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Assunto: Projeto de construção de Memorial para as vítimas do Holocausto no alto do 
Morro do Pasmado, na zona de amortecimento do Sítio declarado Patrimônio Mundial 
Paisagens Cariocas, entre a Montanha e o Mar, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil . 
 
 
Sra. Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

Comitê Gestor do Sítio do Patrimônio Mundial Paisagem Cultural no Rio de Janeiro 

 

O Conselho Estadual de Tombamento (CET), reunido em sua 1369ª Sessão Plenária, em 18 de 

junho de 2018, tendo sido informado da existência de projeto para a construção de um 

Memorial para as vítimas do Holocausto no topo do Morro/Mirante do Pasmado vem 

comunicar sua posição acerca do assunto.  

 

Este Conselho entende que o Morro do Pasmado integra a zona de amortecimento do Sítio 

declarado Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO, e que o seu visual tem impacto 

relevantíssimo na paisagem do Sítio, eis que está na moldura da Enseada de Botafogo. Desta 

forma, o CET entende que a área pública municipal do Morro do Pasmado com o seu Mirante, 

que integra o Parque denominado Izaac Rabin, deve conservar sua característica de não 

edificabilidade, vigente desde a década de 70, quando do local foi removida população de 

favela lá existente. 

 

Outrossim, o Plano Diretor vigente do Município do Rio de Janeiro (LC111/2011), no seu art. 

117, determina aquilo que o CET entende que deva ser cumprido para o Morro do Pasmado: o 

local é assinalado pela referida legislação como “sítio de relevante interesse ambiental e 



paisagístico” que, por seus atributos naturais, paisagístico, histórico e cultural, constitui 

referência para a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, sujeito a “regime de proteção 

específico e intervenções de recuperação ambiental, para efeito de proteção e manutenção de 

suas características”. Ou seja, qualquer intervenção no parque público em questão deverá 

seguir a diretriz de manutenção ambiental integral do local, bem como suas características 

originais, o que não comporta ali, por óbvio, qualquer edificação.  

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC acompanha e corrobora o presente 

posicionamento deste Conselho Estadual de Tombamento.   

 

 

 

Marcus Monteiro 

Presidente do CET 

Diretor Geral do Inepac 


