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S E N T E N Ç A

I. RELATÓRIO

Inicialmente,  adoto  o  relatório  da  decisão  de  id.  1431546  (f.
188/193 dos autos físicos):

"O  Ministério  Púbico  Estadual  ajuizou  a  presente  ação  civil  pública  em face  do
Município  de  Nossa  Senhora  do  Socorro,  pleiteando  o  reconhecimento  do  valor
histórico e cultural da Capela da Fazenda Ribeira, situada no citado Município.

Alegou que: 1) o IPHAN apresentou parecer técnico 39/2008 identificando o valor
cultural,  histórico e  arquitetônico da Capela da Fazenda Ribeira, remanescente de
Capela  de  Engenho  do  Século  XIX,  marco  paisagístico  visual  apreciado  pelos
viajantes da BR 235; 2) embora registrada como sítio arqueológico pelo IPHAN, tal
proteção apenas alcança o subsolo, sendo necessária outra forma de proteção; 3) a
Procuradoria  do  Município  de  Nossa  Senhora  do  Socorro  manifestou-se
contrariamente à declaração de interesse cultural da capela em razão da ausência de
recursos.

Defendeu  que:  1)  a  noção  de  meio  ambiente  engloba  o  direito  fundamental  ao
patrimônio  cultural;  2)  a  defesa  do  patrimônio  cultural  classifica-se  como direito
difuso, o que legitima a atuação do Ministério Público, 3) é cabível o ajuizamento de
ação civil pública para declarar o valor cultural de imóvel e 4) o Município de Nossa
Senhora do Socorro tem o dever de proteger o imóvel em questão, diante do seu valor
histórico, artístico e cultural.

Citado, o Município de Nossa Senhora do Socorro apresentou contestação (f.57/69),
alegando, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a
demanda, a necessidade de chamamento ao processo do IPHAN, da União, do Estado
de Sergipe e do proprietário do imóvel. No mérito, alegou que somente a instrução
probatória poderá demonstrar a existência de valor cultural do bem em questão, uma
vez que "valor cultural" é conceito jurídico indeterminado.

O Ministério Público Estadual apresentou réplica (f.97/100).

Em  decisão  de  f.101/102,  o  Juízo  Estadual  reconheceu  sua  incompetência  para
processar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo os autos
distribuídos automaticamente a esta 1ª Vara.

Intimados,  o  Ministério  Público  Federal  e  o  IPHAN  manifestaram  interesse  na
demanda (f. 109 e 111/112, respectivamente). O MPF requereu, ainda, a citação do
proprietário do imóvel como litisconsorte passivo (f. 115).
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Em decisão de f. 116, foi determinada a inclusão do MPF e do IPHAN no pólo ativo
da demanda e a citação do proprietário da Fazenda Ribeira.

Citado, o proprietário do imóvel não se manifestou (f.121/124)

Intimado, o MPF requereu a designação de audiência para oitiva do Arquiteto do
IPHAN (f.127), pedido reiterado pela própria autarquia (f.130).

Em petição de f.142, o MPF requereu que as intimações do MPE fossem feitas através
da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de
Nossa Senhora do Socorro.

O Ministério Público Federal juntou aos autos Parecer Técnico do IPHAN, resultante
de vistoria realizada no imóvel em questão.

Realizada  audiência  (f.180),  foi  determinada  a  intimação  do  Município  de  Nossa
Senhora do Socorro do despacho de f. 116, ficando a audiência adiada para momento
posterior à produção de eventual prova pericial.

O  Município  de  Nossa  Senhora  do  Socorro  reiterou  o  pedido  de  prova  pericial
(f.183)."

Em adendo, informo que no id. 1431546 - f. 188/193, indeferi o
pedido do Município de Nossa Senhora do Socorro de chamamento
da União, do IPHAN e do Estado de Sergipe para integrar o polo
passivo da demanda e determinei a intimação do Ministério Público
Estadual e do referido município para manifestação sobre o Parecer
Técnico apresentado pelo IPHAN, de f. 151/179.

