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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE
PROCESSO DE TOMBAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ODORICO NO38

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 25 de Julho de 2021, foi protocolado na DPCA o pedido de abertura de processo de
tombamento para o imóvel localizado à Rua Padre Odorico, no 38 (Restaurante Dona Lucinha). Tal
pedido foi realizado por Maria Del Mar Ferrer Jordá Poblet – Arquiteta Urbanista e Historiadora - e
Maria das Dores Freire – Historiadora e Consultora em Patrimônio Cultural. As profissionais
embasaram seu pedido no patrimônio imaterial do restaurante, mais especificamente no modo
de fazer da cozinha de fazenda e cozinha de tropeiro.
Descreveram elementos caracterizantes da cozinha de fazenda bem como da cozinha de tropeiro,
afirmando serem esses os elementos que estruturaram a apresentação dos pratos bem como do
próprio restaurante Dona Lucinha. Trouxeram ainda a referência ao livro História da Arte da
Cozinha Mineira por Dona Lucinha, livro lançado em 2001, que faz registro das memórias, da
história e das receitas, “fruto de uma síntese de étnica dos saberes afro-indígenas e portugueses,
constitutivos da cozinha do restaurante”.
No pedido consta ainda uma lista das personalidades que passaram pelo restaurante ao longo
dos anos, citando também o artista Leo Santana, cujo projeto foi aprovado pela Lei Rouanet,
projeto esse de duas esculturas de bronze esculpidas na parte frontal da edificação, sendo uma
da Dona Lucinha e outra de seu conterrâneo da cidade do Serro, Oswaldo França Júnior.
Para finalizar o pedido, as signatárias afirmam ser a Dona Lucinha: “uma guardiã da memória, dos
saberes e sabores de nossa gente, entendidos por ela, como as mais ricas joias contidas nas
entranhas das terras mineiras”.
Diante do exposto, trataremos da análise do pedido de abertura do processo de tombamento do
imóvel localizado à Rua Padre Odorico, nº 38 – Bairro São Pedro - (Restaurante Dona Lucinha). O
imóvel não se encontra inserido em perímetro de área de proteção de conjunto urbano protegido,
nem em estudo, pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte.
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Mapeamento cultural. Em destaque (azul) o imóvel objeto de análise deste relatório. Fonte: DPCA

Vista aérea da área onde se encontra o imóvel, destacado em azul. Fonte: GoogleMaps
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2-

ANÁLISE

A Constituição da República de 1988, em seu art. 216, § 1º, enumera diversos mecanismos
hábeis a promover a preservação do patrimônio, tais como registros, inventários, vigilância,
tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Pouco, ou quase
nada, pronuncia a doutrina em relação ao que seriam essas “outras formas de acautelamento e
preservação”. Ainda assim, além de todos os mecanismos citados, “outras formas de
acautelamento e preservação” do Patrimônio Cultural brasileiro foram admitidas no mencionado
dispositivo legal.
O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM/BH,
criado pela Lei Municipal nº 3.802/1984, tem como objetivo exercer a proteção no Município de
Belo Horizonte, dos bens móveis e imóveis, de propriedade pública ou particular, de que trata o
Decreto Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, a chamada lei geral do tombamento,
recepcionada pela CRFB/88.
A preocupação com o compromisso de preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte, com
vista a resguardar às gerações futuras o direito de ter acesso à memória da comunidade na qual
estão inseridas, é crescente, bastando para tanto, olhar o número cada vez mais crescente de
imóveis que a cada ano são protegidos pelo CDPCM-BH pelo instituto do tombamento.
Quando o CDPCM-BH, no uso de suas atribuições legais, realiza a abertura do processo
administrativo de tombamento, correspondente a cada caso concreto, esse ato da Administração
está compreendido entre as possíveis “outras formas de acautelamento e preservação” do
Patrimônio Cultural Brasileiro, admitidas pela mencionada norma de interpretação aberta – de rol
exemplificativo -, inserida na Constituição Federal de 1988. Seria uma verdadeira medida cautelar,
anterior à deflagração, oportuna e discricionária, da execução/conclusão do próprio ato
administrativo do tombamento, que por sua vez, possui rito próprio e específico, previstos tanto no
Decreto Lei 25/1937, bem como na Lei Municipal 3.802/1984.
Ao abrir processo de tombamento para um bem cultural, esse ato impõe ao proprietário restrições
quanto

