concreto, 

de maneira que se mantenham as características essenciais que o qualificam como bem 

cultural, e, em contrapartida, permitam alterações, de modo a garantir um uso dinâmico da 

edificação, seja em relação às exigências urbanas ou às de seus usuários. 

 

5.3Caso do Cine Teatro Popular ou Cine México 

 

Neste tópico, analisar-se-á o caso do Cine Teatro Popular ou Cine México, uma 

edificação tombada, exemplar característico da Art Déco, que, ao longo do tempo, sofreu 

descaracterização, sendo utilizada como estacionamento de veículos, funcionando também, 

numa de suas dependências, uma lanchonete. 

No ano de 2011, foi encaminhado à Diretoria do Patrimônio Cultural - DIPC57projeto 

de adaptação a novo uso do edifício considerado patrimônio cultural. Assim, discorrer-se-á 

sobre o histórico do Cine Teatro Popular, bem como do seu contexto urbanístico e, por fim, 

analisar-se-á o parecer técnico encaminhado ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 

do município de Belo Horizonte. 

 

5.3.1 Histórico 

 

O Cine Teatro Popular, também conhecido como Cine México, de acordo com a 

Diretoria do Patrimônio Cultural – DIPC (1999), é característico da ocupação ocorrida a partir 

da década de 1920, “quando os cinemas de Belo Horizonte alcançaram grande 

representatividade na vida social urbana, sobretudo com a chegada do filme sonoro em 1930” 

(BELO HORIZONTE, 1999). 

No ano de 1942, a Empresa Cine Teatral Ltda. finalizava a construção de uma luxuosa 

casa de espetáculos, localizada na Rua da Bahia – o Cine Metrópole, demolindo o Teatro 

Municipal. Em meados de 1943, foram inauguradas as instalações do Cine Brasil, sendo que a 

Empresa Cine Teatral concluía a construção de vários outros cinemas nos bairros, além de 

mais um outro, localizado em região central, na Avenida Oiapoque – o Cine Teatro Popular 

(BELO HORIZONTE, 1999). 

                                                
57 A Diretoria do Patrimônio Cultural é órgão municipal ligado à Fundação Municipal de Cultural, responsável 
pela implementação de políticas e gestão do patrimônio cultural de Belo Horizonte. 
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Segundo parecer de tombamento elaborado pelo DIPC (1999), o projeto do Cine 

Teatro Popular ou Cine México é de autoria do arquiteto Rafaello Berti, concluído em 20 de 

janeiro de 1943. O desenho original apresentava, ao longo de cada torre da fachada principal, 

em sentido vertical, a inscrição “Popular”. A sua construção teve início em 23 de junho de 

1943, sendo responsável por sua execução a Sociedade Construtora Minas Moderna Ltda. 

Seguem ilustrações referentes aos projetos das fachadas frontal e lateral do Cine Teatro 

Popular. 

 

 

Figura 8. Projeto da Fachada Frontal do Cine Teatro Popular. 
Fonte: Belo Horizonte, s/d. 

 

 

 

Figura 9. Fachada Lateral do Cine Teatro Popular. 
Fonte: Belo Horizonte, s/d. 

 

Foi inaugurado em 14 de outubro de 1944, com a denominação de “Cine Vitória”. 

Situado na zona boêmia da capital, o Cine Teatro Popular, ao lado dos cines América, 

Avenida, Democrata e outros, voltava-se às camadas mais populares, “enquanto cinemas 
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como o Metrópole e o Brasil, eram frequentados pelas chamadas elites da época” (BELO 

HORIZONTE, 1999). 

De acordo com a DIPC (1999), em 1961, o prédio ficou fechado durante alguns meses, 

para “reformas empreendidas por meio de contrato entre a Empresa de Cinemas e Teatros e a 

PELMEX - Películas Mexicanas -, que estabelecia cláusula de exclusividade de apresentação 

da PELMEX no local” (BELO HORIZONTE, 1999). E, em homenagem à nova distribuidora 

de filmes, o cinema recebeu a denominação de Cine México.  

 

 

Figura 10. Foto do Cine México. Fonte: Belo Horizonte, s/d. 

 

O Cine México está inserido no Conjunto Urbano Rua dos Caetés e Adjacências, 

constituindo este “um dos marcos remanescentes da arquitetura da época de implantação da 

Capital” (BELO HORIZONTE, 1999), onde a maioria dos prédios foram edificados no início 

do século XX, entre as décadas de 1930 e 1940.   