Deferi a prova pericial requerida pelo Município de Nossa Senhora
do  Socorro  (f.  57/69),  que  teve  como  finalidade  verificar  a
"dimensão do valor que a Capela da Fazenda Ribeira, situada no
Município  de  Nossa  Senhora  do  Socorro/SE  projeta  sobre  a
sociedade,  ou  seja,  se  fortalece  a  cultura  nacional,  regional  ou
municipal,  ao  ponto  de poder  ser  considerado  bem detentor  de
valor cultural."(id. 1431560 - f. 367/369).

No id. 1431561 (f. 372), o Município de Nossa Senhora do Socorro
disse  que  não  tinha  outros  quesitos  a  apresentar  além  do
formulado  pelo  juízo.  O  MPF  e  a  Procuradoria  Federal  também
foram  intimados  da  designação  da  perícia  e  não  apresentaram
quesitos (id. .1431564 - f. 373 e 374). O IPHAN indicou assistente
técnico (id. 1431593 - f. 474).

Foram apresentados os laudos periciais histórico e arquitetônico,
respectivamente,  no  id.  1431594  (f.  488/497)  e  ids.
1431609/1431610 (f. 572/637).

O  Município  de  Nossa  Senhora  do  Socorro  apresentou  a
manifestação  de  id.  1431613  (f.  647/650)  requerendo  que  os
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peritos apresentassem elementos que revelem a identidade que o
bem em questão projeta sobre os munícipes, e, subsidiariamente,
que  fossem  acolhidos  os  memorais  caso  não  fosse  deferido  o
pedido de esclarecimentos, com o julgamento de improcedência da
pretensão.

O  MPF  apresentou  razões  finais  no  id.  1431614 -  fls.  653/662,
ratificando os pedidos formulados na inicial  e  requerendo sejam
julgados procedentes.

O  IPHAN  requereu  a  juntada  aos  autos  de  Informação  Técnica
quanto ao laudo apresentado pelos peritos do juízo (id. 1431616 -
f. 668/670-v.).

Foi indeferido o requerimento formulado pelo Município de N.S. do
Socorro de intimação dos Peritos (id. 1431617 - f. 671).

O MPF e o IPHAN ratificaram as razões finais já apresentadas (fls.
1431622 - f. 688 e 1431623 - f. 692).

Foi convertido o feito em diligência, a fim de que fosse intimado o
MPF para promover a intimação do espólio, de quem for sucessor
ou, se for o caso, dos herdeiros, uma vez que após a informação do
óbito não houve a habilitação dos herdeiros (id. 1431625 - f. 698)

O MPF requereu a intimação da Sra. ROBERTA JARDINE RIBEIRO
FRANCO,  administradora  provisória  dos  bens  do  falecido,  bem
assim a retomada do curso normal do feito (id. 1431626 - f. 702).

O processo foi digitalizado e migrado para o PJe em cumprimento
ao disposto no art. 4º, I, da Resolução Pleno nº 13, de 12 de julho
de 2017, consoante certidão de id. 1447614).

Intimada, a Sra. ROBERTA JARDINE RIBEIRO FRANCO apresentou
razões finais (id. 1514634).

É o relatório.  Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De se observar inicialmente  que o proprietário  do imóvel,  o Sr.
JOSÉ  ALBANO  RIBEIRO  FRANCO  não  apresentou  contestação.  
Deparamo-nos  com  o  instituto  da  revelia.  Sobre  tal  situação,
dispõe o art. 344, CPC:

Art.  344.  Se o  réu  não contestar  a  ação,  será  considerado revel e  presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
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Destaco,  contudo,  que o Município de N.S.  do Socorro,  também
réu,  apresentou  defesa,  contestando  o  preenchimento  dos
requisitos necessários à declaração de relevância de valor cultural
da antiga Capela da Fazenda Ribeira, de forma a afastar o efeito da
revelia de presunção de veracidade dos fatos.

Além disso, as preliminares já foram resolvidas (no id. 1431546 - f.
188/193).

Feitas estas considerações, passo ao mérito.

