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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo investigar os desafios à proteção do patrimônio cultural 

brasileiro, sob a ótica dos direitos culturais e do tombamento, a partir do estudo do caso da 

demolição da Chácara Flora. A partir da compreensão das transformações ocorridas no 

contexto histórico-constitucional brasileiro das últimas décadas, investiga-se como os direitos 

culturais encontram-se tutelados na Carta Magna; no que consistem as terminologias 

patrimônio cultural e cultura sob a ótica da CFRB/88; a fundamentalidade dos direitos 

culturais; a conexão entre os aludidos direitos e o princípio da dignidade da pessoa humana; o 

contraste entre a legislação infraconstitucional e constitucional vigentes acerca do rol de bem 

passíveis de conversão em patrimônio cultural; a relação entre cultura e meio ambiente e os 

meios de defesa criados pelo legislador para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Busca estudar como Estado Contemporâneo assume um papel mais interventivo no âmbito 

das relações privadas com vistas a dar efetividade aos direitos e garantias estatuídos na 

Constituição, bem como a transformação no conceito clássico do direito de propriedade e o 

propósito de que o mesmo deve atender aos anseios sociais, a partir do cumprimento da 

função social da propriedade. Importa salientar também as diferenças conceituais entre 

limitações administrativas do exercício do direito de propriedade e o significado de função 

social da propriedade. Investiga-se o tombamento como meio de defesa dos bens culturais, 

seu conceito, características e traços controversos da doutrina administrativista a partir da 

análise do Decreto-Lei nº 25/37. Ao final, revela-se, a partir da coleta de informações da 

mídia local e dos dados relativos ao processo de tombamento iniciado pela Secultfor – 

Secretaria de Cultura de Fortaleza, o estudo dos fatos, históricos e processuais, que 

antecederam à demolição do referido bem cultural. Investiga-se, sob o enfoque da legislação 

constitucional e infraconstitucional a legalidade ou não da demolição da Chácara Flora, as 

consequências para a implementação dos direitos culturais, bem como as medidas que foram 

tomadas pelo Poder Público para viabilizar a reestruturação do prédio histórico e a 

responsabilização dos agentes. Analisa-se as dificuldades de efetivação dos direitos culturais, 

apontando para a educação patrimonial como método preventivo de sensibilização da 

sociedade na defesa do patrimônio cultural brasileiro.  

 

Palavras-chaves: Direitos culturais. Tombamento. Patrimônio cultural. Chácara Flora.  
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ABSTRACT 

 

The scope of this paper is to investigate the challenges to the protection of cultural heritage of 

Brazil, from the perspective of cultural rights and the tipping from the case study of the 

demolition of the Flora’s country house. By understanding the changes occurring in the 

historical context of the Brazilian constitutional recent decades, we investigate how the 

cultural rights are protected in the Constitution, which consist in the terminology heritage and 

culture from the perspective of CFRB/88, the fundamentality of cultural rights, alluded to the 

connection between rights and the principle of human dignity, the contrast between the 

constitutional legislation and ordinary laws about the role of well capable of conversion into 

cultural heritage, the relationship between culture and environment and the means defense 

established by the legislature to preserve the cultural heritage of Brazil. Explores how 

contemporary state takes a more interventionist role in the context of private relations with a 

view to giving effect to the statutory rights and guarantees in the Constitution, and the 

transformation of the classical concept of ownership and purpose that it must meet the social 

expectations from the fulfillment of the social function of property. It is also noted the 

conceptual differences between administrative constraints of the exercise of property rights 

and the meaning of the social function of property. Investigates the registration as a defense of 

cultural property, its concept, characteristics and traits of the controversial doctrine 

administrative from the analysis of Decree-Law No. 25/37. At the end, it appears, from the 

collection of information for local media and the data for the process initiated by tipping 

Secultfor - Department of Culture of Fortaleza, the study of facts and procedural history, prior 

to the demolition of that property cultural. Investigates, from the standpoint of constitutional 

law and ordinary law the legality or otherwise of the demolition of the Flora’s country house, 

the consequences for the implementation of cultural rights and the measures taken by the 

Government to enable the restructuring of the historic building and accountability agents. It 

analyzes the difficulties of realization of cultural rights, pointing to the heritage education as a 

preventive method to raise awareness of society in defense of the Brazilian cultural heritage. 

 

KEY WORDS: Cultural rights. Tipping. Cultural heritage. Floras’s country house. 
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1 INTRODUÇÃO 

                         

O Ordenamento Jurídico brasileiro sofreu inúmeras transformações a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. É sabido que muitas inovações foram trazidas, 

algumas inclusive pioneiras na América Latina, como a regulamentação das questões 

indígenas, ambientais e consumeristas. Outro ponto que merece destaque foi o amplo rol de 

direitos e garantias fundamentais que foram assegurados aos cidadãos brasileiros, além da 

consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, cujo mandamento passou a nortear 

a aplicação das normas dos mais diversos ramos jurídicos. 

O amplo rol de direitos e garantias fundamentais contidos na Carta Magna  manifesta 

o desvelo do legislador constituinte em asseverar o regime democrático em contraposição ao 

Regime Militar, à época bastante recente, e que historicamente ficou conhecido pelo 

desrespeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.  

Nesse contexto histórico-jurídico de afirmação de direitos percebe-se que o legislador 

compreendeu que a cultura é elemento indispensável para a aferição de vida humana digna. A 

partir dessa premissa, o direito à cultura ganhou status constitucional e conquistou uma seção 

inteira na nova Carta (arts. 215 e 216).  Importa salientar também que, o conceito de 

patrimônio cultural foi aumentado, abrangendo os bens materiais e imateriais além da 

obtenção da qualidade de direito fundamental, conforme a cláusula de abertura do §2º do art. 

5º.   

O jurista José Afonso da Silva, em sua obra Ordenação Constitucional da Cultura e 

Francisco e Francisco Humberto Cunha Filho autor de Direitos Culturais como Direitos 

Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro engendram importante corrente teórica 

quando aduzem que os direitos culturais são direitos fundamentais.  

Diante da importância constitucional dos direitos culturais no âmbito dos direitos 

fundamentais depreende-se que sua concretização está intrinsecamente ligada à preservação 

do patrimônio cultural, posto que com isso resguarda-se a memória coletiva do povo. 

Com o viso de encerrar instrumentos judiciais que promovessem a proteção ao 

patrimônio cultural, o legislador pátrio instituiu diversos mecanismos como a ação popular, a 

ação civil pública, o direito de petição e, principalmente, o instituto do tombamento como 

meios de defesa do patrimônio cultural brasileiro. 

O Decreto Lei nº 25/37 foi elaborado com o objetivo de organizar a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional. Os doutrinadores, no entanto, são unânimes em 
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afirmar que a concepção acima transcrita passou a ter significação mais ampla, posto que 

houve um redimensionamento, após o advento da Constituição Federal de 1988 do conceito 

de patrimônio cultural. O aludido Decreto dispõe acerca do instituto do tombamento em 

detalhes, estabelecendo seu procedimento e seu efeitos.  

Diante da importância dada pelo legislador para a promoção e defesa dos bens 

culturais, o presente trabalho propugna analisar, sob a ótica dos direitos culturais e do 

tombamento, as dificuldades de proteção do patrimônio cultural a partir do estudo do caso da 

demolição da Chácara Flora. 

Os referenciais para a análise do presente trabalho partem da coleta de notícias da 

mídia local sobre o acontecimento, bem como da obtenção de dados oficiais do procedimento 

administrativo instituído pela Secultfor - Secretaria de Cultura de Fortaleza para determinar o 

tombamento da Chácara Flora. 

Registre-se que foram acessados os documentos oficiais do Município de Fortaleza 

(processo administrativo), entretanto, os mesmos não foram disponibilizados para constar nos 

anexos deste trabalho. 

No primeiro capítulo, foi feito um sinótico panorama sobre a tutela dos direitos 

culturais na Constituição Federal de 1988. Estudou-se o contexto histórico-político da 

promulgação da Carta Magna, a questão da afirmação de direitos e garantias nesse período, a 

relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos culturais, as discussões 

doutrinárias sobre o assento constitucional desses direitos e sua relação com o direito ao meio 

ambiente.  

No segundo capítulo, foi abordado um dos instrumentos constitucionais à proteção do 

patrimônio cultural brasileiro: o tombamento. Estudou-se sua natureza jurídica, enquanto 

modo de Intervenção do Estado na Propriedade, seu procedimento, modalidades, efeitos e 

competências, a partir do estudo do Decreto-Lei nº25/37. Paralelamente ao estudo do 

tombamento fez-se necessário registrar a mudança de concepção sofrida pelo direito de 

propriedade que passou a ter seu conceito atrelado ao atendimento de sua função social.              

No terceiro e último capítulo deste trabalho foi realizado o estudo do caso da 

demolição da Chácara Flora, a partir dos dados coletados na imprensa e no processo 

administrativo. Analisou-se a conformação ou não do ocorrido com o que preceitua a lei 

federal que dispõe sobre o tema (Decreto-Lei nº25/37) e a lei municipal que rege o 

tombamento de iniciativa do Município de Fortaleza (Lei municipal 9.347 de 11 de março de 
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2008). Por derradeiro, foi dado enfoque sobre as possíveis soluções à proteção do patrimônio 

cultural 

Efetivamente, buscou o presente trabalho detectar os desafios à proteção do 

patrimônio cultural, sob a ótica dos direitos culturais e do tombamento, a partir da análise de 

um caso concreto, da demolição da Chácara Flora, objetivando refletir sobre as dificuldades 

de efetivação de direitos, especialmente em um contexto de inúmeras violações, apesar do 

amplo arcabouço legal que visa proteger os direitos e garantias dos cidadãos.  
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2 A TUTELA DOS DIREITOS CULTURAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 

Na análise a que se pretende este trabalho monográfico, qual seja de investigar as 

dificuldades de proteção do patrimônio cultural, é primordial que se entenda como o 

legislador constituinte tutelou os direitos culturais na Constituição Federal de 1988. 

A partir da compreensão das transformações ocorridas no contexto histórico-

constitucional brasileiro das últimas décadas, estuda-se de que forma os direitos culturais 

encontram-se positivados na Carta Magna, no que consistem as terminologias patrimônio 

cultural e cultura sob a ótica da CFRB/88, o caráter de fundamentalidade que se revestem os 

direitos culturais, a conexão entre os aludidos direitos e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o contraste entre a legislação infraconstitucional e constitucional vigentes acerca do 

rol de bem passíveis de conversão em patrimônio cultural e a relação entre cultura e meio 

ambiente e os meios de defesa instituídos pelo legislador para a preservação do patrimônio 

cultural brasileiro.  

 

2.1 Panorama histórico de afirmação dos direitos fundamentais após o advento da 

Constituição Federal de 1988 

 

A promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988 trouxe significativas 

inovações para o Direito pátrio. No que tange especificamente à proteção dos direitos e das 

garantias fundamentais, o constituinte originário dispensou especial atenção.  

O momento histórico que antecedeu a promulgação da aludida Carta é conhecido pela 

História Brasileira como Regime Militar, que se iniciou no ano de 1964. O referido período 

histórico cerceou diversos direitos dos cidadãos brasileiros e, quando da promulgação da 

Carta da República de 1988, o Brasil vivenciava um momento de afirmação do regime 

democrático que, em contraposição ao referido regime, objetivava resguardar os direitos mais 

básicos do povo, consagrando, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana como 

corolário. 

Analisam Paulo Bonavides e Paes de Andrade esse período brasileiro de 

transformação constitucional, apontam os fundamentos da nova Carta e identificam que esse 

processo de alteração no sistema constitucional apesar de inestimável importância do ponto de 
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vista histórico, não pode ser sacralizado, tendo em vista que ainda subsistem inúmeras 

mudanças a serem aperfeiçoadas. 

 
A promulgação da nova Carta representa, por conseguinte, um marco, mas não 

representa ainda o coroamento de todo processo de reconstitucionalização ou 

mudança. Com efeito, estamos unicamente passando de uma a outra transição, a 

saber, da transição discricionária para a transição constitucional, do governo de um 

só poder para o governo dos três poderes, do regime do decreto-lei para o regime da 

Constitutição
1
. 

 

Aduzem os estudiosos que o texto de 1988 é algo produzido no ventre do povo, 

porém, a despeito de alguns conteúdos negativos exarados na nova Carta, existem muitos 

temas em que a abordagem que o constituinte há de ser considerada como positiva. 

 
Mas os conteúdos positivos, a nosso ver, sobrevelam os negativos, principalmente 

no que tange aos direitos e garantias fundamentais. A Constituição avança e testifica 

a modernidade quando faz do racismo, da tortura e do tráfico de drogas crimes 

inafiançáveis, quando estabelece o mandado de segurança coletivo, o mandado de 

injunção e o habeas data, quando reforça a proteção dos direitos e das liberdades 

individuais, quando restitui ao Congresso Nacional prerrogativas que lhe haviam 

sido substituídas pela administração militar, quando valoriza a função do controle 

parlamentar sobre o Executivo por via de comissões parlamentares de inquérito 

dotadas de poderes de investigação idênticos aos da autoridade judiciária, quando 

substitui o Conselho de Segurança Nacional por dois novos conselhos de assessoria 

do Presidente da República no propósito de fazer mais eficaz, mais aberto e mais 

ficalizado o sistema de defesa das instituições, quando define os princípios da ordem 

econômica, a defesa do meio ambiente, a proteção dos índios, as conquistas da 

seguridade social
2
. 

 

Dessa forma, observa-se que os autores identificam a consagração dos direitos e 

garantias fundamentais como traço indelével de mudança conferida pelo texto da Carta 

Magna.  

Diante da referida conjuntura histórico-política, empenhou-se, portanto, o legislador 

constituinte em positivar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos com o viso de dar 

aplicabilidade aos mesmos e de reafirmar o regime democrático, que à época, buscava tomar 

rumos opostos aos definidos pelo extinto Regime Militar. 