O ConjuntoUrbano Rua dos Caetés (FIGURA 11) é, historicamente, voltado ao uso 

comercial e de serviços, notadamente a hotelaria. Conforme a DIPC (1999), a avenida Santos 

Dumont, prevista originalmente com o nome de Avenida do Comércio, constitui o marco 

inicial do centro comercial e “liga as duas praças onde foram edificados os terminais de 

transporte, ferroviário – Praça Rui Barbosa –, e rodoviário – Praça Rio Branco” (BELO 

HORIZONTE, 1999).  

Na figura 11, observa-se mapeamento do Conjunto da Rua dos Caetés e Adjacências, 

com indicação da localização do Cine Teatro Popular. 
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Figura 11. Conjunto Urbano Rua dos Caetés e Adjacências. 
Fonte: Belo Horizonte, 2016. (Grifo nosso) 

 

Conforme a Diretoria do Patrimônio Cultural – DIPC (1999), a região “transformou-se 

no eixo principal de circulação e, entrada e saída, tanto de pessoas como de mercadorias, 

trouxe à região da Rua dos Caetés uma ambiência e identidade parecida com as zonas 

portuárias” (BELO HORIZONTE, 1999). Pensões foram instaladas nas redondezas, 

juntamente com o comércio, bares, restaurantes, casas noturnas, cinemas, bordéis, marcando a 

intensa rotatividade da região.  

Diante desta realidade, a dinâmica da região acabou por ampliar seu uso original 

estritamente comercial para caracterizar-se como uma área “livre” da cidade, frequentada por 

todas as classes sociais (BELO HORIZONTE, 1999). Ainda hoje predominam neste conjunto 

urbano o comércio e a prestação de serviços, bem como a circulação de pessoas, em razão do 

acesso a transporte público.  

Reconhecida a importância do Cine México, a Lei Orgânica do Município de Belo 

Horizonte, em seu art. 224, XIX, tombou a edificação, sendo apreciado Dossiê de 

Tombamento pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, em 1991. Em 13 de julho 

de 1999, realizou-se, conforme a DIPC (2011), novo tombamento específico do Cine México. 
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5.3.2 Degradação do Cine México 

 

Embora o Cine México tenha sido tombado, os cuidados quanto à sua conservação e 

preservação foram sendo ignorados ao longo tempo, sofrendo modificações, de acordo com a 

conveniência do proprietário, sendo utilizado, inclusive, como estacionamento de veículos.  

Nas fotos a seguir, serão demonstrados alguns dos danos causados à edificação, tanto 

nas suas fachadas frontal e lateral quanto no seu interior. 

 

 

Figura 12. Vista das fachadas frontal e lateral do Cine México. 
Fonte: Belo Horizonte, 2011. 

 

Depreende-se da figura 12 a pintura parcial da edificação em cor amarela, destoando 

do revestimento original em pó de pedra, pichações acima das marquises, anúncios comerciais 

irregulares, disposição de grades nos vãos da edificação (térreo e andar superior) 

incompatíveis com as características da edificação, poluindo o seu exterior. 

Na figura 13, observa-se pintura em amarelo em toda extensão da fachada lateral, 

anúncio de estacionamento, pichações e deterioração do revestimento original em pó de 

pedra. 
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Figura 13. Fachada lateral do Cine México. 
Fonte: Belo Horizonte, 2011. 

 

Na figura 14, a fachada apresenta pichações, tapumes na entrada principal, degradação 

do revestimento original, acúmulo de material na marquise, que demonstram o descaso com a 

edificação tombada. 

 

 

Figura 14. Fachada frontal do Cine México. 
Fonte: Belo Horizonte, 2011. 
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Já na figura 15, pode-se observar a descaracterização do interior da edificação, 

construção de rampa de acesso à base do que seria o palco e tela de projeção, pintura de faixas 

no piso em madeira e degradação da pintura interior e do teto. 

 

 

Figura 15. Interior do Teatro Cine México. 
Fonte: Belo Horizonte, 2011. 