Observo que o art. 216 da CF/88, em seu caput, define o conceito
de patrimônio histórico-cultural e, em seguida, elenca de maneira
exemplificativa os seus elementos:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV  -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações e  demais  espaços  destinados  às
manifestações artístico-culturais;

V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio  cultural  brasileiro ,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Apesar de estar inserido em capítulo diverso da Constituição, Hugo
Nigro  Mazzilli  o  considera  parte  integrante  do  meio  ambiente,
consoante classificação abaixo:

"Diante de conceito assaz abrangente, é possível considerar o meio ambiente sob os
seguintes aspectos:

a)  meio ambiente natural (os bens naturais, como o solo, a atmosfera, a água, qualquer
forma de vida);

b) o meio ambiente artificial (o espaço urbano construído);

c)  o  meio  ambiente  cultural  (a  interação  do  homem ao  meio  ambiente.  Como o
urbanismo, o zoneamento, o paissagismo, os monumentos históricos, assim como os
demais  bens  e  valores  artísticos,  estéticos,  turísticos,  paisagísticos,  históricos,
arqueológicos etc.), neste último incluído o próprio meio ambiente do trabalho." [1]
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A par disso, preceitua no § 1º, do citado art. 216 da CF/88 que
compete  ao  Poder  Público  com a  colaboração  da  comunidade  o
encargo  de  proteger  o  patrimônio  cultural  brasileiro  e  os
instrumentos de defesa, tais como inventários, registros, vigilância,
tombamento  e  desapropriação,  e  de  outras  formas  de
acautelamento e preservação.

E, como se observa de tais instrumentos, o tombamento é apenas
uma das  formas  possíveis  de  se  proteger  o  patrimônio  cultural
brasileiro,  sendo  plenamente  cabível  a  pretensão  de  adoção  de
outras formas de garantir  especial  proteção do mesmo, como a
formulada na presente ação.

O reconhecimento de ser de valor histórico e artístico submete o
bem,  ainda  que  não  seja  objeto  de  tombamento,  a  medidas
restritivas  de  uso,  gozo  e  disposição,  em  consonância  com  o
princípio constitucional da função social da propriedade (art. 170,
III, da CF/88) e ainda com o direito de propriedade disciplinado no
Código Civil, ao dispor, no seu art. 1.228, § 1º, que tal direito deve
ser  exercido  de  modo  que  sejam  preservados,  além  de  outros
elementos,  como  a  flora  e  a  fauna,  o  patrimônio  histórico  e
artístico:

CF/88

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

III - função social da propriedade;

Código Civil

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§  1º  O direito  de propriedade deve ser  exercido em consonância  com as  suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas.

Há  ainda  outras  normas  constitucionais  que  estabelecem  a
responsabilidade  do  Poder  Público  em  todas  as  suas  esferas,
inclusive  a  municipal,  quanto  à  proteção do  patrimônio  cultural,
conforme se observa abaixo, razão pela qual nenhum deles pode se
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eximir do encargo:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:

(...)

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

(...)

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

IX -  promover a proteção do patrimônio histórico-cultural  local,  observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

No  caso  dos  autos,  o  Ministério  Público  pretende  a  declaração
formal de relevância do valor cultural da antiga Capela da Fazenda
Ribeira para o povo de Nossa Senhora do Socorro, a fim de garantir
especial proteção para a fruição das presentes e futuras gerações.

Em relação a tal bem, o IPHAN promoveu a avaliação do seu valor
cultural,  asseverando  no Parecer Técnico n.  38/2008 (f.  19-26)
que:

5-   Valor  Cultural:  Reconhecemos  na Capela  da Fazenda  Ribeira,  apesar  de suas
perdas, tanto valor arquitetônico por ser um remanescente de capela do século XIX,
com vários elementos de cantaria, quanto paisagístico como um marco na BR-235 que
pode ser apreciada por vários viajantes.

A Capela  da  Fazenda Ribeira  também já  tinha sido  inscrita  no  registro  de sítios
arqueológicos do IPHAN em 2007, como sítio histórico contendo capela e cemitério,
pelo arqueólogo Jeneilto Ferreira, embasado no fato de ter existido no passado um
engenho.  Ser  sítio  histórico  significa  que  há  potencial  para  encontrar material
arqueológico no local, portanto, o acautelamento visa a preservar o subsolo e não os
elementos de cota positiva, como a capela também possui valor cultural.