às

obras

e

alterações

que

o

imóvel

possa

vir

a

sofrer,

pois

essas

alterações/reformas/adaptações só poderão ocorrer mediante acompanhamento e orientação do
órgão responsável por essa medida protetiva, a saber: CDPCM/BH. Essa medida tem caráter
urgente e produz efeitos imediatos, viabilizando a proteção efetiva do bem. Assim, o imóvel que
possui proteção por processo de tombamento aberto, todas e quaisquer intervenções, ainda que
internas, devem ser previamente analisadas e aprovadas pelo CDPCM/BH.
O entendimento de discricionariedade do ato administrativo da abertura do processo de
tombamento e dos conceitos de patrimônio cultural e tombamento são essenciais para o
desenvolvimento da presente análise, pois, ao editar tais atos visando à proteção do seu
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patrimônio cultural, caberá ao Poder Público aferir e atestar, previamente à sua edição, o
“relevante valor cultural” do bem a ser preservado (art. 216 CR/19881 e art. 1º do Decreto-Lei n.
25/19372).
A abertura do processo de tombamento ou o tombamento, deste modo, serão realizados, a juízo
do CDPCM-BH, com base em parecer técnico que atestará se o bem é portador de referência à
identidade, à ação, ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade da cidade de
Belo Horizonte. Em outras palavras, a administração municipal necessita reconhecer ou declarar
valor histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, bibliográfico, cultural ou científico de bens que,
por isso, passam a ser preservados. Contudo, mesmo que se verifique a sua importância histórica,
artística ou cultural, caberá à Administração valorar se será benéfico para o interesse público a
proteção de determinado bem, não tendo, portanto, o particular, mesmo que preenchidos os
requisitos, direito subjetivo à proteção de seu bem.
A política de proteção ao patrimônio cultural em Belo Horizonte pauta-se na identificação da
significância cultural de um bem, isto é, no reconhecimento dos valores coletivos que nele se
materializam e que nem sempre são explicitados no nível da percepção imediata.
Os valores expressamente descritos e reconhecidos em um processo de tombamento são
condição para a elaboração ou revisão da norma de preservação. Uma vez identificados, devem
ser traduzidos em atributos e características perceptíveis e identificáveis, dos quais resultem em
um quadro de referência objetivo que permita, em qualquer momento, avaliar a “situação de
preservação” do bem protegido, os riscos às garantias da sua preservação e as condições de
sustentação da sua preservação.
A existência de diferentes valores relativos ao patrimônio cultural foi reconhecida pelas cartas de
Atenas em 1931 e de Veneza em 1964. Mais recentemente, o conceito de identificar e atribuir
significados para a gestão de bens culturais foi desenvolvido pelo comitê australiano do Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 1979, vindo a constituir a Carta de Burra
(2004; 2013), que se tornou referência internacional. A identificação dos valores permite a
patrimonialização de um bem e a sua preservação, cujo objetivo principal, sempre, é proteger os
seus significados, de acordo com os critérios estabelecidos quando de seu tombamento.
Para Riegl (1984)3, atribuímos valores históricos a um bem quando este possui pertinência e
relevância documental, tendo permanecido como vestígio de um contexto específico, do qual tem
a capacidade de atuar como testemunha. Esse valor histórico está diretamente relacionado com a
própria noção de história do autor, que chama histórico:

1

BRASIL. Presidência da República. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado
Federal, 1988. Disponível em: Acesso em: 16 ago. 2021.
2
BRASIL. Presidência da República. Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional. Diário Oficial da União, 6 dez. Brasília, 1937. Disponível em: Acesso em: 16 ago. 2021.
3
RIEGL, Aloïs. Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse. Tradução Daniel Wieczorek. Paris, Seuil, 1984.
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tudo aquilo que foi, e não é mais hoje em dia. No momento atual, nós
acrescentamos ainda a esse termo a ideia de que aquilo que foi não poderá jamais
se reproduzir, e que tudo aquilo que foi constitui um elo insubstituível e intransferível
de uma cadeia de desenvolvimento (RIEGL, 1984, p.37)4.