 

Ressalte-se que, mesmo havendo o tombamento da edificação, os cuidados com a 

preservação, conservação e proteção do patrimônio cultural foram inobservados, 

comprometendo a integridade do bem cultural. Uma análise acurada dos danos perpetrados a 

este imóvel poderá ser depreendida no laudo técnico (Anexo I) emitido pela Gerência de 

Patrimônio Histórico Urbano do município de Belo Horizonte. 

Em razão dos danos impingidos ao Cine México ao longo das décadas, a Promotoria 

de Justiça do Estado de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural procedeu à abertura 

de inquérito civil público n° 136/9, culminando em “assinatura de Termo de Compromisso de 

Ajuste de Conduta entre a Empresa Cinemas e Teatros de Minas Gerais S.A” (BELO 

HORIZONTE, 2011), em 12 de fevereiro de 1992. 

De acordo com o CDPCM-BH (2011), no Termo de Compromisso de Ajuste de 

Conduta, “o proprietário se comprometia a restaurar o imóvel conforme projeto arquitetônico 

aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município em 20 de maio de 

1993”. Em que pese o fato de as obras terem sido executadas, “a recomposição da parte 

superior dos cilindros das torres não correspondeu às dimensões do projeto original” (BELO 

HORIZONTE, 2011). 
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Em 20 de junho de 2011, foi encaminhada à Diretoria do Patrimônio Cultural proposta 

de intervenção (protocolo nº 336/11) no imóvel para novo uso, elaborada pelo escritório B&L 

Arquitetura, a qual foi apreciada por aquele órgão e discutida pelo Conselho do Patrimônio 

Cultural Municipal de Belo Horizonte. 

 

5.3.3 Parecer técnico sobre projeto de intervenção no Cine México 

 

Ao analisar a proposta de intervenção no imóvel tombado, em parecer técnico de 13 de 

julho de 2011, o CDPCM-BH o fundamentou a partir do histórico da edificação, bem como 

do seu perímetro de proteção (Conjunto da Rua dos Caetés e Adjacências). Trouxe em seu 

bojo os danos praticados contra o patrimônio cultural e as tentativas de reconstituição de 

alguns elementos da edificação, essenciais à sua caracterização cultural. Em que pese a 

atuação conjunta do Ministério Público e Diretoria do Patrimônio Cultural, os esforços 

empreendidos não surtiram os efeitos desejados, culminando na contínua degradação desse 

patrimônio.  

Ao final da análise do histórico da edificação, concluiu o CDPCM-BH que o imóvel 

“apresenta-se em péssimo estado de conservação, funcionando basicamente como 

estacionamento (onde era o salão do cinema), e necessitando de obras de restauração global e 

de um uso mais adequado, ainda que não ligado ao cinema” (BELO HORIZONTE, 2011, 

s.p.). 

A proposta de intervenção do escritório B&L Arquitetura, conforme o CDPCM-BH 

(2011), previu a instalação de um shopping popular, acompanhando a tendência de imóveis na 

região para esse tipo de uso, a exemplo do shopping Oiapoque, também tombado. Para o 

projeto, propôs-se a requalificação do interior do imóvel, bem como a construção de um 

terceiro nível pavimento inferior, seguindo o nível do porão existente. 

O parecer técnico indicou a necessidade de “restauração das fachadas com a 

recuperação de seus elementos e acabamentos originais”(BELO HORIZONTE, 2011, s.p.), 

destacando-se o resgate do revestimento original, descaracterizado pelas intervenções ao 

longo do tempo. Foram analisadas as intervenções propostas para as fachadas, como a 

inscrição “Shopping Popular” nos letreiros, seguindo a ideia do arquiteto Raffaelo Berti. A 

maiores intervenções (FIGURA 16) foram previstas para o interior da edificação, com a 

disposição de lojas com a construção de lajes nos dois níveis, assim como ampliação de vãos 

na fachada, melhorando a acessibilidade dos usuários. 
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Figura 16. Perspectiva conceitual do retrofit do Cine México. 
Fonte: B&L Arquitetura, 2011. 

 

Na conclusão do parecer técnico, o CDPCM-BH ressaltou que “a sala de projeção do 

Cine México estava perdida há muito tempo em virtude do seu uso como estacionamento e 

das diversas intervenções e descaracterizações por que passou a edificação desde o seu 

tombamento” (BELO HORIZONTE, 2011).  