Urge salientar que esse processo de transformação constitucional operou 

transformações em outros campos, não apenas no que tange aos direitos e garantias 

fundamentais. Entretanto, como visto, a Carta Magna de 1988 precisa aperfeiçoar-se. O 

referido período é marco para a história desse país por ser considerado momento de transição 

de um regime autoritário para um regime democrático, porém constata-se, que se 

                                                           
1
 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Brasília. OAB Editora, 2004, p. 

491. 
2
 Ibidem, p. 490. 
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consubstancia, na realidade, como ponto de partida para mudanças posteriores que possam 

sedimentar o exercício do poder democrático.  

 

2.2 A interface entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à cultura 

 

Observa-se, a partir da análise constitucional dos direitos fundamentais, que o 

constituinte possuía a intenção de situar os direitos fundamentais em um patamar de destaque. 

Tal afirmação é demonstrada quando se observa a determinação da condição dos direitos 

fundamentais ao status como cláusula pétrea. 

 
Art. 60. [...] 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais
3
. 

 

Inseriu também o princípio da dignidade da pessoa humana entre os fundamentos da 

República Federativa do Brasil. Acerca do aludido princípio, vejamos o que afirma Rodrigo 

Vieira Costa: 

 
O ideal valorativo do ser humano nas Constituições contemporâneas do Século XX, 

vezes antecedidos por regimes políticos de exceção, foi positivado em seus textos 

como princípio fundante do qual emana todos os direitos fundamentais de um 

ordenamento jurídico. No Brasil, não é diferente, constitui segundo o artigo 1º, III, 

da Constituição da República de 1988, fundamento do Estado democrático
4
. 

 

Nesse passo, Ingo Wolfgang Sarlet introduz o seguinte conceito de dignidade da 

pessoa humana: 

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada 

ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 

demais seres humanos
5
. 

 

                                                           
3
 BRASIL. Artigo 60. In: Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. (Grifos nossos). 
4
 COSTA, Rodrigo Vieira. A dimensão constitucional do patrimônio cultural: o tombamento e o registro sob a 

ótica dos direitos culturais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 20. 
5
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 6ªEd. rev. atual. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2008. p. 63. 
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Para o referido autor, a Carta de 1988 incluiu a dignidade da pessoa humana como 

princípio de destaque, juntamente com os demais princípios fundamentais da República, 

estatuídos no art. 1º, confirmando a qualidade de mandamentos de força informativa e da 

ordem constitucional. 

 
 A nossa Constituição vigente, inclusive (embora não exclusivamente) como 

manifesta reação ao regime autoritário precedente – no que acabou trilhando 

caminho similar ao percorrido, entre outras ordens constitucionais, pela Lei 

Fundamental da Alemanha e, posteriormente, pelas Constituições de Portugal e 

Espanha – foi a primeira na história do constitucionalismo pátrio a prever um título 

próprio destinado aos princípios fundamentais, situado, em manifesta homenagem 

ao especial significado e função destes, na parte inaugural do texto, logo após o 

preâmbulo e antes dos direitos fundamentais
6
. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana revela-se, dessa forma, norteador de todo 

o ordenamento jurídico pátrio posto que é fundamento da República Federativa Brasileira. 

Observe-se o que dispõe o art. 1º inciso III da CFRB/88:  

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

 

Seu enunciado transmite conteúdo de natureza cogente e que deve ser respeitado tanto 

pelas normas constitucionais quanto pelas infraconstitucionais. O Estado assume, então, o 

nicho de garantidor da efetivação desses direitos.  

O prestígio do referido princípio tem sua razão de ser tanto na opção do constituinte 

originário em defender os direitos e garantias individuais, quanto no fenômeno da 

universalização dos direitos humanos.  

O marco histórico dessa concepção é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, que estabelece em seus artigos verdadeiros mandamentos definidores do conceito de 

vida humana digna. Em seu bojo inclui-se também o direito de toda pessoa humana a 

participar e a fruir da cultura e das artes. 

 
Artigo XXVII  

1.Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 

de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.  

                                                           
6
 Ibidem, p. 65. 
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2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes 

de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor
7
. 

 

José Afonso da Silva (2001) afirma que a terminologia cultura passou a integrar os 

textos constitucionais primeiramente com a Constituição Mexicana de 1917 e depois com a 

Constituição de Weimar em 1917. No Brasil, a Constituição de 1934 já dispunha sobre a 

proteção da cultura e outros temas correlatos como as artes, as ciências e as letras. Entretanto, 

a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, especificamente no art. 27, 

estabeleceu-se a orientação de que o direito à cultura compõe a dimensão dos direitos 

fundamentais. Esse entendimento alastrou-se pelo mundo inteiro e diversos países começaram 

a implantar em seus sistemas constitucionais o amparo ao direito à cultura. 

Vê-se, portanto, que a civilização ocidental passou a positivar algum tipo de proteção 

à cultura somente a partir do século XX.  A existência dessa preocupação com a defesa dos 

bens culturais está profundamente ligada ao momento histórico de evolução dos estudos da 

antropologia como explica Marilena Chauí (2008). A ilustre professora também leciona que 

ao longo dos séculos o termo cultura já sofreu diversas transmutações. O entendimento que 

temos hoje sobre de cultura é oriundo da segunda metade do século XX, quando os estudiosos 

do tema passaram a imprimir outra significação ao aludido conceito. In verbis:  

 
É essa concepção ampliada da cultura que, finalmente, será incorporada a partir da 

segunda metade do século XX, pelos antropólogos europeus. Seja por terem uma 

formação marxista, seja por terem um profundo sentimento de culpa, buscarão 

desfazer a ideologia etnocêntrica e imperialista da cultura, inaugurando a 

antropologia social e a antropologia política, nas quais cada cultura exprime, de 

maneira historicamente determinada e materialmente determinada, a ordem humana 

simbólica com uma individualidade própria ou uma estrutura própria. A partir de 

então, o termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, sendo 

agora entendida como produção e criação da linguagem, da religião, da sexualidade, 

dos instrumentos e das formas do trabalho, das formas da habitação, do vestuário e 

da culinária, das expressões de lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações 

sociais, particularmente os sistemas de parentesco ou a estrutura da família, das 

relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura passa a 

ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e 

signos, instituem as práticas e os valores, definem para si próprios o possível e o 

impossível, o sentido da linha do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças 

no interior do espaço (o sentido do próximo e do distante, do grande e do pequeno, 

do visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o 

justo e o injusto, instauram a idéia de lei, e, portanto, do permitido e do proibido, 

determinam o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano
8
. 

 

                                                           
7
 PLANALTO. Declaração dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DH8.HTM>. Acessado em: 26/10/2011. 
8
 CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. In: Crítica y emancipación. Revista latino-americana de Ciencias 

Sociales. Año 1, nº 1, jun. 2008. Buenos Aires: CLACSO, 2008. ISSN 1999-8104, p. 57. Disponível em: 

<http://bibliotecavirtual.clasco.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf>. 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DH8.HTM
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Depreende-se, portanto, que a cultura assume hoje contornos mais amplos, onde não 

há espaço para as teorias de supremacia de uma cultura sobre a outra; abrangendo todo um 

conjunto de bens, sejam eles materiais ou imateriais, a partir da visão do homem como 

protagonista de sua própria história. Ademais, restaram debilitados os entendimentos de 

cultura como monumentalidade e excepcionalidade. Segundo Carlos Frederico Marés de 

Souza Filho: 

 
Com isto, a partir dos finais do século XX começaram a surgir idéias de preservação 

não da raridade e monumentalidade , mas da diversidade cultural e biológica. A 

humanidade se deu conta de estava perdendo não somente a diversidade da natureza, 

mas havia um processo de homogenização da cultura
9
. 

 

Dessa forma, observa-se que a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 

1988 o princípio da dignidade da pessoa humana passou a ter status de fundamento da 

República Federativa do Brasil e sua observância se impõe a normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Ademais, verificou-se a ascensão desse princípio no âmbito internacional 

especialmente após a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O aludido documento 

estabeleceu como essencial para a aferição de vida humana digna o acesso à cultura e às artes.                  

Observou-se também o que se compreende por cultura, a partir da evolução histórica do 

termo, bem como a inaplicabilidade nos dias atuais da cultura como monumentalidade e 

excepcionalidade.  

 

2.3 O assento constitucional dos direitos culturais 

 

Cumpre-nos, nesse momento, proceder ao estudo específico de como o direito à 

cultura se apresenta na Constituição Federal de 1988. Como dito, o Estado brasileiro 

protagonizou a utilização do termo “direitos culturais” em seu ordenamento, e o fez no art. 

215. Senão vejamos: 

 
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais
10

. 

 

Apesar de fazer constar no sistema constitucional pátrio o “pleno exercício dos direitos 

culturais” no caput do art. 215, o legislador não define de forma clara sua significação. Para 

Rodrigo Vieira Costa (2011):  

                                                           
9
 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Tombamento e registro: dois instrumentos de proteção. Revista de 

Direitos Difusos-Direitos Culturais. Ano VIII, vol. 42, abril/junho 2007, p. 43-56. 
10

 BRASIL. Artigo 215. Op. cit. 



18 

 

 
 

 
Dentro das inovações oriundas da Constituição da República de 1988, o 

ressurgimento do Estado Democrático aproxima a forma de governo, que, em sua 

base de legitimidade, tem por titular o povo, e a Cultura, anteriormente reduto dos 

quintões aristocráticos, ao dedicar em sua topografia, de forma inédita no 

constitucionalismo brasileiro, uma seção à Cultura. Outra inovação trazida pelo 

Constituinte de 1988 foi a expressão de direitos culturais, presente no art. 215, nunca 

antes utilizado no direito constitucional. Em um e outro caso, o constituinte não 

definiu expressamente os termos citados, o que dificulta o reconhecimento desses 

direitos e sua garantias de efetivação
11

.  

 

Constatada essa indeterminação que existe na Constituição brasileira sobre o que 

sejam direitos culturais, José Afonso da Silva (2001, p.34/35) intervém lecionando acerca dos 

limites da concepção de cultura que a Carta da República nos apresenta, qual seja, a 

aplicabilidade do conceito antropológico de cultura no sistema constitucional.  

O referido jurista explica que a cultura consiste num sistema de sentidos significantes, 

graças à possibilidade de recaírem sobre o termo uma pluralidade de entendimentos. A 

ordenação constitucional da cultura apresenta, portanto, dois sistemas de significações.  

De um lado, a cultura relaciona-se com as normas de direito que garantem o acesso à 

cultura e a igualdade no gozo dos bens culturais e de outro com as conceituações de 

patrimônio cultural e os diversos objetos culturais passíveis de proteção jurídica.  

Conclui o jurista que não há similaridade entre o que se entende antropologicamente 

por cultura e o que a Constituição Federal prevê, de modo que a compreensão constitucional 

de cultura restringe-se aos bens de referência da história do homem, ao passo que a cultura 

compreende algo mais amplo.  

 
É importante ter isso em mente, porque a Constituição não ampara a cultura na 

extensão de sua concepção antropológica, mas no sentido de um sistema de 

referencia à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira (art. 216). Quer dizer que, se, do ponto de vista antropológico, 

todos os utensílios e artefatos, enfim, todo o construído, toda obra humana é cultura, 

nem tudo isso entra na compreensão constitucional como formas culturais 

constituintes do patrimônio cultural brasileiro digno de ser especialmente 

protegido
12

.  

 

Corroborando com esse entendimento, Rodrigo Vieira Costa (2011) adverte que 

deverá ser levado em conta para a proteção de um bem cultural o valor referencial do mesmo 

para a coletividade, ou seja, para a toda a sociedade brasileira, caso contrário, afirma “a ação 

estatal nas políticas culturais ligadas a área patrimonial ficaria prejudicada, tendo em vista o 

                                                           
11

 COSTA. Op. cit., p. 18-19. 
12

 SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Editora Malheiros, 2001, p. 39-42. 
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contingenciamento de demandas nas quais tudo seria passível de proteção e ao mesmo tempo 

nada seria protegido”
13

. 

Diante do vácuo existente na Carta da República sobre o que seriam os direitos 

culturais, Francisco Humberto Cunha Filho propõe o seguinte conceito: 

 
Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de 

saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e o uso do passado, 

interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções 

referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa humana
14

.                    

 

Tendo por base referido conceito percebe-se que o legislador ao instituir o art. 216 

define patrimônio cultural como sendo 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. Percebe-se com isso que se confundem 

o conceito jurídico de cultura com o de patrimônio cultural.  

Nessa toada aduz Francisco Humberto Cunha Filho: 

 
Pondere-se que a cultura é identificada precisamente por suas manifestações; se a 

norma menciona que todas manifestações humanas relacionadas à identidade dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira compõem o patrimônio cultural 

do país, e se, para além disso, nada mais pode ser vislumbrado como cultura, de fato 

o que o legislador fez foi simultaneamente definir patrimônio cultural e cultura para 

a seara jurídica do Brasil
15

. 

 

O patrimônio cultural brasileiro encontra-se, pois, definido no art. 216, o qual compõe 

a sessão relativa aos direitos culturais que legislador estabelecera na Carta de 1988 e que 

corresponde ao entendimento jurídico brasileiro de cultura.  Determinou-se em seus incisos as 

mais diversas possibilidades de patrimônio que vão de bens móveis a imóveis e de bens 

materiais a imateriais.  

Nota-se um alargamento no conceito de patrimônio cultural contrapondo-se ao modelo 

definido pelo Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937
16

, o qual identificava apenas os 

monumentos históricos e os bens excepcionais, ligados a fatos memoráveis da história 

brasileira. 

                                                           
13

 COSTA. Op. cit., p. 17. 
14

 CUNHA FILHO. Francisco Humberto.  Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento 

jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 34. 
15

 Ibidem, p. 27-28. 
16

 O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que dispõe acerca da organização da proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, apontava um conceito muito restrito de patrimônio cultural. Senão vejamos:  Art. 1º 

Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e 

cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988 aperfeiçoou-se referido conceito, deixando de referir-se somente a fatos 

memoráveis da história brasileira.  
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Incluiu-se, por conseguinte o rol: 

 
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
17

. 