Para Rigel, o valor histórico vem do reconhecimento de que um determinado bem representa um
estado particular e único no desenvolvimento de um domínio da criação humana5, ou seja, a
edificação passa a ser identificada como documento histórico e, por essa razão, deve ser mantida
o mais fiel possível ao estado original. Entretanto, a edificação que se tem hoje na Padre Odorico,
38, é completamente diferente dos seus tempos pretéritos.

Microfilme de projeto original da edificação localizada à Rua Padre Odorico, 38. Fonte: SUREG

4
5

RIEGL, Aloïs. Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse. Tradução Daniel Wieczorek. Paris, Seuil, 1984, p.37.
RIEGL, op. cit., p. 3.
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Edificação situada à Rua Padre Odorico, 38. Fonte: GoogleStreetView

O valor científico, que é outro referencial de significância, complementa o valor histórico, pois
representa um aporte significativo para compreensão dos hábitos, valores, modos de ser e viver
que caracterizaram um determinado momento histórico de ocupação da cidade. Entretanto, aqui
também não pôde ser identificado valor científico na edificação, ora em estudo, uma vez que, para
ser identificado como documento histórico/científico, deveria ter sido mantida o mais próximo
possível ao estado original. A edificação, tal qual se encontra na atualidade, carrega poucas
características originais arquitetônicas que represente determinado estilo arquitetônico.

Microfilme de projeto original da edificação localizada à Rua Padre Odorico, 38. Fonte: SUREG
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Recorte da fachada do imóvel localizado à Rua Padre Odorico, 38. Fonte: GoogleStreetView

Nesse sentido, não ocorreu a preservação da aura do passado desse recinto, pois, em relação à
preservação da estrutura da casa presente, todo o seu agenciamento interno e externo original é
inexistente na atualidade. Ou seja, a memória desse agenciamento foi apagada para dar lugar ao
uso que a edificação comporta em sua atualidade.
A edificação foi construída em estilo eclético, com influência normanda, com falso enxaimel na
fachada. Os elementos adicionados ao longo do tempo, tais como forros de esteira, lambrequins
de madeira, alpendre, janelas com venezianas, não condizem com as características originais da
edificação, mas fazem referência à tipologia de fazendas coloniais, com elementos decorativos
ecléticos.
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Microfilme de projeto original da edificação localizada à Rua Padre Odorico, 38. Fonte: SUREG

Interior do imóvel localizado à Rua Padre Odorico, 38 (restaurante dona Lucinha). Fonte: Google
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Interior do imóvel localizado à Rua Padre Odorico, 38 (restaurante dona Lucinha). Fonte:
https://donalucinha.com.br/

Por sua vez, a Carta de Burra orienta que os valores estéticos se referem às experiências
sensoriais e de percepção do espaço, a conceitos estéticos formais, que são culturalmente
influenciados pelos costumes locais, e também a características que sejam simbólicas, que
evoquem estilos ou que sejam representativas de determinados imaginários (ICOMOS, 2013).
Importante destacar, que existem ainda muitos outros valores que podem embasar e nortear as
ações protetivas, como o valor afetivo, referencial, simbólico etc., mas nenhum deles, presentes
na edificação, ora em estudo.
Já em relação ao valor paisagístico ou de ambiência, destaca-se que é por meio da ambiência
que as pessoas compreendem o espaço por meio de suas experiências e das relações que
estabelecem com os lugares, criando vínculos que podem transformá-los em lugares de memória.
Ao mesmo tempo, a memória é uma maneira de se entrar em contato com as lembranças,
tradições e costumes. Ela está, portanto, intimamente relacionada com a cultura e identidade de
determinado grupo social ou indivíduo e reflete na sua relação com a cidade, de uma forma geral,
e também em locais específicos, passíveis de pertencimento. Em outras palavras, a ambiência é
capaz de invocar a memória por meio de símbolos e narrativas.
O trecho onde está situada a presente edificação, vem sendo reconfigurado e remodelado
atendendo às expectativas da modernidade, principalmente dando lugar a lojas e restaurantes.
Assim, o uso do lugar foi se adaptando e perdendo a originalidade, sua principal razão em se
pensar numa possível preservação.
Além disso, é importante destacar que a DPCA atua preferencialmente na proteção de Conjuntos
Urbanos, tentando, na medida do possível, preservar uma ambiência salutar para o a qualidade
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 10 de 17