Ante a degradação e abandono do imóvel, bem como a necessidade de ação que 

promova a preservação do Cine México, o CDPCM-BH destacou em seu parecer técnico que 

o uso proposto pelo projeto de intervenção está “em sintonia com a região em que se insere o 

bem cultural” (BELO HORIZONTE, 2011).  

Dessa forma, o CDPCM-BH concluiu o relatório com aprovação do estudo preliminar 

para adaptação da edificação tombada a um novo uso, a construção de um shopping popular, 

devendo seguir as recomendações da DIPC que determinam a preservação e recuperação dos 

materiais originais do hall. 

 

5.3.4 Intervenções realizadas no Cine México 

 

Como demonstrado, o Cine México sofreu inúmeras intervenções, ao longo de sua 

história, sendo utilizado como estacionamento de veículos e funcionando ainda uma 

lanchonete numa de suas dependências com acesso à via pública.  

Este estudo tem enfatizado a necessidade de flexibilização das intervenções nas 

edificações tombadas e no entorno dessas por meio da consensualização entre o Poder Público 

e particular, objetivando maior efetividade na proteção do patrimônio cultural arquitetônico.  
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O caso em análise é um exemplo do esforço empreendido para que essa tutela seja 

otimizada, no qual o CDPCM-BH determina a recuperação e preservação de elementos 

essenciais à identificação do bem como patrimônio cultural e, em contrapartida, permite a 

realização de intervenções, garantindo ao imóvel um uso compatível com a dinâmica daquele 

conjunto urbano e as necessidades da população.  

Com vistas à melhor compreensão das intervenções propostas ao Cine México, 

seguem fotos da edificação após início do processo de requalificação, as quais revelam o 

resgate das características originais do bem cultural e, em contrapartida, as inovações em seu 

interior. 

 

 

Figura 17. Recuperação da fachada frontal e lateral. 
Fonte: Belo Horizonte. DIPC, 2015. 

 

 

Figura 18. Foto do primeiro nível e inferior. 
Fonte: Belo Horizonte. DIPC, 2015. 
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Figura 19. Interior Cine México. 
Fonte: Belo Horizonte. DIPC, 2015. 

 

Na figura 19, destaca-se a coluna do palco em cor azul, fazendo referência às 

características do antigo Cine México. 

O caso apresentado é um dos exemplos de degradação do patrimônio cultural 

arquitetônico no município de Belo Horizonte. O retrofit, como modalidade de intervenção 

arquitetônica, mostrou-se um mecanismo apto à preservação da edificação do extinto Cine 

México. Por meio desse, o Poder Público demandou a restauração das fachadas e 

componentes internos que retomassem a memória do Cine México e, ao mesmo tempo, 

permitiu ao proprietário a adequação do imóvel a um novo uso, harmonizando-se ao contexto 

urbano do Conjunto da Rua dos Caetés e Adjacências. 

 

5.4 Caso no Conjunto Urbano Bairro Floresta 

 

Ressalta-se que, neste tópico, a proposta de retrofit é uma perspectiva das intervenções 

negociadas com o Poder Público municipal, fruto de estudo prévio. Trata-se do quarto projeto 

apresentado ao CDPCM-BH. 

O caso em análise se refere à proposta de construção de nova edificação anexa às pré-

existentes, e intervenção no interior de um dos imóveis, ambos situados na avenida do 

Contorno, nº 1.285 e nº 1.297, no bairro Floresta. Nessa localidade, existem dois 
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imóveis58protegidos pelo tombamento, os quais se encontram em péssimas condições de 

conservação e preservação, especialmente o primeiro, do qual restou apenas a fachada frontal. 

Conforme memorial descritivo constante no projeto arquitetônico proposto pelo 

escritório Bloc Arquitetura (2016), as edificações localizadas na avenida do Contorno nº 

1.285 e nº 1.297 “são exemplares arquitetônicos vinculados ao ecletismo, com soluções que 

remetem à tipologia das primeiras casas construídas em Belo Horizonte” (Bloc Arquitetura 

(2016).Embora os imóveis em análise se apresentem em estágio avançado de degradação, 

conservam em suas fachadas elementos característicos do início da formação do Bairro 

Floresta. 

As figuras 20 e 21 representam, respectivamente, o projeto arquitetônico da fachada 

frontal e o estado de degradação do imóvel n° 1.285. 