 

Rodrigo Vieira Costa (2011) ensina que há princípios que regem os direitos culturais e 

que, devido à sua estrutura normativa servem incontestavelmente ao intérprete no momento 

da exegese das normas jurídicas.  

Para tanto, o citado autor anota os diversos princípios que se relacionam à proteção do 

patrimônio cultural, entretanto, optamos por destacar o entendimento de Francisco Humberto 

Cunha Filho (2000) acerca de cinco princípios constitucionais culturais, quais sejam: o 

princípio do pluralismo cultural, que se caracteriza pelo prestígio dado pelo Estado às mais 

diversas formas de manifestação cultural; o princípio da participação popular, quando o 

Estado brasileiro preconiza a atividade cidadã na proteção, no fomento e no acesso à cultura; 

o princípio da atuação estatal como suporte logístico, que se distingue no fato de que o Estado 

deverá fornecer os mecanismos necessários que garantam a proteção dos bens culturais; e o 

princípio da memória coletiva na qual se preceitua que o Estado deve agir de maneira a 

favorecer a perpetuação de tudo que diz respeito à identidade do povo ou seja, referido 

princípio aduz a primazia do respeito à memória.  

Diante disso, ressaltemos que o referido art. 216 claramente aduz ao princípio da 

memória coletiva, visto que há clara preocupação do legislador em determinar um amplo rol 

de possibilidades atinentes ao patrimônio cultural, aumentando significativamente sua 

significação e afastando definitivamente a ideia de que apenas bens culturais ligados às 

concepções de monumentalidade e de excepcional valor histórico podem ser contemplados 

pela proteção constitucional. 

Compete-nos nesse momento, estabelecer o locus que a Constituição Federal outorgou 

aos direitos culturais.  

                                                           
17

 BRASIL. Artigo 216. Op. cit. 
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O artigo 5º da Carta da República procedeu à enumeração nos seus incisos dos mais 

diversos direitos e os denominou direitos fundamentais. De tal forma que, para garantir sua 

perpetuidade no ordenamento jurídico pátrio e, consequentemente, assegurar maior segurança 

jurídica, procedeu à sua inclusão como cláusula pétrea. Dessa forma, os direitos fundamentais 

encontram-se no inciso IV, § 4º do art. 60 da Constituição Federal constituindo os limites 

materiais de reforma à Carta Republicana.  

Existe latente debate doutrinário acerca da extensão do referido inciso IV, tendo em 

vista que o aludido inciso fala em “direitos e garantias individuais” e, devido à “classificação” 

existente acerca das gerações de direitos fundamentais persiste a contenda relativa à inserção 

ou não na referida limitação material das demais categorias de direito. 

Esclarecem Ana Maria D´Ávila Lopes e Roberta Laena Costa Jucá o que são os 

direitos fundamentais: 

 
Os direitos fundamentais podem ser definidos como normas constitucionais de 

caráter principiológico, que visam proteger diretamente a dignidade humana nas 

suas mais diversas manifestações e objetivam legitimar o poder jurídico-estatal. 

Da definição pode-se inferir que os direitos fundamentais são normas positivas do 

mais alto nível hierárquico, visto a sua função de preservar a dignidade de todo ser 

humano, tarefa que deve ser o centro e fim de toda atividade pública. O caráter 

principiológico deriva da estrutura abstrata do seu enunciado, conforme os 

ensinamentos do jurista alemão Robert Alexy (1993). Por outro lado, afirma-se, 

também, que os direitos fundamentais buscam legitimar o Estado, na medida em que 

a forma como esses direitos são previstos, protegidos e promovidos em uma ordem 

estatal permite definir o grau de democracia vigente nesse Estado
18

. 

  

Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, conforme aduz, Luís Roberto 

Barroso (2010), que existem direitos protegidos pela cláusula do inciso IV, § 4º do art. 60 da 

Constituição Federal que não se encontram expressos no elenco do art. 5º, graças ao que 

preceitua o § 2º do artigo 5º. 

Entretanto, acerca da interpretação literal ou não do inciso IV, § 4º do art. 60 há 

controvérsia doutrinária. Segundo Luís Roberto Barroso “parte da doutrina sustenta que a 

cláusula constitucional somente faz menção aos direitos individuais e que, por se tratar de 

norma excepcional limitadora dos direitos da maioria política, deve ser interpretada de 

maneira estrita, e não extensiva”
19

. 

                                                           
18

 LOPES, Ana Maria D´Ávila; JUCÁ, Roberta Laena Costa. Redefinindo e Promovendo os Direitos 

Fundamentais Culturais. In: CUNHA FILHO, Francisco Humberto; TELLES, Mário Ferreira de Pragmácio; 

COSTA, Rodrigo Vieira. Direito, arte e cultura. Fortaleza: Sebrae/Ce, 2008, p. 71. 
19

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 179. 
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O aludido autor, todavia, entende que referida cláusula constitucional deve recair 

sobre os mais diversos direitos fundamentais, compreendendo que a determinação semântica 

do inciso IV em questão, é de gênero e não de espécie, de forma que não está fazendo alusão 

apenas aos direitos tidos como individuais, como também os direitos sociais e os direitos 

coletivos e difusos. Ademais, alude o jurista trazendo à tona o entendimento de Ingo 

Wolfgang Sarlet
20

 de que não se pode fazer distinção entre direitos fundamentais formais, ou 

seja, os que foram previstos pelo constituinte, dos direitos fundamentais materiais, que seriam 

os que tutelam valores merecedores de proteção especial.  

O entendimento de Luís Roberto Barroso respalda-se no princípio da dignidade da 

pessoa humana e do mínimo existencial: 

 
Diante disso, a moderna doutrina constitucional, sem desprezar o aspecto didático da 

classificação tradicional em gerações ou dimensões de direitos, procura justificar a 

exigibilidade de determinadas prestações e a intangibilidade de determinados 

direitos pelo poder reformador na sua essencialidade para assegurar uma vida digna. 

Com base em tal premissa, não apenas os direitos individuais que constituem 

cláusulas pétreas, mas também as demais categorias de direitos constitucionais, na 

medida em que sejam dotados de fundamentalidade material
21

. 

 

De fato, examina-se que o Constituinte originário, não por acaso, estabeleceu como 

fundamento do Estado de direito brasileiro o princípio da dignidade da pessoa humana e, 

como visto linhas acima, constitui mandamento norteador de toda a ordem jurídica pátria. 

Objetiva o aludido princípio servir de auxiliar interpretativo das normas constitucionais e 

infraconstitucionais e, indubitavelmente, a concepção que melhor se adequa ao fundamento 

constitucional de dignidade da pessoa humana é a de que deve haver interpretação extensiva 

do inciso IV, §4º do art. 60 da Constituição Federal.  

Dessa forma, compreende-se que, os direitos tidos como “culturais” estão inseridos 

como cláusula pétrea em nosso ordenamento jurídico, isto porque, o artigo 5º em seu 

parágrafo 2º prevê a possibilidade de, por extensão, serem compreendidos como direitos 

fundamentais os direitos que não estão necessariamente explícitos no texto constitucional.  

 
Art. 5º [...] 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte
22

. 

 

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho (1991) afirma que: 

                                                           
20

SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre o poder de reforma da Constituição e os seus limites materiais 

no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito e Poder. São Paulo: Nova Floresta, 2005, p. 311. 
21

 BARROSO. Op. cit., p. 177-178. 
22

 BRASIL. Artigo 5º. Op. cit. 
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Disto decorre que é plenamente sábia e pertinente a distinção feita por 

CANOTILHO entre direitos fundamentais formalmente constitucionais e direitos 

fundamentais sem assento constitucional ou direitos fundamentais dispersos, sendo 

que estes últimos para além de encontrarem suporte apenas na lógica forma, 

costumam ser expressamente referidos, em gênero, numa norma de fattispecie 

aberta, constante dos textos constitucionais; norma esta que embute o que a doutrina 

chama de princípio de não identificação ou cláusula aberta dos direitos 

fundamentais
23

.   

 

Sobre o tema, Ana Maria D´Ávila Lopes e Roberta Laena Costa Jucá (2008) ensinam 

que tendo os direitos culturais essa qualidade de direito fundamental impõe-se aplicabilidade 

imediata, senão vejamos: 

 
O primeiro questionamento a ser desvendado consiste em saber por que os direitos 

culturais são direitos fundamentais. Um elemento essencial para a caracterização dos 

direitos fundamentais é a sua função de proteger diretamente a dignidade humana. É 

claro que todo direito, toda norma jurídica, tem como objeto a salvaguarda e bem-

estar do ser humano – ou pelo menos assim deveria sê-lo -; mas, no caso dos direitos 

fundamentais, essa proteção é direta e sem mediações normativas. O §1º do art. 5º 

da Constituição Federal acolhe essa vertente teórica , quando estabelece que todas as 

normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Assim, afirmar 

que toda manifestação cultural deve ser primordialmente protegida é reconhecer que 

todo povo tem o igualitário direito ao seu reconhecimento e preservação como tal, 

sem necessidade de prévias qualificações nem preenchimento de requisitos pré-

estabelecidos
24

.  

 

Dessa forma, têm-se que os direitos culturais estão inseridos na dimensão dos direitos 

fundamentais da Constituição Federal brasileira, sendo-lhes outorgada as demais 

características distintivas dos direitos fundamentais, dentre elas a aplicabilidade imediata (§ 1º 

do art. 5º), bem como sua identificação como cláusula pétrea, devido à cláusula de abertura 

prevista no § 2º do artigo 5º da Carta da República. 

 

2.4 O meio ambiente cultural e os instrumentos de defesa do patrimônio cultural 

brasileiro 

       

Para além da identificação do locus constitucional atribuído aos direitos culturais, faz-

se imperativa uma análise acerca de sua intrínseca relação com o art. 225 da Constituição 

Federal, ou seja, a abordagem constitucional que tem por escopo salvaguardar o direito ao 

meio ambiente equilibrado.  

O legislador pátrio instituiu no art. 225 da Constituição Federal de 1988 o direito de 

todos, ou seja, de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Consagrou-o como bem de uso comum do povo intrinsecamente ligado à sadia qualidade de 

vida e cuja defesa e preservação incumbem ao Poder Público e a toda a coletividade. Veja-se 

o teor do aludido dispositivo: 

 
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
25

. 

 

Dessa forma, o meio ambiente é concebido como direito difuso, ou seja, pertencente a 

toda a coletividade. A doutrina ambientalista brasileira costuma afirmar que a terminologia 

“meio ambiente” aduzida pela Carta Magna de 1988 tem caráter multifacetário. Classificam-

se, pois, segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo
26

, em  meio ambiente  natural, artificial, 

cultural e do trabalho.  

Sobre o tema, José Afonso da Silva:      

                    
O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda 

Natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, 

compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o 

patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico
27

.  

 

Impõe-se, portanto, a proteção do patrimônio cultural brasileiro à luz da Constituição 

Federal, inclusive como cumprimento à preservação do meio ambiente e com vistas à 

obtenção da sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Carta Magna. Nesse diapasão 

Ana Maria Moreira Marchesan: 

 
Transparece dessa visão inaugurada na Carta de 1988, uma concordância com a 

afirmação de que o ser humano é um ente dotado de um duplo estatuto: cultura e 

natureza. E que, para atingir o ideal de qualidade de vida (o bem estar de que fala o 

art. 193 da CF), é preciso possa ele se desenvolver em um meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, no qual estejam em condições de preservação e 

harmonia as três dimensões do ambiente usualmente definidas sob as rubricas do 

cultural, do natural e do artificial
28

.  

 

Diante das imposições constitucionais reveladas, um questionamento pode ser 

levantado: o legislador olvidou-se em oferecer mecanismos que se prestem à defesa do 

patrimônio cultural? 
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A Carta Magna de 1988 albergou inúmeras ferramentas que servem à proteção do 

patrimônio cultural. Saliente-se, inicialmente, que o § 1º do art. 216 explica que essa 

responsabilidade protetiva incumbe não apenas ao Poder Público, mas também a toda a 

coletividade.  

 
Art. 216 § 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
29

.  

 

No aludido dispositivo, o legislador instituiu como formas de acautelamento e 

preservação os seguintes instrumentos: inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação. A coletividade também detém diversos meios de defesa como o direito de 

petição, a ação civil pública e a ação popular. Vejamos o ensinamento de Ana Maria D´Ávila 

Lopes e Roberta Laena Costa Jucá (2008): 

 
Impende salientar que a referida obrigação [[proteção do patrimônio cultural]] não 

deve ficar reduzida à atuação do Poder Público, devendo existir a colaboração da 

sociedade (§ 1º do art. 216). Com efeito, a sociedade não pode ficar à margem da 

efetivização (sic) dos direitos fundamentais. A Constituição Federal prevê diversos 

mecanismos de participação popular na defesa de seus direitos. Participação esta que 

pode ser de forma individual como, por exemplo, por meio do exercício do direito 

de petição para denunciar ou reclamar a violação de algum direito (conforme a 

alínea a do inciso XXXIV do art.5º) ou da ação popular para defender o patrimônio 

histórico-cultural (inciso LXXIII do art.5º), ou de forma coletiva, por meio da ação 

civil pública
30

.  

 

Vê-se, por conseguinte, que a Carta Magna prevê inúmeros meios de defesa dos bens 

culturais, asseverando a importância do direito à cultura no ordenamento jurídico pátrio.  

De um lado, observa-se que os direitos culturais se consolidam como direitos 

fundamentais, devido ao seu conteúdo e historicidade; como essenciais à sadia qualidade de 

vida, tendo em vista o caráter multifacetário da proteção constitucional ao meio ambiente; e 

como componente relevante à existência humana digna, tendo em vista que a Carta Magna 

designou como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Ademais, verifica-se que o legislador instituiu diversos instrumentos de proteção aos 

bens culturais, como o inventário, o registro, a desapropriação, a vigilância e o tombamento, 

cujo estudo será perfilhado a seguir.  
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3 O TOMBAMENTO COMO MEIO DE DEFESA DOS BENS CULTURAIS E MODO 

DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 

 

No contexto acima estudado de afirmação e valorização dos direitos fundamentais, 

especialmente dos direitos culturais, o presente capítulo pretende estudar  o tombamento 

como meio de defesa instituído pelo constituinte para defender os bens culturais e também 

como modalidade de intervenção do Estado na propriedade.  