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

de vida do munícipe belohorizontino. Contudo, salienta-se que a presente edificação está fora de
conjunto urbano protegido, além de não agregar valor histórico à paisagem urbana à qual está
inserida.
Outra questão importante que pode ser levantada sobre as reformas sofridas trata-se da
permanência do Lugar de Memória. Segundo Nora (1997), há três sentidos coexistentes nesse
Lugar: material, simbólico e funcional. O material pelo conteúdo demográfico; o funcional pela
cristalização e transmissão; e o simbólico “que (se) caracteriza por um acontecimento ou
experiência vividos por um pequeno número uma maioria que deles não participou”6.
Uma vez que o bem residencial tornado restaurante diante das várias reformas sofridas, pouca
coisa sobrou do físico, exceto a fachada e alguns poucos elementos internos, a cristalização
impregnada nos elementos físicos diminuiu drasticamente. Os símbolos atrelados à atmosfera do
lugar ficaram sujeitos a um outro padrão e outra perspectiva. Antes, um espaço concebido sob a
égide da boa residência e do bom viver, se firmando enquanto morfologia e símbolos de uma elite
da cidade de Belo Horizonte, já hoje, o mesmo espaço se tornou local determinado por
comportamentos de consumo da boa gastronomia. Enquanto espaço de representação da boa
morada e do bom viver, de uma camada da população de Belo Horizonte, é notório que esses
elementos não existem mais, cedendo lugar para as cadeiras, mesas, e todo sorte de objetos,
artefatos e divisões que possam melhor servir a uma edificação voltada a ser um restaurante,
notando-se certa padronização para os estabelecimentos que servem determinados tipos de
alimentação, a saber a cozinha de fazenda. Enfim, mudanças radicais na estrutura da edificação e
na relação de apropriação com esse novo espaço.
Embora possamos ressaltar a prática cultural da Dona Lucinha, faz-se mister por outro viés avaliar
a relevância da edificação em si, se ela possui valor simbólico e afetivo para uma parte
considerável da sociedade de Belo Horizonte, que pudesse justificar o processo de tombamento.
Frente ao explicitado anteriormente, entendemos que a edificação não é mais portadora de tais
valores.
E ainda, caso a prática cultural, por ventura, venha a merecer uma possível proteção por registro
imaterial, a preservação desse bem imaterial não fica condicionada ou vinculada à preservação do
imóvel que já perdeu a maior parte de suas características originais, inclusive do uso original. O
tombamento da edificação levaria à imposição de diretrizes de recuperação e de restauração em
conformidade com o original de outrora que não se justifica.
A importância da prática cultural da cozinha de fazenda e de tropeiro de Dona Lucinha, ou seja,
suas receitas e seus saberes, já se encontra devidamente registrada em publicações e livros já
citados na introdução desse relatório. E talvez por isso, por seu prestígio adquirido ao longo dos
6

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, 1981, Departamento de História
PUC-SP, p 22
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anos, associado ao lançamento e publicações de suas receitas, tenha sido possível conceber
duas novas unidades de seu restaurante em dois novos endereços distintos, sendo uma delas na
própria capital mineira, localizada à Rua dos Inconfidentes, 1165 – Savassi, que funciona como
local de delivery e de retirada na loja, e outra situada à Av. Chibarás, 399 – no bairro nobre de
Moema, na capital paulista, com uma atmosfera muito similar ao da capital mineira, conforme
pode-se depreender das imagens a seguir.