 

 

Figura 20. Projeto da fachada frontal. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

                                                
58 No parecer técnico emitido pelo CDPCM-BH, referente à intervenção nos imóveis n° 1.285 e n° 1.297 e área 
de entorno, não foi tratado o histórico da edificação. A referência às suas características culturais se deve aos 
elementos presentes nas fachadas dos imóveis, que remontam à ocupação do bairro. 
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Figura 21. Fachada frontal degradada. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

Pode-se depreender que a fachada frontal está coberta por pichações em toda sua 

extensão. Além da degradação da fachada do imóvel, ao seu redor estão fixados cartazes e 

anúncios que se acumulam nos equipamentos de iluminação pública e sinalização de trânsito. 

Ainda há acúmulo de lixo na calçada, contribuindo para poluição do ambiente urbano.   

Nas figuras 22 e 23, estão representados o projeto de fachada frontal do imóvel 1.297 

e o seu estado de degradação.  

 

 

 

Figura 22. Projeto da fachada frontal. 
Bloc Arquitetura, 2016. 
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Na figura 23, observa-se o desgaste da pintura original, pichações, cartazes e anúncios 

irregulares fixados na fachada frontal, comprometendo a visibilidade do imóvel. 

 

 

Figura 23. Fachada frontal degradada. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

Essa edificação, em seu interior, mantém as paredes, as quais se encontram pichadas; 

as portas foram retiradas e há escoramento do piso do nível superior, como se pode 

depreender das figuras 24 e 25. 

 

 

Figura 24. Foto do interior do imóvel. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 
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Figura 25. Escoramento de piso da edificação. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

Ante a degradação dos imóveis e a potencialidade econômica local, foram enviadas ao 

CDPCM-BH, sucessivamente, quatro propostas de intervenção nos imóveis aqui tratados. 

Essas pretendiam a construção de nova edificação na área onde estão situados os imóveis 

tombados. A última delas foi aprovada por aquele Conselho e será analisada no próximo 

tópico.  

 

5.4.1 Proposta de intervenção nos imóveis tombados 

 

O escritório Bloc Arquitetura, após apresentação de três propostas de intervenção nos 

imóveis tombados, as quais foram rejeitadas, enviou novo projeto ao CDPCM-BH. No 

memorial descritivo da proposição, indicou os diversos bens culturais59 existentes no 

Conjunto Urbano Bairro Floresta, demonstrando a vocação cultural da região e justificando a 

requalificação dos imóveis e da área em que estão inseridos. 

A proposição relembrou a existência do Cine Grátis, que exibia sessões ao ar livre, na 

esquina da avenida do Contorno com a avenida Assis Chateaubriand, movimentando a cidade 

entre 1949 e 1960. À época, um caminhão (FIGURA 26) circulava pela cidade de Belo 

                                                
59“Estão presentes em abundância nesta região edificações de interesse histórico e cultural para a cidade, 
tombados ou em processo de tombamento. Além disso, a região hoje centraliza um circuito cultural formado 
pelos prédios do Espaço CentoeQuatro, o Museu de Artes e Ofícios, a Casa do Conde de Santa Marinha, o 
Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais, o Viaduto de Santa Tereza e a Serraria Souza Pinto” 
(BLOC ARQUITETURA, 2016). 
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Horizonte, levando o Cine Grátis à população. Uma tela era sustentada por uma estrutura 

metálica e eram dispostas cadeiras nos locais de exibição para conforto do público (FIGURA 

27). 

 

 

Figura 26. Cine Grátis. Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

 

Figura 27. Cine Grátis. Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

O projeto previu a construção de edifício de uso não residencial, dispondo-se de forma 

escalonada, com recuo significativo em relação às casas tombadas, as quais serão envolvidas 

por escadaria e rampa de acesso à nova edificação (BELO HORIZONTE, 2016), como se 

pode depreender da figura 28. 
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Figura 28. Proposta de intervenção. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

Em referência ao Cine Grátis, foi prevista a construção de uma tela de projeção na 

fachada de fundo de um dos imóveis tombados (Figura 28), promovendo-se a exibição 

gratuita de filmes. Propôs ainda a construção de um teatro numa das edificações tombadas.  