Para o estudo deste capítulo observa-se a transformação no conceito clássico do direito 

de propriedade e a necessidade de cumprimento da função social e investiga-se, 

detalhadamente, o tombamento como meio de defesa dos bens culturais, seu conceito, 

características e traços controversos da doutrina administrativista a partir da análise do 

Decreto-Lei nº 25/37. Estuda-se o que a referida lei infraconstitucional dispõe acerca do 

objeto, procedimento e efeitos do instituto. 

 

3.1 A Intervenção do Estado Contemporâneo na propriedade sob a ótica da Constituição 

Federal de 1988 

 

O fundamento político mais relevante para a intervenção do Estado nas relações 

privadas é denominado interesse público. A atuação da Administração Pública, em verdade, 

está adstrita aos princípios constitucionais expressos no caput do art. 37 da Constituição 

Federal que determina que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, [...]” mas também, nos 

princípios reconhecidos como o Princípio da Supremacia do Interesse Público. Para José dos 

Santos Carvalho Filho: 

 

As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da 

coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim 

último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público. E se, como visto, 

não estiver presente este objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de 

finalidade
31

.  

 

Dessa forma, percebe-se que o Estado poderá intervir nas relações privadas, com 

vistas a perfectibilizar o interesse público. Essa intervenção poderá ocorrer inclusive no 
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âmbito do direito de propriedade, que como se sabe é direito fundamental, estatuído no art.5º, 

XXII da Carta Marga, mas que pode ser flexibilizado, a fim de dar cumprimento às 

necessidades de interesse público.               

Para José Afonso da Silva (2008), após o advento da Constituição Federal de 1988, o 

direito de propriedade deixou de ser vislumbrado de uma perspectiva puramente civilista, 

passando a pertencer a uma visão estreitamente disciplinada pelo Direito Público. Segundo o 

autor, o direito de propriedade está assentado nas normas constitucionais, ou seja, o seu 

regime fundamental encontra-se na Constituição e no Direito Civil encontram-se reguladas as 

relações civis que a tenham como base.  As normas de direito privado devem, portanto, 

harmonizar-se com a disciplina constitucional do tema.  

 

 É verdade que o art. 170 inscreve a propriedade privada e sua função social como 

princípios da ordem econômica (incs. II e III). Isso tem importância, porque, então, 

embora prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá ser considerada 

puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente 

porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de 

seu fim: assegurar a todos existência de vida digna, conforme os ditames da justiça 

social. Se é assim, então a propriedade privada, que, ademais, tem que atender sua 

função social, fica vinculada à consecução daquele princípio
32

.  

 

José Afonso da Silva critica a doutrina que prega que para atingir o fim da função 

social, basta que a propriedade não prejudique o interesse social, como se a exigência 

constitucional pudesse ser satisfeita com a simples atuação do poder de polícia do Estado e 

que concebe a função social da propriedade unicamente como mecanismo de limitação no 

uso, gozo e fruição da propriedade.  

 

Ora, se se introduziu princípio novo, além do poder de polícia já existente, é porque 

o constituinte desejou inserir na estrutura mesma da concepção e do conceito de 

direito de propriedade, um elemento de transformação positiva que a ponha a 

serviço do desenvolvimento social. A atual Constituição, como se verá, no texto, é 

ainda mais enfática nesse sentido, de tal sorte que a propriedade não se concebe sem 

função social
33

.  

 

Evidencia-se, portanto que a entrada em vigor da Carta Republicana imprimiu novo 

conceito à propriedade. Afirma-se que o instituto sofreu transmutação e hoje, como se pode 

observar, a propriedade deixou de ter caráter inviolável ou sagrado, devendo perfectibilizar-se 

com os anseios sociais.  
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A Constituição Federal estabelece no art. 5º, caput, bem como nos incisos XXII e 

XXIII o direito à propriedade e, em seguida, à necessidade de atendimento à função social. 

Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

 A função social é um princípio que opera um corte vertical em todo o sistema de 

direito privado. Ela se insere na própria estrutura de qualquer direito subjetivo para 

justificar a razão pela qual ele serve e qual papel desempenha. [...] Inexiste 

incompatibilidade entre a propriedade e a função social, mas uma obrigatória relação 

de complementariedade, como princípios da mesma hierarquia. Não se pode mais 

conceder proteção à propriedade pelo mero aspecto formal da titularidade em função 

do registro [...]
34

.  

 

Adverte a doutrina pátria que o atendimento à função social da propriedade e as 

limitações administrativas ao direito de propriedade não devem ser confundidas.  

A função social da propriedade transformou intrinsecamente o que se entende por 

propriedade, ou seja, modificou a natureza do instituto, imprimiu-lhe outro significado.  

As limitações administrativas, através dos modos de intervenção do Estado na 

propriedade, pautam-se em supressões ao exercício das faculdades do direito de propriedade 

visando o interesse público.  

Apesar de tênue a diferença, veja-se o que dispõem Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald (2007) sobre o tema: 

 

A função social da propriedade não se confunde com as limitações ao direito de 

propriedade impostas pelo ordenamento jurídico. As restrições ao direito de 

propriedade são normas emanadas do direito de vizinhança (art. 1.277 do CC) e 

direito administrativo (v.g. desapropriação, requisição). Referidas compressões ao 

exercício das faculdades do domínio emanam de imposições que objetivam evitar o 

exercício anormal do direito de propriedade e possuem conteúdo negativo no sentido 

de sacrificar sua extensão, ao impedir que proprietários possam prejudicar direitos 

de outros proprietários ou interesses urbanísticos. [...] A função social da 

propriedade penetra na própria estrutura e substância do direito subjetivo, 

traduzindo-se em uma necessidade de atuação promocional por parte do 

proprietário, pautada no estímulo a obrigações de fazer, consistentes na 

implementação de medidas hábeis a impulsionar a exploração racional do bem, com 

finalidade de satisfazer os seus anseios econômicos sem aviltar demandas coletivas, 

promovendo o desenvolvimento econômico e social, de modo a alcançar o valor 

supremo no ordenamento jurídico: a Justiça
35

.  

 

Apesar da diferenciação existente entre o que seja a função social da propriedade e as 

limitações administrativas que restringem o uso da propriedade, afigura-se primordial para 

este trabalho observar como a propriedade, no caso, a propriedade urbana imóvel, deve 

cumprir sua função social, independentemente de recair sobre a mesma algum tipo de 

intervenção administrativa do Estado. 
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Nota-se, por conseguinte, que intrinsecamente à natureza da propriedade reside a 

necessidade de cumprimento de função social e a decorrente obrigatoriedade do bem em 

harmonizar-se aos anseios sociais.  

Assentado o entendimento do que seja a função social da propriedade e o seu 

significado para a reformulação do conceito do instituto, proceda-se ao estudo do 

tombamento. 

 

3.2 Tombamento: características, natureza jurídica e procedimento 

 

No que concerne ao estudo dos bens culturais, a doutrina brasileira compreende o 

tombamento como modo de intervenção do Estado na propriedade que visa à proteção do 

patrimônio cultural, conforme a dicção do art. 216 da Constituição Federal de 1988. Segundo 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro:  

 

O tombamento é forma de intervenção do Estado na propriedade privada, que tem 

por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assim 

considerado, pela legislação ordinária, “o conjunto dos bens móveis e imóveis 

existentes no país cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (art. 1º do Decreto-lei nº 25, 

de 30-11-37, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional)
36

.  

 

Insta ressaltar que o tombamento é um tipo de intervenção do Estado na propriedade 

haja vista que existem outras modalidades como a desapropriação, cuja natureza é mais 

restritiva, bem como a servidão, a limitação, a requisição administrativa e a ocupação 

temporária, cada uma com seu objetivo e determinações legais de utilização, sendo o 

tombamento o modo de intervenção que serve à proteção dos bens culturais.  

No que concerne à natureza jurídica do tombamento, pode-se afirmar que é 

considerada controvertida pela doutrina. Portanto, torna-se indispensável expor algumas 

correntes doutrinárias que se debruçam sobre o estudo do tema. 

Para alguns doutrinadores, trata-se de ato discricionário e que possui categoria própria, 

não podendo ser classificada como servidão, nem como limitação administrativa, como ensina 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
37

.  

Segundo Hely Lopes Meirelles
38

 cuida-se de procedimento administrativo vinculado, 

pois exige devido processo legal para sua formalização.  
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José dos Santos Carvalho Filho
39

 compreende que se trata de ato administrativo, onde 

não há que se falar em procedimento, haja vista que o tombamento se perfaz por um único 

ato. 

Para além da discussão sobre a natureza jurídica do instituto, é importante frisar que o 

tombamento é regido pelo Decreto-lei nº 25, de 30-11-37 no plano infraconstitucional, o qual 

determina em seu art. 3º os bens que não podem ser objeto da aludida forma de intervenção 

do Estado na propriedade.  

 

Art. 3º  

Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem 

estrangeira:  

1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;  

2) que adornem quaisquer veículos pertecentes a empresas estrangeiras, que façam 

carreira no país;  

3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil, e 

que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;  

4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;  

5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:  

6) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos 

respectivos estabelecimentos.  

Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para 

livre trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
40

. 

 

Quando determinado bem é considerado de relevante valor histórico ou artístico, 

determina-se sua inscrição no Livro de Tombo.  

A avaliação técnica é imprescindível para impulsionar o processo de tombamento. Na 

esfera federal o IPHAN (Instituto do Patrimônio Artístico Nacional) é responsável pelo estudo 

sobre a viabilidade do tombamento de determinado bem, elaborando em sua manifestação a 

importância de sua proteção através do tombamento.  

As suas consequências são restrições parciais no exercício do domínio do aludido 

bem. A priori não enseja indenização, entretanto a doutrina entende que se o proprietário 

provar o prejuízo em decorrência desse ato, poderá perceber alguma compensação pecuniária. 

Senão vejamos o que leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

Se, para proteger o bem, o Poder Público tiver que impor restrição total, de modo 

que impeça o proprietário do exercício de todos os poderes inerentes ao domínio, 

deverá desapropriar o bem e não efetuar o tombamento, uma vez que as restrições 

possíveis, nesta última medida, são apenas que constatam da lei, nela não havendo 
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previsão de qualquer imposição que restrinja integralmente o direito de 

propriedade
41

.  

 

No que concerne às competências constitucionais para legislar sobre patrimônio 

cultural, observa-se que legislador incumbiu a todos os entes da Federação a tarefa de 

proteção do patrimônio cultural.  

A Carta Magna estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico 

e paisagístico (art. 24, inciso VII), ou seja, a União tem competência para legislar normas 

gerais sobre o tema e os Estados e o Distrito Federal têm competência suplementar. Aos 

Municípios, por sua vez, competem a promoção e a proteção do patrimônio histórico-cultural 

local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, segundo o art. 30, IX da 

Constituição Federal. 

A doutrina brasileira compreende também que o tombamento possui diversas 

modalidades.  

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011, p. 142/143) quanto à constituição ou 

procedimento, o tombamento pode ocorrer de ofício, voluntário ou compulsório; quanto à 

eficácia, pode ser provisório ou definitivo; quanto aos destinatários, poderá ser individual ou 

geral.  

Inicialmente cumpre salientar que o tombamento de ofício incide sobre os bens 

públicos, conforme dicção do art. 5º do Decreto-Lei nº 25/37. Entretanto, o tombamento 

voluntário ou compulsório recai sobre bens particulares.  

 

Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios 

se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob 

cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos
42

. 

 

No art. 7º do referido diploma legal compreende-se as hipóteses de tombamento com 

anuência do proprietário, seja porque o mesmo requisitou tal procedimento pela via 

administrativa e seu pedido foi assentido pelo órgão técnico competente, seja porque o 

proprietário anuiu à notificação realizada pelo Poder Público para o tombamento da coisa. 

 

Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de 

direito privado se fará voluntária ou compulsoriamente
43

.  

Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e 

a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do 
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patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário 

anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em 

qualquer dos Livros do Tombo
44

. 

 

Entretanto, caso o proprietário discorde e não aprove o tombamento será oferecido o 

prazo de quinze dias da data em que fora notificado para oferecer razões de impugnação, com 

o procedimento completo para esses casos disposto nos arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº25/37. 

 

Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a 

anuir à inscrição da coisa
45

.  

Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo:  

1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão 

competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 

quinze dias, a contar do recebimento da notificação, ou para, si o quiser impugnar, 

oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação.  

2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por simples 

despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo.  

3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, 

dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do 

tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o 

processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta 

dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso
46

. 

 

Acerca do procedimento do tombamento, observa-se que este assume contornos 

diferentes dependendo da modalidade aplicável ao caso concreto.  

Impende frisar inicialmente que o ato final do processo de tombamento é sua inscrição 

no Livro de Tombo, que podem ser de diversos tipos, conforme o art. 4º do Decreto-Lei 

25/37. 

Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro 

Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, 

a saber:  

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas 

pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e 

bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º.  

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte 

histórica; 

 3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou 

estrangeira; 

 4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria 

das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras
47

. 

 

Ademais, independentemente da espécie, faz-se imprescindível para impulsionar o 

processo o parecer do órgão técnico cultural e a notificação do proprietário para que este 
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possa impugnar em quinze dias as razões de tombamento. O Conselho Consultivo do ente 

federativo responsável pelo tombamento analisará ambas as argumentações, do proprietário e 

a manifestação do órgão técnico para definir o processo.  

Destaca-se a necessidade de devido processo legal, no qual seja assegurado o direito 

ao contraditório e à ampla defesa.  