Fachada do restaurante Dona Lucinha localizado no Bairro Moema, na capital paulista.
Fonte:https://spoonexperiencias.wordpress.com/2013/11/17/gostinho-de-minas-no-restaurante-dona-lucinhamoema/
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Interior do restaurante Dona Lucinha em Moema
Fonte:https://spoonexperiencias.wordpress.com/2013/11/17/gostinho-de-minas-no-restaurante-dona-lucinhamoema/

Interior do restaurante Dona Lucinha em Moema
Fonte:https://spoonexperiencias.wordpress.com/2013/11/17/gostinho-de-minas-no-restaurante-dona-lucinhamoema/
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A proteção a esse patrimônio incorpóreo, do modo de fazer a sua gastronomia específica é
realizada por meio de outro instrumento, de modo a manter vivo na consciência dos cidadãos a
prática dessas manifestações: o Registro de bem cultural de Natureza Imaterial. Contudo, ainda
que a edificação em pauta abrigue práticas culturais associadas aos saberes e modos de fazer
vinculados à cultura alimentar mineira, o pedido de proteção à edificação/restaurante também não
encontra sustentação no âmbito do instrumento de Registro de bens culturais de natureza
imaterial. O pedido em pauta não é consonante à 3 itens da Deliberação nº 133/2008 do CDPCM
/ BH7 que apresenta as diretrizes para Registro de Bens Culturais como Patrimônio Imaterial e os
critérios norteadores para o aceite e encaminhamento ao CDPCM /BH das propostas de estudo
para a abertura de processo de Registro, a saber :


Tempo de existência: 50 anos, conformando uma manifestação cultural compartilhada, ao
menos, por duas gerações;



2.4 - Demandas originárias de grupos culturais situados historicamente à margem dos
processos hegemônicos e não contemplados pela política cultural vigente;



2.4 - Situação de risco.

O pedido em análise refere-se a um espaço com 31 anos de existência e a demanda por sua
proteção ao órgão municipal do Patrimônio Cultural não é oriunda de grupo culturais “situados
historicamente à margem dos processos hegemônicos e não contemplados pela política cultural
vigente”. Muito menos encontra-se em situação de risco de extinção, tal como pontuamos acima.
Ao analisar o tema em pauta, face a Lei nº 9000, de 29 de dezembro 2004, que institui o Registro
de bens culturais de natureza imaterial, entendemos que o pedido deve, por se referir a um
espaço, ser abordado na perspectiva de possível Registro no Livro dos Lugares. O inciso IV, do
§6º, do Art. 1º da citada Lei estipula que no Livro dos Lugares cabe inscrever de mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se realizam práticas culturais
coletivas. Contudo, o espaço em tela não se configura como lugar de práticas culturais coletivas,
cuja a existência esteja vinculada a grupos sociais definidos para os quais aquele espaço tenha
centralidade na organização dos seus modos de vida e seja sujeito às dinâmicas dos usos e
organização a partir do universo simbólico e material desses grupos. Embora o restaurante seja
de prestígio e destaque na culinário mineira, em Belo Horizonte, e evoque características culturais
e históricas de nosso estado, trata-se de espaço de caráter pessoal.

Vale ressaltar que no inciso I do citado parágrafo e artigo da Lei nº 9000, no Registro no Livros
dos Saberes serão inscritos conhecimentos e práticas culturais dos diversos grupos sociais que
7

Deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte publicada no Diário
Oficial do Município na edição do dia 25 de novembro de 2008.
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compõem o Município. Para esta categoria também não encontramos correspondência para o
pedido em análise, pois os saberes relacionados à cultura alimentar mineira são coletivos e
conformados por diversos detentores e em diversos lugares e territórios; portando, não estão
restritos a uma agente cultural e a um espaço.
Na hipótese de uma abertura de processo, culminando com tombamento definitivo para o imóvel,
para a concessão do benefício da isenção do IPTU, bem como para a geração de Unidade de
Transferência do Direito de Construir – UTDC - deverá ser comprovado o bom estado de
conservação em conformidade com as diretrizes de proteção estabelecidas pelo CDPCM/BH, com
laudo atual emitido pela DPCA. Na elaboração do laudo, as partes internas e intervenções serão
consideradas nessa análise, devendo-se atender integralmente a todas as diretrizes de proteção
estabelecidas pelo CDPCM/BH. Importante destacar, ainda, que a isenção não é automática, e o
processo deve ser aberto junto à Secretaria da Fazenda, bem como o processo para geração de
unidades da TDC que deve ser aberto junto ao órgão competente, a SUREG
Informa-se ainda que os imóveis que se encontram com processo de tombamento ainda não
concluído não fazem jus à isenção de IPTU, ainda que estejam em bom estado de conservação.
Entretanto, sobre estes imóveis já incidem as restrições do processo aberto para tombamento,
devendo toda e qualquer intervenção ser previamente analisada e aprovada por esta DPCA.
A abertura do processo de tombamento é um instrumento jurídico inicial de proteção ao patrimônio
natural e cultural, que procura, por meio dessa medida, evitar que o proprietário de determinado
bem, identificado como de valor cultural, faça alterações, desconfigurando, ou mesmo destruindo
a coisa, eliminando vestígios de fatos, épocas, do interesse da sociedade, ou ainda as áreas de
interesse paisagístico, contrapondo-se, inclusive, aos interesses da propriedade privada, não só
limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário às
medidas necessárias à sua conservação. Assim, tanto a abertura de processo de tombamento
quanto o tombamento de determinado bem são atos administrativos que podem ser descritos
como a personificação da Administração Pública, por meio do CDPCM-BH – quando ele age e
toma decisões. Isto posto, pode-se verificar que a discricionariedade técnica, quando utilizada em
seu significado correto, é uma espécie de discricionariedade administrativa.
Segundo Alexandre Santos de Aragão (2012, p. 155)8,
Discricionariedade administrativa seria: “[...] a margem de escolha deixada pela lei
ao juízo do administrador público para que, na busca da realização dos objetivos
legais, opte, entre as opções juridicamente legítimas, pela medida que, naquela
realidade concreta, entender mais conveniente.