Concluiu o parecer dizendo:

6.1 -  Por tudo exposto,  consideramos que a Capela da Fazenda Ribeira,  à luz do
pensamento de nossa época, é um dos poucos remanescentes de capelas de engenhos
do Município  de Nossa Senhora do Socorro,  construído no século XIX com uma
implantação que a destaca na paisagem, portanto é um bem de interesse cultural com
valor arquitetônico e paisagístico para o citado Município.

6.2 - Recomendaríamos ao proprietário que conservasse de forma adequada a capela.
Retirasse  a  vegetação  da  cobertura  e  reparasse  as  infiltrações,  além de  pintura  e
decapagem das cantarias (que deve ser feita apenas por especialista canteiro). E se
tivéssemos que propor algo mais drástico, a substituição do grande jazigo por lápide
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em nível de piso, já que esse interfere na leitura do interior da igreja. Também, deve-se
fazer uma análise do altar a partir de pesquisa histórica para definição de como agir.

6.3 - este parecer técnico perde a validade caso o objeto descrito sofra modificações
que repercutem na perda de sua autenticidade ou sua integridade física, porém isto não
isenta de responsabilidades os que devem zelar pela conservação do bem imóvel que
atestamos possuir valor cultural, a capela da Fazenda Ribeira.

Posteriormente, elaborou também o Parecer Técnico n. 96/2013,
no qual  consta,  além de outros elementos como a descrição do
imóvel:

5 - Valor Cultura da Capela da Fazenda Ribeira:

5.1 - Análise comparativa: essa análise visa analisar se a Capela da Fazenda Ribeira é
um bem do patrimônio cultural, e, caso seja, qual nível governamental deve protegê-la.

Primeiramente, devemos frisar que o pondo de vista do IPHAN é o da proteção dos
bens culturais relevantes para a Nação Brasileira. Portanto, quando o IPHAN estuda
um bem visando o seu tombamento, analisa a relevância desse bem em um contexto
regional maior. No caso de um estudo para a proteção de bens de antigos engenhos
sergipanos,  o  IPHAN considera  o  contexto  da  produção  açucareira  em Sergipe  e
também na Bahia, Pernambuco e Alagoas.

Quanto  ao  mérito  do  acautelamento  dos  bens  remanescentes  do  antigo  Engenho
Ribeira, começaremos por considerar a continuidade dos usos e tradições do lugar. A
propriedade  está  localizada  em  uma  região  na  qual  tradicionalmente  se  produz
cana-de-açúcar. Desse período restam a capela, parte da fábrica e uma ruína (século
XIX) e duas moradas geminadas para trabalhadores (primeira metade do século XIX),
além de alguns objetos  como um tacho.  Todavia,  a  propriedade  não é  mais uma
unidade produtora de açúcar e as poucas estruturas remanescentes da antiga fábrica
não mais servem a esse propósito. Por esse viés, é difícil defender o acautelamento em
nível federal ou mesmo estadual da sede da Fazenda Ribeira incluindo a sua capela
como antigo engenho porque não mais representa a produção açucareira do passado,
além de que, em nosso estado e regiao, ainda existem bens que melhor preservaram o
conjunto edificado da época da produção do açúcar incluindo maquinário. Na Bahia e
em Pernambuco, há bens de engenho tombados pelo IPHAN que são mais antigos e
melhor  representam  esse  tema,  por  exemplo,  é  tombado  o  conjunto  do  Engenho
Freguesia em Candeias no Recôncavo Baiano.

Encontramos  também  outros  bens  em  Sergipe  que  ainda  possuem  a  organização
espacial de seus antigos engenhos. O conjunto do Engenho São Félix (imagem 11),
com casa-grande e fábrica, em Santa Luzia do Itanhy é tombado em âmbito estadual. a
Usina ou Engenho Pedras em Maruim possui pátio central,  sobrado que apesar do
arruinamento ainda possui imponência, capela, fábrica e casa de trabalhadores, além
de estar  cercado por  canaviais.  O  antigo  Engenho  Escurial  (imagem 12)  em São
Cristóvão também possui  um belo sobrado do século XIX, no qual  contam ter  se
hospedado  o  imperador  Dom Pedro  II,  bem como parte  da  antiga  fábrica,  agora
transformada em curral, chaminé e casa de trabalhadores.