Ao proprietário do bem tombado ainda cabe a interposição de recurso impróprio ao 

Presidente da República, nos termos do Decreto-lei 3.866/41 com vistas a reverter o processo 

de tombamento.  

 

Artigo único. O Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, 

poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto pôr qualquer legítimo 

interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos 

Estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, feito 

no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o decreto-

lei nº 25, de 30 de novembro de 1937
48

. 

 

A autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro assim nos ensina sobre o procedimento do 

tombamento quando a iniciativa parte do Poder Público: 

 

Quando o procedimento começar por iniciativa do Poder Público, ele observará as 

seguintes fases: 

1. manifestação do órgão técnico sobre o valor do bem para fins de tombamento. 

2. notificação do proprietário para anuir ao tombamento dentro do prazo de 15 dias, 

a contar do recebimento da notificação ou para, se quiser, impugnar e oferecer 

razões dessa impugnação.  

3. se o proprietário anuir, por escrito, à notificação, ou não impugnar, tem-se o 

tombamento voluntário, com a inscrição no Livro de Tombo; 

4. havendo impugnação, será dada vista, no prazo de mais 15 dias, ao órgão que 

tiver tomado a iniciativa do tombamento, a fim de sustentar suas razões; 

5. a seguir, o processo será remetido ao IPHAN, que proferirá decisão a respeito, no 

prazo de 60 dias a contar do recebimento; 

6. se a decisão for contrária ao proprietário, será determinada a inscrição no Livro de 

Tombo; se for favorável, o processo será arquivado; 

7. a decisão do Conselho Consultivo terá que ser apreciada pelo Ministro da Cultura 

(Lei nº6.292, de 15-12-75), o qual poderá examinar todo o procedimento, anulando-

o se houver ilegalidade, ou revogando a decisão do órgão técnico, se contrária ao 

interesse público, ou, finalmente, apenas homologando. 

8. o tombamento somente se torna definitivo com a inscrição em um dos Livros de 

Tombo, que, na esfera federal, compreende, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei Nº 

25: 

1. o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 

2. o Livro do Tombo das Belas Artes; 

3. o Livro do Tombo das Artes Aplicadas 

4. o Livro do Tombo Histórico
49

. 

 

Compreende-se, por fim, que o Estado brasileiro adotou política de intervenção em 

algumas searas das relações privadas.  
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O direito de propriedade sofreu transformações com o advento da Carta Política de 

1988, seu conceito encontra-se atrelado ao cumprimento da função social da propriedade, que 

representa o atendimento desta aos anseios sociais, destituindo-se de seu caráter absoluto.  

Observa-se que apesar da distinção entre a função social da propriedade (que compõe 

o núcleo do que se entende hoje por propriedade) e limitações administrativas (restrições do 

Poder Público ao exercício das faculdades daquele direito subjetivo) a compreensão de ambos 

institutos caminham juntos no que tange ao atendimento dos anseios da coletividade.  

Nota-se também que o tombamento perfaz um dos modos de intervenção do Estado na 

propriedade e objetiva preservar o patrimônio cultural brasileiro através da inscrição do bem 

no Livro de Tombo.  

Depreende-se que o aludido instituto possui um procedimento próprio de instauração, 

no qual as garantias do contraditório e da ampla defesa devem ser respeitados, bem como as 

competências determinadas na Constituição para legislar sobre patrimônio cultural.   
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4 A DEMOLIÇÃO DA CHÁCARA FLORA E AS DIFICULDADES DE 

IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS 

 

A partir da coleta de informações da mídia local e dos dados relativos ao processo de 

tombamento iniciado pela Secultfor – Secretaria de Cultura de Fortaleza, estuda-se os fatos, 

históricos e processuais, que antecederam à demolição do referido bem cultural.  

Sob o enfoque da legislação constitucional e infraconstitucional, analisa-se a 

conformação ou não da demolição da Chácara Flora com o ordenamento jurídico brasileiro, as 

consequências para a implementação dos direitos culturais, bem como as medidas que foram 

tomadas pelo Poder Público para viabilizar a reestruturação do prédio histórico e a 

responsabilização do proprietário. 

Avalia-se, por fim, as dificuldades de efetivação dos direitos culturais, apontando para 

a educação patrimonial como método preventivo de sensibilização da sociedade na defesa do 

patrimônio cultural brasileiro. 

 

4.1 Breve relato fático 

 

A Chácara Flora, objeto do presente trabalho, está localizada na Rua Marechal 

Deodoro, nº 818, no bairro Benfica, em Fortaleza, Ceará. Situa-se em um bairro 

tradicionalmente universitário, próximo à Avenida Treze de Maio, uma das vias mais 

movimentadas da cidade.                 

Permanecia incólume ao decorrer dos anos, em meio ao desenvolvimento urbano da 

região, um prédio construído na primeira metade do século XX e que abrigava um pouco da 

história de Fortaleza.  

A rua da Cachorra Magra, hoje denominada Marechal Deodoro, concentrava inúmeras 

chácaras e a única espécie remanescente dessas propriedades urbanas que nos remetem à 

Fortaleza do início do século XX encontrava-se sediada no nº 818.  

A Chácara Flora, como aduzem os veículos midiáticos locais
50

, constituía parte do 

Sítio Benfica que foi dividido e depois ocupado gradativamente a partir da primeira década do 

século XX. Nesse período muitas chácaras foram construídas e marcaram um momento de 

expansão da capital cearense e êxodo da região da Jacarecanga, onde muitos da elite local 
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residiam, para essa área do Benfica, marcada por sua arborização e grandes espaços até para 

cavalgar.  

Compulsando os autos do processo administrativo nº 11.68.13/2011 da Secretaria de 

Cultura de Fortaleza - Secultfor
51

 verificou-se que foi feito o pedido de tombamento pelo 

Professor de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC) e também representante 

suplente desta no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural – 

COMPHIC, Romeu Duarte Júnior. O requerimento supramencionado continha o seguinte 

trecho:  

 

Trata-se da última chácara existente na cidade, situada no bairro no qual esta 

tipologia residencial, mista de elementos urbanos e rurais e característica do final do 

século XIX, amplamente predominava. A solicitação em comento prende-se a 

denúncias relativas à iminente demolição da edificação, que se consumada, 

acarretará em grande perda ao já combalido acervo arquitetônico de interesse de 

preservação existente em Fortaleza.  

 

A Prefeitura de Fortaleza foi até o imóvel e notificou os inquilinos, na pessoa de 

Meirilene dos Santos Soares em 27/07/11. Referido documento, que se encontrava no 

processo com a devida contra-fé, alertava que o imóvel encontrava-se em processo de 

tombamento.  

A Secultfor oficiou a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano – SEMAM, e 

esta comunicou à Secretaria Regional IV solicitando o embargo imediato das obras 

constatadas em andamento na Chácara Flora (alguns tapumes estavam na calçada, cercando o 

prédio) e medidas de proteção na área de valor histórico e arquitetônico. 

Na referida comunicação oficial entre a SEMAM e a Secretaria da Regional IV 

verificou-se que alguns dispositivos da Lei municipal 9.347/08 foram citados, quais sejam, 

arts. 13 e 18, bem como pedido expresso para que a Regional IV embargasse e paralisasse a 

obra em curso no local e “que fossem tomadas medidas coercitivas para evitar a demolição 

total desse espaço, assim como a recuperação dos danos sofridos após comunicação oficial de 

sua proteção por fazer parte do nosso patrimônio histórico”
52

. 

Verificou-se também nos autos do processo que apesar de existir ofício expedido pela 

SEMAM à Regional IV pedindo que a obra fosse embargada, referido órgão expediu 

                                                           
51
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autorização em data posterior à emissão do ofício supramencionado, autorizando a obra no 

imóvel. 

Dessa forma, na manhã do dia 30/12/2011 o proprietário demoliu o terreno e foi 

autuado pela fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) com 

base no art. 63 da lei federal 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Referido dispositivo aduz 

o seguinte: 

 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 

paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 

arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida: Pena - reclusão, de um a três anos, 

e multa
53

.  

 

Perguntados sobre a demolição da Chácara Flora os moradores da região lamentaram o 

acontecido. Veja-se as seguintes declarações: 

 

A servidora pública Ieda Costa, 49, que mora em frente ao local, parecia 

decepcionada. Ela já não dormia há muitas noites, ficava sempre de olho, pois sabia 

que a ameaça de destruição estava próxima. "Um antigo inquilino, antes de ir 

embora, disse que o casarão iria ser destruído para virar quitinetes", diz. E desses 

primeiros temores, ainda em julho, surgiu a preocupação da vizinha. Tapumes 

colocados nas grades denunciavam o possível crime que estava por vir. "Estávamos 

todos aflitos e querendo que a prefeitura tombasse logo", comenta Ieda. [...] Romeu 

Duarte, professor de arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC) e membro 

do Conselho Municipal de Patrimônio, não conteve sua chateação com o crime 

ocorrido às escondidas, na madrugada de ontem, uma antevéspera de feriado. 

Segundo ele, a riqueza patrimonial, vinha, principalmente, do fato de a casa ser 

exemplar único. "A chácara é uma tipologia arquitetônica extinta. Eu pedi o 

tombamento por esse motivo. É uma arquitetura da passagem do século XIX. Com 

traços ecléticos, característica de chalé, com traços europeus que marcam o 

momento da expansão da cidade", diz. A área estava inscrita, segundo ele, num 

quadrado de três mil metros, com quatro fachadas e cercada de verde. Entretanto, 

Duarte alerta que a preservação patrimonial é um grande desafio, principalmente, 

em uma Capital que parece vibrar com o crescimento do mercado imobiliário e 

ainda vê o tombamento como um entrave
54

. 

  

Observa-se, portanto, que os moradores do Benfica já há algum tempo temiam que a 

Chácara Flora fosse destruída e, ao mesmo tempo, percebe-se que reconheciam o valor 

histórico-cultural do referido prédio. 

A Construtora Douglas, proprietária do imóvel, foi autuada pela SEMAM a pagar 

multa de R$ 844.200,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais) pela demolição 

do prédio, nos termos da Lei de Crimes Ambientas, supramencionada. Segundo o Jornal On 
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Line G1
55

 a Prefeitura de Fortaleza, o cálculo foi feito considerando R$ 1.800,00 pelo metro 

quadrado, levando em conta os 469 m² do imóvel em questão.  

Verifica-se uma incongruência no que diz respeito à comunicação entre os órgãos 

municipais (SEMAM e Regional IV). Isso porque o primeiro oficia o segundo para que 

embargue a obra e, em seguida, é concedida autorização ao proprietário para que este dê 

continuidade à obra. 

A Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP) ingressou com 

Representação ao Ministério Público Estadual para que fossem apuradas as circunstâncias da 

demolição da Chácara, tendo em vista que o tombamento provisório já havia sido decretado. 

Diante deste impasse, o Parquet cearense abriu sindicância para apurar quem 

determinou a demolição da Chácara Flora, haja vista que existia comunicado expresso da 

SEMAM para a Secretaria Executiva da Regional IV para que a mesma embargasse a obra e 

determinasse que fossem tomadas medidas para evitar a mutilação do bem
56

. 

 

4.2 Da análise da (des)conformação da demolição com o ordenamento jurídico 

brasileiro: Reflexões sobre o tombamento provisório à luz do Decreto-Lei nº 25 de 1937 

 

Após a entrada em vigor da Constituição de 1988 procedeu-se ao reconhecimento mais 

amplo da importância da proteção dos bens considerados representativos da memória cultural, 

que se consubstanciam em elementos componentes da história do povo, de suas tradições, de 

seu passado.  

É preciso frisar que, antes mesmo do advento da Carta Republicana, o Decreto-Lei 

25/37 já instituía inúmeros dispositivos que lecionavam sobre os efeitos e as modalidades de 

tombamento, especialmente quanto à sua eficácia, temas essenciais à reflexão do presente 

trabalho. 

No que concerne à eficácia do tombamento, entende-se que o mesmo poderá ser 

provisório ou definitivo.  
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Segundo José dos Santos Carvalho Filho
57

 é provisório enquanto está em curso o 

processo administrativo instaurado pela notificação, e definitivo quando, após concluído o 

processo, o Poder Público procede à inscrição do bem no Livro de Tombo. 

As espécies supramencionadas (tombamento provisório e definitivo) detém relevante 

importância para o tema do presente trabalho, por isso, é de suma importância compreender 

os efeitos da decretação de cada uma delas. Vejamos o que preleciona a legislação: 

 

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
58

. 

 

Dessa forma, segundo Hely Lopes Meirelles o tombamento provisório produz os 

mesmos efeitos que o definitivo, com exceção no que diz respeito à transcrição no Registro de 

Imóveis e quanto ao direito de preferência reservado ao Poder Público, cuja exigibilidade se 

faz somente por ocasião do tombamento definitivo.  

Se o Poder Público estivesse retardando o processo, ou seja, o lapso temporal em que 

o bem estivesse como tombamento provisório estivesse extrapolado os limites legais, poderia 

o proprietário ter destruído o bem ao seu alvedrio? 

Adverte o referido autor que “esse tombamento provisório não pode ser protelado 

além do prazo legal, sob pena de omissão ou retardamento transformar-se em abuso de poder, 

corrigível por via judicial”
59

. 

No caso apresentado, mesmo que o proprietário alegasse que estava ocorrendo abuso 

de poder por parte do Poder Público, o correto a fazer seria acionar o Poder Judiciário. 

Referido comportamento do proprietário (demolição) não se justifica sob a ótica da suposta 

inércia do Município de Fortaleza.  

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema e se pronunciou 

no sentido de que o tombamento provisório serve para prevenir danos ao patrimônio e que sua 

eficácia é imediata.  

Sobre a matéria, a referida Corte elaborou entendimento no informativo nº 0486 de 24 

de outubro a 04 de novembro de 2011.  

No caso, a Segunda Turma dessa Corte decidiu pela reforma da decisão do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que considerava que os efeitos do tombamento 

                                                           
57

 CARVALHO FILHO. Op. cit., p. 763. 
58

 BRASIL. Decreto-lei nº 25/37, Artigo 10. Op. cit. 
59

 MEIRELLES. Op. cit., p. 584. 