A abertura do processo de tombamento e o tombamento em si, podem ser aplicados a bens
imóveis, como edifícios, conjuntos arquitetônicos, pontes, viadutos, monumentos, logradouros
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. rev. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense,
2013., p. 160.
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públicos, bairros, parques, áreas naturais, entre outros. Pode ser aplicado também na proteção de
bens móveis de valor cultural como acervos arquivísticos, obras de arte, coleções de livros, de
mobiliário, de utensílios.
Ressalta-se, contudo, como descrito nas notas introdutórias da presente análise, que o pedido da
abertura do processo de tombamento não está sendo feito necessariamente para a edificação em
que abriga o Restaurante Dona Lucinha, mas sim, do próprio Restaurante Dona Lucinha, com sua
gastronomia com características de cozinha de fazenda e cozinha de tropeiro, ou seja, de sua
gastronomia ou modo de fazer. Além disso seria uma solicitação de pedido de abertura de
processo de tombamento quase que exclusivamente voltado para o uso que a edificação
comporta em sua atualidade.
É importante destacar aqui que não existe a possibilidade de aplicação do instituto do
tombamento ao uso de determinada edificação, pois um imóvel tombado e protegido pode
comportar novos usos, desde que as adaptações necessárias para isso não o descaracterizem. O
tombamento não é instrumento que se propõe ao congelamento de uma edificação, muito menos
o seu uso no espaço/tempo.
Diferentemente do que argumentam as autoras do pedido, a edificação situada à Rua Padre
Odorico, nº 38 não está inserida no imaginário social, como um objeto que pertence a todos,
dotada de valores. Além disso, sua área envoltória é constantemente alterada pela inserção de
novas edificações, permitida, inclusive a construção de grandes empreendimentos que sufocarão
o bem dentro do lote e alterarão a ambiência do edifício em relação ao bairro em que está
inserido. Some-se a isso, que o edifício passou por várias reformas e alterações, internas e
externas ao longo do tempo, resultando em uma completa descaracterização de seu
agenciamento interno original, dificultando a recuperação dos elementos constitutivos originais do
edifício.
Por causa das necessidades impostas pelo uso e por outras condicionantes, a edificação foi
sendo sempre modificada, de modo que a matéria chegada até os dias de hoje pouco, ou muito
pouco, possui do primeiro edifício, original, que ocupava o mesmo lugar na cidade, ou, ainda, da
tipologia arquitetônica que orientou sua construção. Isso significa dizer que, tratadas como
conjunto, as edificações mais singelas possuem valor urbano, mas, analisadas individualmente,
essas edificações perdem muito do valor que lhes é dado.
Tombar o “Restaurante Dona Lucinha” seria congelar no tempo o uso para aquela edificação,
mostrando-se, portanto, inoportuna, a abertura do processo de tombamento do imóvel, uma vez
que o bem imóvel não se reveste das características mínimas, sejam históricas ou arquitetônicas
para a incidência de tal tutela oficial por meio de sua preservação cultural.
A análise da paisagem urbana da rua Padre Odorico, no trecho aonde está inserida a edificação
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evidencia a urbanização e sua complexidade que foi se configurando - através dos seu
adensamento e ocupação social da área -criando uma nova espacialidade: são construções, em
sua boa parte, de alta verticalidade e de uso comercial caracterizadora do espaço urbano
construindo novas formas - materiais e imateriais - de convivência, não carregando em si, a
memória dos antigos tempos da cidade de Belo Horizonte.
Destaca-se que durante a elaboração do presente relatório, foi possível à DPCA acesso mais
detalhado às características e condições atuais da edificação e de seu entorno. Dessa forma, foi
possível aferir, excepcionalmente, que o bem cultural, como se encontra, agregaria pouco
significado ao Patrimônio a ser preservado no local, em sua ambiência, não sendo possível
confirmar a existência de interesse para preservação, e que o imóvel isoladamente apresenta
pouca relevância para aquele trecho como um todo.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Determinar se um bem integra ou não o patrimônio histórico e cultural da cidade de Belo Horizonte
é decisão que se insere na esfera do que a doutrina, em direito administrativo, tem convencionado
chamar de discricionariedade técnica. Em outras palavras, avaliar se uma edificação reúne as
condições que determinam ou não, a necessidade de sua preservação, por razões históricas,
arquitetônicas ou culturais, há de se depender de um exame de historiador, arquitetos e outros
profissionais especializados na área, envolvendo, dessa forma, o emprego de conhecimentos
históricos e artísticos técnicos, o que foi amplamente desenvolvido na elaboração do presente
documento.
Essa decisão não se constitui em um simples e puro juízo político de conveniência e
oportunidade, nem mesmo existindo espaço para voluntarismos do executivo nessa matéria,
sendo necessário o parecer técnico dos profissionais que integram o serviço de tutela do
patrimônio cultural, como peça indispensável nesse processo de avaliação quanto à necessidade
de preservação ou não do bem.
É de se ter em conta, ainda, que a avaliação das características que determinam se um bem
integra ou não o patrimônio cultural envolve, muitas vezes, juízos estéticos, com frequência
contraditórios e sujeitos à variação no tempo. Entretanto, desde que fundamentado, como o caso
em tela, pode o CDPCM decidir por não proteger determinado bem, uma vez que ele não reúne os
elementos técnicos que viessem a dar suporte a uma possível preservação, não existindo,
portanto, uma espécie de direito subjetivo ao tombamento ou à tutela de um bem no patrimônio
cultural.
Além disso, a porção intermediária da rua Padre Odorico, em que se localiza o imóvel em apreço,
apresenta diversas edificações não residenciais de considerável altimetria, numa tensa oscilação
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 17 de 17

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

entre a modificação e a permanência, entre a construção e a destruição, instaladas justamente
neste trecho em que já se evidenciam e se consolidaram as maiores mudanças na paisagem
urbana.
Assim, e diante de todos os argumentos apresentados, e tendo sido esse documento elaborado
por profissionais com formação e expertise próprias para avaliar as características históricas,
arquitetônicas, artísticas e culturais do bem, sugere-se a não abertura de processo de
tombamento para o bem em tela uma vez que ela não se reveste das características para a
desejada proteção pelo patrimônio cultural.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021.

Jaudemir Ribeiro de Carvalho
Historiador – DPCA

Laura Beatriz Lage
Arquiteta e Urbanista - DPCA

Álan Oziel da Silva Pires
Historiador - DPCA
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