Além de bens que, embora tenha perdido a estrutura de engenho, possuem construções
mais antigas ou maior relevância que a Fazenda Ribeira. a capela do antigo Engenho
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Massacará em Carmópolis é tombada em âmbito estadual (imagem 13). Do antigo
Engenho Santa Bárbara em Rosário  do Catete (imagem 14),  que foi  do Barão de
Maruim, ainda há o sobrado em arruinamento, uma chaminé e outras estruturas. Do
antigo  Engenho Dira  em Itaporanga d'Ajuda,  há a  capela  do  século XVIII  e  a  o
sobrado antigo (imagens 15 e 16). Em São Cristóvão, a Fazenda Cumbe (imagem 17)
ainda possui uma capela com torres e bens artísticos do início do século XIX, bem
como  casa  de  vivenda  e  de  moradores,  algumas  estruturas  da  antiga  fábrica  e
represamento.

Ademais, o IPHAN também tombou alguns bens de antigos engenhos em Sergipe,
embora que o tombamento desses bens pelo IPHAN, na verdade, visou à proteção de
bens de notáveis da arquitetura colonial e aconteceu na década de 1940. Podemos citar
bens do século XVIII como a casa-grande e capela do Antigo Engenho Colégio em
Itaporanga d'Ajuda que também tem valor  cultural  por  ter  sido originalmente  um
colégio jesuítico; a casa-grande e capela do Antigo Engenho Retiro em Laranjeiras
(imagem  18);  e  algumas  capelas  rurais,  incluindo  a  Igreja  da  Comandaroba  em
Laranjeiras.

Dessa  forma,  uma  análise  regional  nos  mostra  que  existem  outros  conjuntos
remanescentes  de  engenhos  mais  antigos,  melhor  preservados  e  relevantes  para
representar o patrimônio cultural quanto ao tema dos antigos engenhos e do ciclo da
cana-de-açúcar que o conjunto da Fazenda Ribeira. O mesmo vale para a sua Capela,
apesar de ser uma edificação autêntica de meados do século XIX.

Já no contexto da região do Baixo Cotinguiba, percebemos que ao analisar os bens
remanescentes dos antigos engenhos que as casas-grandes (ou de vivenda) e as capelas
se  destacam  no  tocante  ao  patrimônio  edificado.  Esses  prédios  são  marcas
significantes da ocupação e evolução do território.  Muitos deles se encontram em
locais de destaque na paisagem rural, como a própria Capela da Fazenda Ribeira, no
topo  de  um  morro  ao  lado  da  BR-235.   Outras  capelas  também  possuíam um
expressivo acervo de valor histórico e artístico como a capela do antigo Jesus, Maria e
José em Laranjeiras. Além de que ainda transmitem mensagens da tradição e história
da região quanto ao seu passado açucareiro.

Em relação às outras estruturas edificadas dos antigos engenhos, podemos dizer que as
antigas  fábricas  ou  desapareceram ou  se  transformaram em currais  de  gado.  Das
pequenas usinas do passado restam ruínas e algumas chaminés.  Em alguns casos,
também  encontramos  as  antigas  moradas  dos  trabalhadores,  embora  as  senzalas
tenham  desaparecido  há  muito  tempo  atrás.  Em  geral,  como  as  fábricas  se
transformaram e se tornaram currais, poucas são aquelas que se destacam na paisagem
rural.  Uma  exceção  seria  em  Nossa  Senhora  do  Socorro,  o  curral da  Fazenda
Manguinhos com sua grande cobertura  que chama a atenção de quem passa pela
BR-101.

Finalmente, no contexto mais restrito, o do Município de Nossa Senhora do Socorro,
percebe-se  que  a  Capela  da  Fazenda  Ribeira  possui  maior  significância.
Primeiramente, com relação ao município, o inventário feito pelo IPHAN em 2010
encontrou 10 localidades onde havia  engenhos.  Esse inventário  constatou  que em
Nossa Senhora do Socorro a situação atual dos antigos engenhos é a seguinte:

(...) Tabela 01: Situação dos bens dos antigos engenhos de Nossa Senhora do Socorro.
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Além disso, também há referências de outros engenhos que existiram em terras que
pertencem ou pertenceram ao município, mas cujo localidade não foi encontrada. Por
exemplo, Engenho Cabuta, Jequi, Merem, Monte Alegre etc.