40 

 

 
 

somente começavam após sua homologação. O fato é que o proprietário de um bem tombado 

provisoriamente no centro histórico de Cuiabá havia demolido parte da edificação, ensejando 

a propositura de uma Ação Civil Pública pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Veja-se o teor do referido acórdão: 

 

TOMBAMENTO PROVISÓRIO. EQUIPARAÇÃO AO DEFINITIVO. 

EFICÁCIA. Trata-se originariamente de ação civil pública ajuizada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ora recorrente, contra 

proprietário de imóvel, ora recorrido, localizado no Centro Histórico de Cuiabá-MT, 

buscando a demolição e reconstrução de bem aviltado. O tribunal a quo considerou 

regular a demolição do bem imóvel ao fundamento de que somente o ato formal de 

tombamento inscrito no livro próprio do Poder Público competente e concretizado 

pela homologação realizada em 4/11/1992 é que estabeleceu a afetação do bem, 

momento em que já não mais existia o prédio de valor histórico, e sim um de 

características modernas. No REsp, insurge-se o IPHAN argumentando que o 

tombamento provisório tem o mesmo efeito de proteção que a restrição cabível ao 

definitivo. Assim, a controvérsia diz respeito à eficácia do tombamento provisório. 

A Turma entendeu, entre outras considerações, que o ato de tombamento, seja ele 

provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado como de 

valor cultural, contrapondo-se, inclusive, aos interesses da propriedade privada, não 

só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o 

proprietário a tomar as medidas necessárias à sua conservação. O tombamento 

provisório, portanto, possui caráter preventivo e assemelha-se ao definitivo quanto 

às limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado, nos termos do parágrafo 

único do art. 10 do DL n. 25/1937. O valor cultural do bem é anterior ao próprio 

tombamento. A diferença é que, não existindo qualquer ato do Poder Público que 

formalize a necessidade de protegê-lo, descaberia responsabilizar o particular pela 

não conservação do patrimônio. O tombamento provisório, portanto, serve como um 

reconhecimento público da valoração inerente ao bem. As coisas tombadas não 

poderão, nos termos do art. 17 do DL n. 25/1937, ser destruídas, demolidas ou 

mutiladas. O descumprimento do aludido preceito legal enseja, via de regra, o dever 

de restituir a coisa ao status quo ante. Excepcionalmente, sendo inviável o 

restabelecimento do bem ao seu formato original, autoriza-se a conversão da 

obrigação em perdas e danos. Assim, a Turma deu parcial provimento ao recurso, 

determinando a devolução dos autos ao tribunal a quo para que prossiga o exame da 

apelação do IPHAN. Precedente citado: RMS 8.252-SP, DJ 24/2/2003. REsp 

753.534-MT, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 25/10/2011
60

. 

 

Dessa forma, nota-se que o tombamento provisório tem o papel de dar efetividade ao 

tombamento para que o bem não se deteriore antes da finalização do processo correspondente. 

Os mesmos efeitos do tombamento definitivo devem ser observados no provisório, salvo a 

possibilidade de registro no cartório imobiliário e do direito de preferência do Poder Público.  

Sobre os efeitos do tombamento, ressalte-se que o Capítulo III do Decreto-Lei nº 

25/37 determina inúmeras restrições à utilização do bem. Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2011, p.146) dispõe didaticamente os efeitos positivos e negativos do tombamento, bem 

como sobre as obrigações de suportar aplicadas ao proprietário. Para o estudo do objeto do 
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presente trabalhado impõe-se que um desses efeitos seja destacado: a obrigação negativa do 

proprietário de destruir, demolir ou mutilar coisas tombadas. Veja-se o que determina o art. 

17 do Decreto-Lei nº 25/37: 

 

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 Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de 

multa de cincoenta por cento do dano causado
61

. 

 

Observa-se, portanto, que o legislador procurou através do dispositivo 

supramencionado proteger o patrimônio cultural tombado, determinando uma sanção 

específica, qual seja, a aplicação de pena de multa de cinquenta por cento do dano causado ao 

responsável pela destruição, demolição ou mutilação de determinado bem tombado, com 

vistas à inibição de práticas que venham a frustrar o objetivo principal do tombamento que é 

proteger o bem tombado. 

Dessa forma, a partir do estudo da modalidade de tombamento provisório e definitivo, 

além do art. 17 do Decreto-Lei nº 25/37, bem como o entendimento esposado pelo Superior 

Tribunal Justiça, o ato de demolição da Chácara Flora não possui amparo jurídico, sob pena 

de malferimento do instituto do tombamento provisório e sua finalidade. 

 

4.3 Da proteção ao patrimônio cultural fortalezense sob o enfoque da Lei Orgânica do 

Município de Fortaleza e da Lei Municipal 9.347 de 11 de março de 2008 

 

A Constituição Federal determina em seu art. 29 a imperatividade de os municípios 

instituírem Leis Orgânicas com a finalidade de que os mesmos se autogovernem e detenham 

autonomia para realizar suas atividades institucionais. Porém os regramentos básicos 

encontram-se determinados na Carta Magna e os Municípios terão de obedecer a seus 

mandamentos.  

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos [...]
62

. 

 

A Lei Orgânica do Município de Fortaleza dispõe sobre a importância da proteção dos 

bens culturais em diversos momentos do texto. Ressalta-se inicialmente a competência 
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estabelecida no Título II, art. 7º de promover a proteção do patrimônio histórico cultural local 

e de incentivar a cultura e promover o lazer. 

 

Art. 7º - Compete ao Município:  

X - promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a 

legislação e ação fiscalizadora federal e estadual;  

XIV - incentivar a cultura e promover o lazer;
63

 

 

Estatui também que a dinâmica do desenvolvimento de políticas urbanas está pautada 

na preservação, proteção e recuperação do meio ambiente cultural e natural.  

 

Art. 149 - A política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo 

Município, assegurará: 

[...] 

III - a preservação, a proteção e recuperação do meio ambiente natural e 

cultural;
64

 

 

Ademais, no Capítulo II, ao dispor sobre o meio ambiente aduz a Lei Orgânica 

Municipal que os órgãos de sua administração buscarão, conforme a dicção do art. 194, inciso 

XVIII, impedir a destruição dos bens de valor histórico, artístico, cultural e ecológico. 

 

Art. 194 - 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, através de seus órgãos de administração direta, indireta e 

fundacional: 

XVIII - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras arte e de 

outros bens de valor histórico, artístico, cultural ou ecológico;
65

 

 

Dessa forma, não se olvidou o Município de Fortaleza em reproduzir algumas normas 

constitucionais atinentes à defesa do patrimônio cultural tanto no âmbito do Poder Legislativo 

como no Poder Executivo de forma que ambos os Poderes devem promover ações de defesa, 

bem como reafirmar o tombamento como meio de preservação dos bens culturais. Criou 

também a Fundação Cultural de Fortaleza e o Acervo Municipal da Cultura. 

 

Art. 240 - O poder público com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio - cultural do Município, por meio de inventário, registros, 

vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e 

preservação. 

Art. 241 - Os Poderes Municipais - Executivo e Legislativo - garantirão a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, e estimulará a 

valorização e a difusão das manifestações esculturais , bem como as pesquisas no 

campo da cultura do povo fortalezense. 

Art. 242 - A ação cultural do governo municipal será desenvolvida pela Fundação 

Cultural de Fortaleza, que tem por finalidade: 
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I - preservar o universo cultural e a memória nacional; 

II - promover, patrocinar e assessorar eventos e programas culturais; 

III - incentivar e difundir todas as formas de produção artística e literária, levando à 

comunidade um instrumental de cultura disponível; 

IV - criar centros culturais, executar programas de recuperação do patrimônio 

histórico; 

V - criar, recuperar e preservar casas de espetáculos e teatros populares nas áreas do 

Município. 

Art. 243 - O poder público fica autorizado a criar o arquivo municipal da cultura, 

que será integrado ao sistema cultural de arquivos para a preservação de 

documentos
66

.  

 

No que concerne especificamente ao procedimento de tombamento no âmbito 

municipal, foi promulgada a Lei nº 9347 de 11 de março de 2008 que dispõe sobre a proteção 

do patrimônio Histórico-Cultural e Natural do Município de Fortaleza, por meio do 

tombamento ou registro e cria o Conselho Municipal de Proteção ao  Patrimônio Histórico-

Cultural  (COMPHIC), bem como dá outras providências. 

O conteúdo da referida Lei Municipal em muito se assemelha ao Decreto-Lei nº25/37 

que dispõe sobre o tombamento na esfera federal.  

A possibilidade de o Município legislar sobre a proteção do patrimônio cultural local 

encontra suporte no art. 30, inciso IX da Constituição Federal. 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual
67

. 

 

Dessa forma, o legislador constituinte outorgou aos Municípios a faculdade de 

estabelecer legislação própria para defender os bens culturais de relevância histórica, 

arqueológica e artística local. Insta ressaltar também a expressa determinação legal de que os 

textos legais elaborados por esses entes federativos devem observar a legislação federal e 

estadual sobre o tema.  

O art. 1º da Lei 9347/08 assevera os bens passíveis de proteção municipal, 

assemelhando-se ao texto constitucional (art. 216 da CFRB/88) e afirmando, em seu parágrafo 

2º os critérios relacionados à aferição da relevância cultural para a proteção do bem. 

 

Art. 1º - O patrimônio histórico-cultural e natural do Município de Fortaleza é 

constituído pelos bens de natureza material e imaterial, móveis e imóveis, públicos e 

privados tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

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

fortalezense e que, por qualquer forma de proteção prevista em lei, venham a ser 

reconhecidos como de valor cultural, histórico e natural, visando à sua preservação.  
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§ 2º - Na identificação dos bens a serem protegidos pelo Município, levar-se-ão em 

conta os aspectos cognitivos, estéticos ou adjetivos que estes tenham para a 

comunidade
68

.  

 

O Capítulo II determina a criação do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio 

Histórico-Cultural (COMPHIC), sua composição e suas atribuições. Insta destacar a 

incumbência institucional do órgão em adotar medidas necessárias ao tombamento e ao 

registro dos bens considerados de relevante valor cultural.  

 

Art. 5° - Fica criado o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-

Cultural (COMPHIC), que será composto:  

I - pelo Secretário Municipal de Cultura, na função de presidente;  

II - pelo Coordenador do Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de 

Fortaleza (SECULTFOR), que substituirá o presidente em suas faltas ou 

impedimentos;  

III - por um representante do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do 

Ceará;  

IV - por um representante da Universidade Federal do Ceará (UFC);  

V - por um representante da Universidade de Fortaleza (UNIFOR);  

VI - por um representante da Universidade Estadual do Ceará (UECE);  

VII - por um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle 

Urbano (SEMAM);  

VIII - por um representante do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN);  

IX - por um representante da Câmara Municipal de Fortaleza;  

X - por um representante da Procuradoria Geral do Município;  

XI - por um representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-CE);  

XII - por um representante da Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB-CE);  

XIII - por um representante da Associação Nacional dos Profissionais Universitários 

de História (ANPUH-CE); 

 XIV - por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE); 

 XV - por um representante da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT);  

XVI - por um representante da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR); 

XVII - por um representante da Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR) 

§ 1º - O COMPHIC tem como atribuições: 

I - deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis, públicos e privados, e 

registro de expressões culturais; 

[...] 

III - propor a preservação e valorização da paisagem, bem como de ambientes e 

espaços ecológicos importantes para a manutenção da qualidade ambiental e 

garantia da memória histórica e ecológica, mediante a utilização dos instrumentos 

legais existentes, a exemplo de instituição de áreas de proteção ambiental, estações 

ecológicas e outros; 

[...] 

VI - adotar as medidas previstas nesta Lei, necessárias a que se produzam os efeitos 

de tombamento e registro;  

VII - deliberar sobre as propostas de revisão do processo de tombamento, em caso 

de excepcional necessidade;
69

 

 

O art. 9º dispõe acerca dos sujeitos que detém a faculdade de ingressar com o pedido 

de tombamento e a incumbência da Secultfor em autuar o processo administrativo para depois 

proceder-se à análise mais aprofundada e chancelada por um parecer.  
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Art. 9° - O pedido de tombamento poderá ser feito por qualquer cidadão ou pelo 

Município de Fortaleza, cabendo  à Secretaria de Cultura de Fortaleza 

(SECULTFOR) receber o pedido, abrir e autuar o respectivo processo 

administrativo para análise e parecer
70

.  

 

O art. 10º registra os documentos necessários à abertura do processo de tombamento, 

as hipóteses em que essa documentação é dispensada, bem como deve o Município proceder 

no caso de tombamento em situações de emergência.  

 

Art. 10.  As propostas de tombamento, encaminhadas pelos proprietários ou por 

terceiros interessados, deverão conter:  

I - descrição e exata caracterização do bem respectivo; 

 II - endereço do bem, se imóvel, ou do local onde se encontra, se móvel; 

 III - delimitação da área objeto da proposta, quando conjunto urbano, sítio ou 

paisagem natural; IV - nome e endereço do proprietário do bem respectivo, salvo 

quando se tratar de conjunto urbano, cidade, vila ou povoado;  

V - nome completo e endereço do proponente e menção de ser ou não proprietário 

do bem;  

VI - documentos relativos ao bem, incluídos fotografias ou cartografia;  

VII - justificativa do pedido.  

§ 1º - Sendo o requerente o proprietário do bem, o pedido de tombamento será 

instruído com o documento hábil de comprovação de domínio.  

§ 2º - A critério da Coordenação de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura de 

Fortaleza (SECULTFOR) pode ser dispensado qualquer um dos documentos 

contidos nos incisos e parágrafo acima, quando assim o justificar o interesse público.  

§ 3º - Nas situações de emergência, caracterizada por iminente perigo de destruição, 

demolição, ou alteração do bem, o chefe do Executivo, com o fito de preservá-lo, 

procederá ao tombamento provisório por decreto, desde que formalizado e 

justificado em processo administrativo
71

. 

