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-BELO HORIZONTE- A Igreja Universal do Rei-
no de Deus, do bispo Edir Macedo, foi
condenada a pagar uma indenização
de R$ 33 milhões devido à demolição
de três casarões históricos para cons-
trução do Templo Maior, na Avenida
Olegário Maciel, no bairro de Lourdes,
em Belo Horizonte. Inaugurado em
2004, é omaior templo da igreja emMi-
nas. Construído em terreno de 8,7 mil
metros quadrados, a um custo estima-
do de R$ 30 milhões, tem capacidade
para cinco mil pessoas sentadas.
A juíza Maria Aparecida Consentino

Agostini, da 34ª Vara Cível da capital,
que determinou o pagamento em con-
ta judicial, decidiu que o recurso será
aplicado na recuperação, preservação e
promoção de bens culturais da capital
mineira. “Não há dúvida de que houve
ofensa aos sentimentos/valores da po-
pulação local, ou seja, foi ofendida uma
coletividade. A indenização pelos da-
nos patrimoniais, ante a sua gravidade
e repercussão social, não pode ser fixa-
da somente observando-se valor apu-
rado pela perícia, uma vez que o mon-
tante ali estipulado cuidou de observar
apenas o ‘corpo físico’, ou seja, o valor
venal do imóvel”, concluiu a magistra-
da. Cabe recurso à decisão.
A condenação é decorrente da ação

civil pública movida pelo Ministério
Público estadual contra a Universal.
Segundo o processo, em 2004 a igreja
fez um pedido de demolição ao muni-
cípio, mas a prefeitura apresentou pa-
recer técnico contrário. Mesmo assim,
segundo adenúncia, emagosto de 2005
as três casas da Rua Aimorés foram de-
molidas apesar do processo de tomba-
mento. Depois, os imóveis, já demoli-
dos, foram tombados integralmente,
pois tinham valor histórico, cultural e

arquitetônico por serem casarões cons-
truídos no final da década de 1940.
Em sua defesa, a Universal alegou

que não havia ato de tombamento an-
tes da demolição. Justificou ainda que o
grau “2” de proteção feito pela prefeitu-
ra não impedia os imóveis de seremde-
molidos, apenas exigia o registro histó-
rico deles. Por fim, afirmou que o péssi-
mo estado de conservação dos imóveis
e a falta de vinculação a fatos memorá-
veis ou históricos não os caracteriza-
vam como obras de excepcional valor
artístico, requisito indispensável ao
processo de tombamento.
A juíza, porém, levou em considera-

ção laudo pericial anexado ao proces-
so. Segundo a perícia, as residências fa-
ziam parte do conjunto urbano Praça
Raul Soares — Avenida Olegário Maci-
el, e estavam cercadas por imóveis
tombados. “O valor das edificações já
havia sido reconhecido desde a cons-

trução dos imóveis no final da década
de 1940”, ressaltou a perita. Quanto ao
estado de conservação, não havia pro-
vas relativas ao estado de ruínas, sendo
que quaisquer alterações feitas nos
imóveis não alterarama leitura arquite-
tônica. A perícia demonstrou ainda que
o tombamento é só uma das formas de
proteção ao patrimônio histórico, fun-
ção atribuída tambémaos registros e ao
inventário. Assim, a magistrada fixou
em R$ 15 milhões a indenização por
danos morais coletivos pelo fato de a
sociedade não poder usufruir a conjun-
tura arquitetônica dos imóveis e em R$
18.768.243,63 por danos patrimoniais.
Em nota, a Universal informou que

recorrerá da sentença e acredita que es-
sa decisão será reformadanos tribunais
superiores. E disse que a decisão da juí-
za foi arbitrária e exorbitante, fugindo
dos padrões da jurisprudência dos tri-
bunais brasileiros. l
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Patrimônio. Casarões históricos demolidos pela Igreja Universal em 2005, em Belo Horizonte