 

 

Figura 29. Referência ao Cine Grátis. Fonte: Bloc Arquitetura, 2016 

 

A intervenção nos imóveis tem por objetivo resgatar a memória local, bem como 

oferecer à população um local de lazer, possibilitando, inclusive, a contemplação de outros 

bens referenciais de Belo Horizonte, como a paisagem da esplanada da Praça da Estação, 

acessível por rampa que direcionará os usuários a um mirante da nova edificação (FIGURA 

29). A intervenção prevê a abertura de vãos de acesso às edificações, permitindo uma 
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interação dessas com o entorno e fluidez na circulação daqueles que por ali passarem 

(FIGURA 30). 

 

 

Figura 30. Perspectiva conceitual da intervenção nos imóveis 1.285 e 1.297. 
Fonte: Bloc Arquitetura, 2016. 

 

Em 18 de maio de 2016, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte discutiu a proposta de intervenção nos imóveis e na área em que 

estão inseridos. De acordo com o relatório, os “afastamentos generosos das casas tombadas, 

privilegiando um acesso amplo ao complexo e criando uma escadaria-arquibancada-praça, 

acaba por reverenciar os bens tombados” (BELO HORIZONTE, 2016). 

Conforme o relatório (BELO HORIZONTE, 2016), as casas não correspondem ao que 

eram em sua origem, tanto em relação à imagem quanto ao uso. Assim, a preservação não 

poderia “fugir à necessidade de releituras e nova contextualização dos bens culturais, a partir 

da dinâmica da atualidade”. Por fim, conclui o relatório: 

 
[...] em que pese à perda relativa à diversidade de usos na área, com eliminação do 
uso residencial no empreendimento, entendo que a proposta ora apresentada evoluiu 
em termos de solução plástica e implantação e insere-se de forma a marcar sua 
contemporaneidade, com instigante efeito de movimento sem, contudo, competir 
com a estética das edificações tombadas, que, quando restauradas poderão preservar 
os elementos fundamentais que as fazem “lugares de memória”. (BELO 
HORIZONTE, 2106) 

 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Municipal de Belo Horizonte 

aprovou por unanimidade a proposição de requalificação dos imóveis e área em que estão 

inseridos. A aprovação da proposta demonstra a importância da convergência do Poder 
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Público e particular, na busca por soluções que contemplem a proteção do patrimônio 

intergeracional e a tendência de ampliação do conceito de preservação dos bens culturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição da República, de 1988, ao assegurar o direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado, amplia a noção de meio ambiente, abarcando outras acepções 

decorrentes da interpretação constitucional, a exemplo do ambiente urbano, o natural, do 

trabalho e o cultural, tratado neste estudo. Observou-se no capítulo primeiro que as expressões 

meio ambiente e patrimônio cultural são tratadas indistintamente, uma vez que o art. 216 do 

texto constitucional trata dos elementos que constituem o patrimônio cultural e não 

propriamente do ambiente cultural. 

Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado vai além de assegurar as 

condições mínimas de subsistência; essa ação deve assegurar uma vida de qualidade e que 

perpassará pela preservação do patrimônio cultural. Os bens culturais arquitetônicos, como as 

edificações, tratadas neste estudo, são elementos que possibilitam o acesso à cultura e à 

memória, dispostas no tecido urbano e acessível a todos que dele usufruem. 

Quanto à preservação do patrimônio cultural arquitetônico, o instituto do tombamento 

tem sido utilizado amplamente como mecanismo de salvaguarda, contudo, em determinados 

casos, não se mostra efetivo. Observaram-se, no município de Belo Horizonte, imóveis em 

péssimo estado de conservação, em situação de abandono pelos seus proprietários, motivados 

pela possibilidade de encerramento do tombamento ante a ruína do bem, assim como pela 

inviabilidade de sua restauração.  

Tentativas de estímulos são colhidas no ordenamento jurídico, a exemplo da 

Transferência do Direito de Construir e a isenção de IPTU. No entanto, tais medidas, que 

visam a compensar o proprietário pelos custos decorrentes da conservação do bem cultural, 

são desconhecidas, como destacado na pesquisa realizada por Botelho & Andrade (2005). 

Nessa, 44% do total de 78 proprietários responderam espontaneamente conhecer o benefício 

da isenção de IPTU, sendo que apenas 26% usufruem desta medida compensatória. Os índices 

para a Transferência do Direito de Construir são ainda menores: apenas 3,7% disseram 

conhecê-la, mas nenhum fez uso dessa. Além da desinformação, pesa, para a concessão de 

ambas as medidas compensatórias, o bom estado de conservação do bem.  