 

Prescreve detalhadamente o art. 13 sobre o procedimento relativo à notificação do 

proprietário nos casos de tombamento provisório, resolvendo sobre os efeitos do mesmo, a 

equiparação com o tombamento definitivo, salvo o que diz respeito à inscrição no Livro de 

Tombo, bem como os casos em que são desnecessárias as notificações.  

 

Art. 13 - Autuado o processo de tombamento, a Coordenação de Patrimônio 

Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) notificará o 

proprietário comunicando o tombamento provisório que, para todos os efeitos, 

equipara-se ao tombamento definitivo, salvo para inscrição no Livro de Tombo, 

respeitado o direito à impugnação e ampla defesa a ser apresentada no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação. 

§ 1º - As notificações de tombamento ao proprietário ou titular do domínio útil do 

bem se fará por correio, mediante aviso de recebimento ou, se frustrada esta via, por 

edital no Diário Oficial do Município (DOM).  

§ 2º - Os bens de propriedade do Município prescindirão de notificação de que trata 

o caput deste artigo, sendo apenas comunicado o tombamento provisório e definitivo 

ao órgão sob cuja guarda estiver
72

. 
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O contraditório e a ampla defesa encontram-se positivados no art. 15 à semelhança do 

art. 9º (1) do Decreto-Lei nº25/37.  

 

Art. 15 - O proprietário do bem será notificado após a instrução técnica feita pela 

Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza 

(SECULTFOR) para anuir ou apresentar impugnação ao tombamento no prazo de 

30 (trinta) dias
73

.   

 

Resolve também a Lei Municipal sobre a imperatividade de comunicação entre a 

Secultfor e a SEMAM sobre o exame de pedidos de reforma de bens tombados e alvarás de 

construção. 

 

Art. 17 - A Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) será 

comunicada do tombamento provisório e do definitivo para exame dos pedidos de 

alvarás de construção ou reforma do bem tombado e seu entorno.  

Art. 18 - Quando do tombamento provisório ou definitivo, a Coordenação de 

Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 

comunicará o fato à secretaria responsável pelo controle urbano, para que lhe sejam 

remetidos para exame de aprovação os pedidos de alvarás de construção ou reforma 

ou quaisquer alterações solicitadas por interessados no bem tombado e seu 

entorno
74

. 

 

O art. 23 dispõe acerca da possibilidade de reforma ou construção no bem tombado, 

desde que autorizado pela Secultfor. Caso seja descumprido tal requisito, relaciona de que 

forma será a responsabilização do proprietário que infringiu a norma. 

 

Art. 23 - O bem tombado não pode ser demolido, destruído ou mutilado, podendo 

unicamente, se necessário for, ser reparado ou restaurado, mediante prévia e 

expressa autorização da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria 

de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR).  

§ 1º - As intervenções ou modificações necessárias nas linhas arquitetônicas dos 

edifícios tombados ou naqueles existentes em seu entorno, às quais se refere o  caput 

deste artigo, dependerão de prévio parecer favorável expedido pela Coordenação de 

Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR).  

§ 2º - A falta de autorização prevista no caput, bem como qualquer dano ou ameaça, 

direta ou indireta aos referidos bens, subordinam os infratores às penalidades 

administrativas, civis e penais previstas em lei, sem prejuízo de multa nos termos do 

art. 30 desta Lei
75

.  

 

Declara também o texto legal que quando houver embargo a determinada obra, esta 

deverá ser suspensa e só deverá ser reiniciada após a anuência da Secultfor. Caso contrário, o 

Poder Público poderá acionar o Poder Judiciário para que o infrator seja responsabilizado. 

Estabelece também os valores de multa e seu repasse para o Fundo Municipal de Cultura. 

 

Art. 26 - Embargada a obra, esta deverá ser imediatamente paralisada e somente 

mediante aprovação da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria 
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de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) poderá reiniciar-se os serviços de 

recomposição ou reparação do bem, observado o prazo estipulado para esse fim.  

Parágrafo Único - Em caso de descumprimento da ordem de paralisação emitida 

pela Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de 

Fortaleza (SECULTFOR), o infrator deverá ser compelido judicialmente a fazê-lo; 

para isso, a Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) deverá comunicar o 

fato à Procuradoria Geral do Município. 

[...] 

Art. 30 - A Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) poderá aplicar multas 

administrativas por infrações cometidas contra os dispositivos da presente Lei, cujo 

valor mínimo fica estabelecido em um e meio salários e o máximo em  15 (quinze) 

salários mínimos, de acordo com a gravidade da infração.  

§ 1º - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas no caput deste artigo 

serão revertidos ao Fundo Municipal de Cultura, para uso exclusivo na restauração 

dos bens móveis e imóveis tombados e inscritos no livro de tombos. 

§ 2º - Consideram-se infrações leves aquelas que descaracterizam a arquitetura 

parcial do imóvel que comprometa sua originalidade, volumetria, indicadores 

arquitetônicos que o particularizam mas que possam ser reversíveis; e infrações 

graves, aquelas que destroem ou descaracterizam parcial ou totalmente o imóvel em 

caráter irreversível
76

. 

 

Diante dos dispositivos supramencionados observa-se que a legislação municipal é 

bem guarnecida de arcabouço protetivo dos bens culturais, entretanto, a análise focalizada no 

caso da Chácara Flora ainda possui muitos pontos controvertidos.  

Inicialmente cumpre destacar que tanto a Lei Orgânica de Fortaleza quanto a Lei nº 

9347 de 11 de março de 2008 não se olvidaram em instituir em seus textos a importância da 

preservação do patrimônio cultural, afirmando que a preservação desses bens constituem  

diretrizes na atuação da administração municipal. 

A Lei Orgânica instituiu como competência do Município de Fortaleza promover a 

proteção do patrimônio histórico cultural local e incentivar a cultura e promover o lazer (art. 

7º, incisos X e XVI), além de asseverar a sua observância para a execução da política de 

desenvolvimento urbano ( inciso III do art. 149). Ademais, para a obtenção de um meio 

ambiente saudável e equilibrado, o Município determinou a preservação do meio ambiente 

natural, artificial e cultural (inciso XVIII do art. 194). 

Fixadas as premissas básicas de proteção ao patrimônio cultural, o legislador cuidou 

de elaborar a Lei nº 9347 de 11 de março de 2008 que trata especificamente do procedimento 

do tombamento na esfera municipal e que cria o COMPHIC - Conselho Municipal de 

Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural, mais uma instância de resolução sobre bens 

passíveis de tombamento e que é composta por uma pluralidade de membros, das mais 

diversas entidades civis.  
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Nesse ponto, cumpre estabelecer os pontos que causam controvérsia no presente caso. 

Quanto à legitimidade da instauração do processo de tombamento, o pedido de tombamento 

da Chácara Flora, objeto do presente trabalho, foi realizado pelo Prof. Romeu Duarte, 

membro do COMPHIC. Essa possibilidade encontra sustento no art. 5º, §1º, incisos I e IV da 

Lei nº 9347 de 11 de março de 2008. 

Em seguida, houve a notificação ao proprietário, no dia 27/07/11, como atesta os autos 

do processo administrativo, e de acordo com o art. 13 da referida lei. Entretanto, não constava 

no processo impugnação do proprietário. 

 

Art. 13 - Autuado o processo de tombamento, a Coordenação de Patrimônio 

Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) notificará o 

proprietário comunicando o tombamento provisório que, para todos os efeitos, 

equipara-se ao tombamento definitivo, salvo para inscrição no Livro de Tombo, 

respeitado o direito à impugnação e ampla defesa a ser apresentada no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação. 

§ 1º - As notificações de tombamento ao proprietário ou titular do domínio útil do 

bem se fará por correio, mediante aviso de recebimento ou, se frustrada esta via, por 

edital no Diário Oficial do Município (DOM)
77

.  

 

Verifica-se também que foi atendido o requisito de comunicação entre os órgãos 

através de ofícios, na qual a Seculfor requereu o embargo da obra a SEMAM e a Regional IV 

para evitar destruição do patrimônio cultural, nos termos dos arts. 17 e 18. 

 

Art. 17 - A Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM) será 

comunicada do tombamento provisório e do definitivo para exame dos pedidos de 

alvarás de construção ou reforma do bem tombado e seu entorno.  

Art. 18 - Quando do tombamento provisório ou definitivo, a Coordenação de 

Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) 

comunicará o fato à secretaria responsável pelo controle urbano, para que lhe sejam 

remetidos para exame de aprovação os pedidos de alvarás de construção ou reforma 

ou quaisquer alterações solicitadas por interessados no bem tombado e seu 

entorno
78

. 

 

Apesar do trâmite administrativo até então regular, o fato é que se fazem presentes nos 

autos do processo administrativo, autorização para demolição expedida pela Regional IV para 

que a Construtora e Imobiliária Douglas procedesse a pretendida reforma.  

Essas incongruências estão sendo investigadas pelo Ministério Público Estadual 

através de uma sindicância, que visa apurar a responsabilidade de quem emitiu a referida 

autorização apesar de já existir processo de tombamento em curso.  

Analisa-se, por conseguinte, que apesar de existir um esforço legislativo na busca pela 

proteção do patrimônio cultural, quando aplicada à realidade ainda subsistem dificuldades de 
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implementação das mais variadas matizes. Como se observou não obstante o trâmite regular 

do processo, em algum momento houve falha, cuja natureza ainda está sendo analisada pelo 

Poder Judiciário e pelo Poder Público.  

Essa falha acarretou na demolição do patrimônio cultural, violou o direito fundamental 

a cultura e, apesar de existir uma multa no valor de R$ 844.200,00 (oitocentos e quarenta e 

quatro mil e duzentos reais) a ser executada ao proprietário, ainda subsiste a dificuldade de 

reparação do bem, seja pela morosidade no andamento dos processos judiciais, seja pela 

dificuldade de reparação propriamente dita da Chácara, tendo em vista que dos tijolos aos 

azulejos há singularidade. 

 

4.4 Da Educação Patrimonial como meio de prevenção à mutilação dos bens culturais 

 

Dessa forma, o aparato técnico-legal que visa salvaguardar o patrimônio cultural, nas 

mais diversas esferas, enfrenta dificuldades de efetivação. Apesar da consistente estrutura das 

leis e das sanções previstas, dificilmente a Chácara Flora e os demais bens culturais 

destruídos desse país podem vir a ser restaurados e obter as mesmas características de outrora. 

É reconhecida, portanto, a intrínseca dificuldade de reconstituição do bem nos moldes 

primitivos, tendo em vista os incontáveis desafios de ordem prática que envolvem a 

restauração. 

A mutilação de um bem cultural torna-se, portanto, algo irreversível na maior parte 

das vezes, levantando-se muitos questionamentos sobre a eficácia das leis que visam proteger 

o patrimônio cultural. 

O endurecimento das sanções relativas à destruição, mutilação, demolição de bens 

tombados pode ser (ou não) uma saída para dificultar a ação de indivíduos que pretendem 

destruir o patrimônio cultural. Cuida-se de remédio de natureza repressiva, que tem sua 

importância, mas que não resolve o problema pela raiz. 

A dificuldade de implementação dos direitos culturais reside principalmente na 

ausência de conscientização das pessoas sobre a importância da proteção do patrimônio 

cultural. Além disso, há um afastamento do sentimento de pertença, relativo à identidade dos 

indivíduos com o processo histórico de formação da sociedade e de seus antepassados. 

Nesse sentido, esclarece Sandra C.A. Pellegrini: 

 

Por certo, todos esses bens culturais apreendidos como “expressões das almas dos 

povos” conjugam reminiscências e o sentido de pertencimento dos indivíduos, 

articulando-os a um ou mais grupos e lhes assegurando vínculos identitários. Não 
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obstante, as reiteradas ameaças às tradições culturais e ao meio, tão corriqueiras na 

atualidade, abalam as perspectivas da própria sobrevivência humana. Por essa razão, 

agentes sociais distintos, profissionais das mais variadas áreas do conhecimento e 

admiradores dos múltiplos “tesouros da humanidade” se movimentam para garantir 

a salvaguarda de paisagens naturais e culturais, das festas profanas e religiosas, dos 

vestígios arqueológicos, das obras de arte, dos monumentos e bens culturais 

imateriais. Além disso, na esperança de promover saídas para os impasses da 

preservação dos patrimônios intangíveis, esses cidadãos sugerem o acautelamento e 

o registro de ofícios e saberes populares, de rituais e crenças
79

.  

 

Nesse contexto de verificação de ameaças aos bens culturais, assevera a autora que 

diversos profissionais, de áreas variadas do conhecimento unem forças para superar as 

dificuldades de implementação da proteção ao patrimônio cultural. Aponta como possível 

solução para o impasse o exercício das formas de acautelamento legais conjugada a uma 

prática da educação voltada para a sensibilização, especialmente de crianças e adolescentes. 

 

A educação patrimonial formal e informal constitui uma prática educativa e social 

que visa à organização de estudos e atividades pedagógicas interdisciplinares e 

transdisciplinares. O objetivo da interdisciplinaridade centra-se na tentativa de 

superar a excessiva fragmentação e linearidade dos currículos escolares. A 

transversalidade, alcançada por meio de projetos temáticos é um recurso pedagógico 

que visa auxiliar os alunos a adquirir “uma visão mais compreensiva e crítica da 

realidade”, bem como sua inserção e participação nesta realidade
80

.  

 

Desse modo, a educação patrimonial se consubstancia em um método que busca maior 

integração dos alunos no meio social, de forma que possam refletir sobre sua história, 

identificar-se com ela e, consequentemente exercitarem uma visão crítica do mundo em que 

vivem e desencadeiem um sentimento de pertença que determinará a vontade de proteger os 

bens culturais. 