Entidades criticam
decisões de comissão
Colegiado presidido

por Feliciano
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que prejudicam gays
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Após a aprovação de dois pro-
jetos que contrariam os inte-
resses dos homossexuais pela
Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias (CDHM), gru-
pos e entidades gays do país
criticaram as decisões toma-
das pelo colegiado presidido
pelo deputado Marco Felicia-
no (PSC-SP).
Um dos projetos estabelece a

convocação de um plebiscito
sobre a união civil de pessoas
domesmo sexo, direito adquiri-
do pelos homossexuais em
maio deste ano, após aprovação
de resolução assinada pelo pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Joa-
quim Barbosa. De acordo com
o texto, as uniões estáveis ho-
moafetivas registradas previa-
mente deveriam ser converti-
das em casamento.
Para o secretário de Educa-

ção da Associação Brasileira
de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (AB-
GLT), Toni Reis, essa conquista
de direitos não deve ser tema
de uma consulta pública:
—O casamento civil homoa-

fetivo já é um direito conquis-
tado e, ainda assim, não é uma
questão a ser levada a plebisci-
to. A decisão já aprovada pelo
presidente do CNJ tem de ser
respeitada.
A consulta seria realizada no

primeiro turno das eleições de
2014, mas, antes, precisaria ser

aprovada por outras duas co-
missões da Câmara, além do
plenário da Casa, para então
seguir para o Senado.
— Essa proposta não deve

ser aceita em todas as co-
missões. Mas, se for, teremos o
veto da presidente Dilma
Rousseff, que garantiu que, em
seu governo, não haverá retro-
cesso — disse o secretário.

PROJETOS DEVEM SER BARRADOS
Nas redes sociais, o deputado
Jean Wyllys (PSOL-RJ) tam-
bémcriticou as decisões da co-
missão presidida por Feliciano
e reiterou que todos os proje-
tos deverão ser barrados nas
comissões onde deverão ser
analisados. “A aprovação de
projetos na CDHM não signifi-
ca que eles já entrarão em vi-
gor. Os tais projetos irão para
outras duas comissões antes
de ir a plenário. Jamais serão
aprovados nessas outras duas
comissões”, comentou o depu-
tado em sua conta no Twitter.
Já a proposta que daria a

companheiros gays o direito a
receber pensãopelo INSS foi re-
jeitada pela comissão. Caso fos-
se aprovada, companheiros de
funcionários públicos da União
ou de segurados do INSS pode-
riam receber pensão.
— Torço para que essa pro-

posta seja aceita. Ela é uma ga-
rantia para casais gays que,
muitas vezes, não têm o apoio
de suas famílias. O que aconte-
ce é que, depois de terem
construído uma vida juntos e
perderem o ente, as pessoas se
veem sem o direito de recorrer
a bens financeiros porque es-
tes são reclamados pelos pa-
rentes que não reconheciam a
união — afirmou o presidente
do Grupo Gay da Bahia, Luís
Mott. l

Grandes ideias
unidas podem se transformar
em uma muito maior.

• Evento que faz parte do Open InnovationWeek, maior evento
internacional de inovação aberta.

• Iniciativa que gera novos conhecimentos, novas tecnologias
e mais inovação para a indústria.
Mais informações: www.senai.br

Grand Prix SENAI de Inovação,
a disputa por uma indústria
mais competitiva.

OGrand Prix SENAI de Inovação é uma emocionante disputa com 72 horas
de inovação aberta, onde empresas, empreendedores, estudantes e
agências do governo têm a oportunidade de, juntos, criarem soluções para
a construção de uma indústria brasileira inovadora e mais competitiva.
Participe desse movimento, traga suas ideias, seu olhar, suas experiências.
Não fique de fora, vamos inovar juntos.

24/11 – Abertura: 13h30

Largada do Grand Prix SENAI de Inovação: 14h

25 a 27/11 – Continuação do Grand Prix: 9h às 22h

Local: WTC - São Paulo/SP

(todos os dias - aberto ao público - entrada franca)
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