Não obstante, o tombamento se revela um instrumento construído em premissas 

ligadas à preservação do princípio da autoridade administrativa, por meio do qual a 
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Administração Pública seleciona os bens de interesse cultural, impondo sua conservação, sem 

que haja, no procedimento de tombamento, a negociação dos elementos arquitetônicos a 

serem preservados, desestimulando os proprietários à preservação dos bens culturais 

edificados. 

Contudo, observou-se que o município de Belo Horizonte adotou as negociações 

urbanas, a fim de negociar com os proprietários a flexibilização de padrões construtivos, para 

permitir a intervenção na edificação ou na área em que está construída, exigindo-se uma 

contrapartida. Tal política, embora tenha sido criticada e abandonada, foi retomada a partir da 

Operação Urbana Simplificada, visando à recuperação do patrimônio cultural e à promoção 

do meio ambiente equilibrado. Por meio dessa operação, é possível que o proprietário 

proponha intervenções no imóvel protegido ou área envoltória, devendo cumprir a 

contrapartida exigida pelo órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural. Tal 

proposição seguirá para deliberação e será proposto projeto pelo Poder Executivo para 

encaminhamento à Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Denota-se, portanto, que a Operação Urbana Simplificada consiste em um instrumento 

de aproximação entre o Estado e o cidadão, privilegiando uma relação horizontal, mais 

equilibrada, na qual os interesses públicos e privados são ponderados e os impactos 

amortecidos. Esta é uma tendência da Administração Pública que, a partir do Estado 

Democrático de Direito, tem sido desenvolvida por meio da releitura de todo o Direito 

Administrativo, recebendo deste a denominação de Administração consensual, concertada, 

Soft Administration, dentre vários outros nomes. 

Nessa direção, a preservação do patrimônio cultural, calcada na imodificabilidade, 

deve ser flexibilizada. Para tanto, foi a partir da desconstrução proposta por Jacques Derrida 

que este estudo buscou ressignificar a preservação, para além da imodificabilidade do bem, 

inserindo-a em uma nova dinâmica, em que se fundem o passado, presente e a expectativa de 

um futuro, sendo o retrofit a representação dessa preservação, já experimentado e amplamente 

difundido nos Estados Unidos e em países da Europa. 

Assim, pensar a preservação do patrimônio cultual edificado de forma ampliada é 

permitir não só a preservação da edificação em si, mas a garantia de um ambiente equilibrado, 

em que as diferenças são acolhidas. O retrofit é preservação da memória pretérita fundida no 

presente. 
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13. FOTOGRAFIAS   DO   IMÓVEL : 
 

 
fachada da rua Curitiba – placa do estacionamento irregular.        Fachada da esquina da Av. Oiapoque com rua Curitiba – pó-de-  
pedra pintado de amarelo; pichações; grades inadequadas nos  
vãos do térreo. 

 
presença de antena de celular no lote adjacente ao do imóvel,             detalhe do pó-de-pedra deteriorado e com remendos  
que compromete a sua visibilidade.                                                       inadequados de cimento. 
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vista geral da fachada da rua Curitiba – placa do                                detalhe de uma das esquadrias da fachada da rua Curitiba,  
estacionamento irregular.                                                                    mostrando pó-de-pedra  deteriorado e grades inadequadas.    

 
vista da fachada posterior, em péssimo estado de conservação,        vista geral da fachada da esquina, com presença de faixas de  
com perda do revestimento em pó-de-pedra original deixando            promoção de preços irregulares.       
a alvenaria de tijolo maciço à mostra. 
 

 
vista da antena localizada no             luminária original presente na marquise       detalhe de perda de parte do revestimento em pó-de-  
estacionamento ao lado do imóvel.    do térreo.                                                      pedra pintado de amarelo. 
 
 

 
fachada da Av. Oiapoque – placas irregulares do                      interior do antigo cinema, atualmente funcionando como estacionamento. 
estacionamento e pintura de parte do pó-de-pedra  original.     A ornamentação e piso originais internos ainda permanecem. 
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detalhe do piso em taco original          detalhe do forro e tratamento decorativo das paredes,    detalho do forro da marquise bastante 
do cinema, bastante deteriorado         ainda originais do antigo cinema.                                     deteriorado por umidade. 
pelo trânsito de veículos. 
 

 
 

 