 

A integração de diversos conhecimentos visando à análise dos bens culturais implica 

explicações múltiplas sobre o sentido do passado e da memória, associados à 

política  e à educação ambiental, ao direito e ao desenvolvimento tecnológico, 

industrial e social. Em outras palavras, a educação patrimonial foi admitida como 

uma estratégia fundamental para a transmissão dos valores atribuídos aos bens 

culturais. Entretanto, os princípios básicos da aprendizagem nessa área foram 

sistematizados na Inglaterra, nos anos de 1970. Em meados da década de 1980, a 

metodologia de Heritage Education adquiriram maior impulso e passaram a ser 

implantadas em diversas partes do planeta
81

.   

 

Em 1998 foi criado pelo Governo Federal os Parâmetros Curriculares Nacionais que 

determinam as diretrizes básicas para a educação fundamental no Brasil. Estabelecem os 

sustentáculos mínimos, visando à uniformização do Ensino em todo o país. Dentre os 
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objetivos do Plano observa-se que foram lançadas bases para o desenvolvimento da educação 

patrimonial.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de: 

 compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e 

exigindo para si o mesmo respeito; 

 posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas; 

 conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; conhecer e 

valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, 

de etnia ou outras características individuais e sociais. (BRASIL. Secretaria de 

Educação Fundamental. Disponível em: 

 < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_5a8_historia.pdf > Acessado em: 

18/05/2012
82

. 

 

O Plano Nacional Curricular brasileiro, portanto, já dispõe como objetivo básico a 

valorização e a conscientização das crianças e adolescentes na defesa dos bens culturais.  A 

educação patrimonial se consolida como método preventivo de proteção dos bens culturais, a 

ser assimilado por jovens cidadãos. 

 

Por conseguinte, o empenho sistemático e duradouro da educação patrimonial torna-

se eficiente se for capaz de promover a formação e a informação acerca do processo 

de construção de identidades plurais e de propiciar o desenvolvimento de reflexões 

em torno do significado coletivo da história e das políticas de conservação
83

.  

 

O método da educação patrimonial foi empregado por Luciane Monteiro Oliveira e 

Ana Paula de Paula Loures de Oliveira
84

 nas escolas públicas do ensino fundamental no 

município de São João Nepomuceno em Minas Gerais.  

As autoras introduziram ações de educação patrimonial e relatam sua experiência na 

comunidade rural de São João Nepomuceno-MG, objetivando desenvolver ações que 

possibilitasse a valorização e a identificação dos estudantes com o patrimônio cultural. 

Promoveram, inicialmente, a sensibilização de alunos e professores através da “vinculação 
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afetiva e identificatória entre o sujeito e o conhecimento”
85

. Foram produzidas oficinas nas 

escolas e cada uma era composta por diferentes módulos. 

O primeiro módulo consistia no estudo da história local, priorizando a reflexão sobre a 

memória e os saberes locais, sendo a tradição oral a mais utilizada. Os estudantes, através de 

entrevistas aos mais idosos, conheceram a história construída por seus antepassados, 

predominantemente indígenas e negros. Aduzem as autoras que a referida atividade possibilita 

o exercício da memória coletiva.  

 

Em contraponto a essa representação [ aqui as autoras se referem à educação oficial 

brasileira que pouco considera a contribuição histórica indígena e negra ] desponta a 

memória coletiva, considerada como patrimônio regional uma vez que oferece um 

corpus de informações sobre o passado, contribuindo sobremaneira para as 

pesquisas históricas e arqueológicas. [...] O processo de identificação com o 

patrimônio conduziu uma inserção no mundo em que vivem. E isso é capital numa 

proposta de educação de sensibilização para a transformação
86

.  

 

O segundo módulo, por sua vez, baseava-se no momento em que as crianças 

manipulavam argila e criaram objetos. A transformação do material em obras exigiu dos 

estudantes concentração e trabalho árduo. O criador e a obra dialogam, evidenciando a relação 

afetual entre os mesmos.  

 

O fenômeno estético é definido pela presença da noção de belo, do prazer sensorial, 

da alegria, do entusiasmo e da transformação. Podemos afirmar que essa atividade 

foi uma experiência estética, pois efetuou nas crianças uma manifestação de 

apreciação do que foi criado, proporcionando uma reelaboração das imagens que 

foram projetadas e transformadas durante a manipulação
87

.  

 

O terceiro módulo consistia em construir uma fogueira, na qual as obras seriam 

queimadas, remetendo às crianças um sentimento de manifestação de emoção e de pertença 

cultural. Tratava-se de um ato de expressão e de percepção do significado e do sentimento de 

mutilação, de destruição, de perda do patrimônio. 

 

A catharsis provocou uma transformação nas crianças ao perceberem que o bem 

patrimonial é algo que diz respeito a cada uma delas. Na medida em que sentiram o 

esvaziamento pela perda dos objetos que se despedaçaram, entenderam o significado 

desse sentimento e as razões que regem a necessidade de preservação e 

conservação
88

.  

 

Com efeito, o trabalho realizado em São João Nepomuceno se baseou no modelo 

pedagógico da educação patrimonial, voltado para a sensibilidade, para os saberes locais e não 

somente os saberes oficiais, onde foram lançadas as bases para a importância da preservação 
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dos bens culturais, provocou a reinserção social daqueles indivíduos no meio em que vivem, 

bem como desenvolveu o sentimento de pertença, imperativo à luta pela defesa do patrimônio 

cultural.  

 

O patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural é a materialização desses saberes e 

memórias da coletividade, principalmente por ser algo que pode ser observado, dado 

a sua existência concreta. Todavia, o conhecimento que este encerra não pode ser 

apreendido apenas pela visão. A subjetividade da criação humana requer a 

compreensão dos motivos que conduziram à produção dessas obras. Daí, que 

entender o Patrimônio como um bem de interesse público não basta para mobilizar a 

sociedade, na medida em que esta desconhece o seu valor e a sua necessidade de 

preservá-lo. É em função disso, que aproximamos a realidade vivente das crianças, 

representantes de uma parcela considerável da população. O escopo da ação é a 

percepção, por meio de uma relação de afetividade, de que esse bem foi erigido por 

seus antepassados e que constituem, na verdade, o legado de uma parte fundamental 

de sua trajetória pessoal
89

.  

 

Portanto, a educação patrimonial se insere no contexto de (re)descobrimento da história, dos 

antepassados, para fazer surgir uma sensibilização que determine o desenvolvimento de um 

sentimento de pertença e de identidade para uma maior valorização dos bens culturais e sua 

consequente preservação. Sandra C.A. Pellegrini conclui afirmando que deve ser disseminada 

a prática da educação patrimonial para além das escolas, devendo atingir todos os membros da 

sociedade.  

 

Torna-se cada vez mais urgente desvendarmos os mitos que envolvem o 

tombamento e advertirmos nossa população, a começar pelas crianças e 

adolescentes, sobre os procedimentos necessários para a preservação do nosso maior 

patrimônio: o planeta Terra e os bens culturais que o integram. Estímulos dessa 

natureza suscitam o sentido de pertença desses pequenos cidadãos aos seus locais de 

origem, bem como a valorização de suas tradições e práticas culturais. Para tanto, 

convém ambicionarmos a irradicação da consciência de proteção não apenas dentro 

dos mulos das escolas e das universidades, mas entre os líderes comunitários, 

agentes formadores e demais cidadãos
90

.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                       

A Constituição Federal de 1988 consagrou os direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos. Essa transformação está intrinsecamente relacionada término do regime ditatorial, 

na qual muitos direitos foram cerceados. Os direitos culturais passaram a ocupar lugar de 

destaque, junto aos demais direitos fundamentais, gozando de máxima proteção constitucional 

e de inserção como cláusula pétrea devido à cláusula de abertura contida no art. 5º da Carta 

Republicana. 

Ademais, houve aumento do rol de bens passíveis de proteção em relação ao estatuído 

pelo Decreto-Lei nº25/37. Com efeito, os bens materiais, imateriais, os saberes locais e outras 

tantas formas de expressão passaram a compor o conceito de cultura encartado na 

Constituição Federal que por si só é mais restrito que o conceito antropológico de cultura. A 

proteção constitucional do patrimônio cultural dialoga com aqueles bens ou expressões que se 

relacionam com a história ou cultura do país.  

A efetiva proteção ao meio ambiente, disposta no art. 225 da CFRB/88, também se 

relaciona intrinsecamente a proteção dos bens culturais, tendo em vista que o meio ambiente 

tem caráter multifacetário.   

Com o viso de dar aplicabilidade a proteção dos direitos culturais o legislador optou 

por estabelecer diversos mecanismos de defesa do patrimônio cultural.  

O tombamento, enquanto um dos meios de defesa dos bens culturais constitui-se 

também em modalidade de intervenção do Estado na propriedade. Com efeito, o Estado 

Contemporâneo passou a intervir nas relações privadas com o objetivo de alcançar o interesse 

público. Reflexo disso é a transformação sofrida pelo conceito de propriedade que, 

atualmente, tem conceito atrelado ao atendimento da função social da propriedade. 

Efetivamente, a função social da propriedade transformou intrinsecamente o que se 

entende por propriedade, ou seja, modificou a natureza do instituto, imprimiu-lhe outro 

significado. As limitações administrativas, por sua vez, através dos modos de intervenção do 

Estado na propriedade, pautam-se em supressões ao exercício das faculdades do direito de 

propriedade visando o interesse público. Dessa forma, são institutos de natureza diversa, mas 

que se aproximam para o intuito do trabalho porque a propriedade urbana imóvel, deve 

cumprir sua função social, independentemente de recair sobre a mesma algum tipo de 

intervenção administrativa do Estado. 
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À luz do tema da intervenção do Estado na propriedade e dos meios constitucionais de 

defesa do patrimônio cultural verificou-se que o tombamento possui natureza jurídica 

controvertida, que quanto à competência para legislar referida  faculdade foi conferida a todos 

os entes da federação, em maior ou menor grau.                   

No que concerne ao estudo do caso da demolição da Chácara Flora, à luz do Decreto-

Lei nº25/37 e da jurisprudência sobre o tema observou-se que o tombamento provisório 

possui os mesmos efeitos do tombamento definitivo, salvo a inscrição no Livro de Tombo e o 

exercício do direito de preferência do Poder Público.  

A legislação municipal, (Lei Orgânica do Município de Fortaleza e Lei nº 9347 de 11 

de março de 2008) que dispõe sobre o processamento do tombamento dos bens no âmbito 

desse ente federativo, detém inúmeras semelhanças com o Decreto-Lei nº25/37 que trata do 

tema, consoante o disposto no art. 30, inciso IX da CFRB/88 que ensina que a legislação 

municipal que cuidar do tombamento de interesse local deve observar as regras federais e 

estaduais sobre o tema.  

A análise centralizada na Chácara Flora ainda possui muitos pontos controversos e 

inconclusivos. No que concerne ao pedido de tombamento realizado pelo Prof. Romeu Duarte 

(UFC) verifica-se que essa possibilidade encontra sustento no art. 5º, §1º, incisos I e IV da Lei 

nº 9347 de 11 de março de 2008, tendo em vista que o mesmo é membro do COMPHIC.  

Em seguida, houve a notificação ao proprietário, no dia 27/07/11, como atesta os autos 

do processo administrativo, e de acordo com o art. 13 da mesma lei. Quanto à comunicação 

entre os órgãos através de ofícios requerendo o embargo da obra para evitar destruição do 

patrimônio cultural, observou-se que o mesmo existe em cumprimento aos arts. 17 e 18.  

Apesar do trâmite administrativo até então regular, o fato é que constam nos autos do 

processo autorização para demolição expedida pela Secretaria Regional IV para que a 

Construtora e Imobiliária Douglas procedesse à demolição.  

Referido impasse está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. Foi aberta 

uma sindicância para apurar os fatos que ensejaram a demolição da Chácara Flora. 

A Construtora Douglas, proprietária do imóvel, foi autuada pela SEMAM a pagar 

multa de R$ 844.200,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais) pela demolição 

do prédio, nos termos da Lei de Crimes Ambientas, supramencionada. Segundo o Jornal On 
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Line G1
91

 o cálculo da multa foi feito considerando R$ 1.800,00 pelo metro quadrado, 

levando em conta os 469 m² do imóvel em questão.  

Dessa forma, o caso da demolição da Chácara Flora ainda possui responsabilidades a 

serem apuradas, desse modo, como ainda ocorrerão definições jurídicas para o caso, qualquer 

conclusão sobre a legalidade ou não do processo e da demolição em si podem ser 

precipitadas.  

O cenário de devastação de um bem cultural, no entanto, nos remete à reflexão sobre 

as dificuldades de implementação do aparato técnico-jurídico que se presta à preservação dos 

bens culturais. 

Apesar da consistente estrutura das leis e das sanções previstas, dificilmente a Chácara 

Flora e os demais bens culturais destruídos desse país podem vir a ser restaurados e obter as 

mesmas características de outrora. É reconhecida, portanto, a intrínseca dificuldade de 

reconstituição do bem, nos moldes primitivos, tendo em vista a dificuldade de restauração. 

A mutilação de um bem cultural torna-se, portanto, algo irreversível na maior parte 

das vezes, levantando-se muitos questionamentos sobre a eficácia das leis que visam proteger 

o patrimônio cultural. 

O endurecimento das sanções relativas à destruição, mutilação, demolição de bens 

tombados pode ser (ou não) uma saída para dificultar ações destrutivas dos bens culturais. 

Cuida-se de remédio de natureza repressiva, que tem sua importância, mas que não resolve o 

problema pela raiz. 

A dificuldade de implementação dos direitos culturais reside principalmente na 

ausência de conscientização das pessoas sobre a importância da proteção dos bens culturais. 

Além disso, percebe-se que há um afastamento do sentimento de pertença, relativo à 

identidade dos indivíduos com o processo histórico de formação da sociedade e de seus 

antepassados. 

A educação patrimonial é reconhecida como método pedagógico preventivo de gerar a 

conscientização e a sensibilização da sociedade, especialmente, jovens e crianças, para que 

essas se identifiquem com os produtos da evolução da história (obras, prédios históricos, 

saberes regionais, música e as mais diversas manifestações culturais) como parte integrante de 

sua identidade como cidadão.  
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