Em síntese, a economia canavieira foi no passado importante para a colonização e
desenvolvimento  econômico  da  região  de  Nossa  Senhora  do  Socorro.  Entretanto,
restam no município bens edificados de antigos engenhos em apenas quatro fazendas.
São  elas:  Fazenda  Ribeira,  Fazenda  São  Pedro,  Fazenda  Manguinhos  e Fazenda
Mundo Novo. Caso os proprietários desses bens os negligenciem e não haja políticas
locais  para a  preservação,  eles desaparecerão e  consequentemente nada restará no
Município de Nossa Senhora do Socorro que remata a este importante momento de sua
história.

Além disso,  podemos consideram também que o Município de Nossa Senhora do
Socorro não possui muitos bens edificados de valor cultural. Na verdade, o único bem
tombado no município é a Igreja Matriz, protegida pelo IPHAN. Além de que na sede
municipal, há somente a antiga Igreja de N. Sra. do Amparo e pouquíssimas casas
centenárias (recordamo-nos de apenas uma casa eclética) que possam vir a constituir
patrimônio cultural local. Além disso, a estação ferroviária não pode ser protegida pela
Lei n. 11.483/2007, porque foi vendida a um antigo funcionário alguns anos antes da
publicação  dessa  lei  e  transformada  em  moradia.  Já  no  interior  e  zona  rural  do
município, os bens culturais mais antigos seriam aqueles representativos da produção
açucareira pretérita, porém nenhum dos quatro bens citados acima possui proteção.
Por fim, podemos também citar a Floresta Nacional do Ibura como bem protegido pela
ICMbio representando o patrimônio natural e que o município possui alguns sítios
arqueológicos cadastrados pelo IPHAN como o Ibura, São Pedro e também o Ribeira.

Pelo  explicado  acima,  consideramos  que  a  Capela  da  Fazenda  Ribeira  possui
significância no contexto do Município de Nossa Senhora do Socorro, embora não seja
uma edificação passível de ser tombada pelo IPHAN.

Considerando a relevância para o Município de Nossa Senhora do Socorro, podemos
estabelecer os valores culturais abaixo.

5.2 - Valor arquitetônico: A Capela da Fazenda Ribeira possui valor arquitetônico por
ser uma autêntica capela rural de antigo engenho construída em meados do século XIX
e que traz em sua fachada principal e estrutura autoportante elementos construtivos em
alvenaria e cantaria de pedra calcária cujas técnicas construtivas viriam a cair  em
desuso ao longo da segunda metade daquele século.  A capela também possui um
volume esbelto  e  elegante,  com destaque  para  a  sua  verticalidade,  cujo  estilo  de
fachada ainda segue a  composição das capelas rurais  da primeira metade daquele
século.

Por fim, a Capela da Fazenda Ribeira é um dos mais antigos templos religiosos de
Nossa Senhora do Socorro entre os ainda existentes. Do que sabemos, a Igreja Matriz
de Socorro e a Igreja do Amparo são construções do século XVIII, enquanto que a
Capela do Antigo Engenho São Pedro, hoje arruinada e sem uso, é do final do século
XVIII ou início do século XIX. Portanto, a Capela da Fazenda Ribeira seria a quarta
em  antiguidade  naquele  município.  Ademais,  ela  ainda  é  utilizada  para fins
cerimoniais e possui cemitério.

5.3 - Valor paisagístico: A Capela da Fazenda Ribeira possui valor paisagístico porque
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está implantada no topo de um morro vizinho à BR-235, sendo um marco na paisagem
rural do município. Devido à sua localização às margens de uma rodovia federal, ela é
visível  a  um  número  grande  de  pessoas.  Algumas  dessas  pessoas  inclusive
demonstram a sua preocupação para com a capela por meio de publicações de fotos
em sites da internet, como no Google Earth Panoramio, entre outros.

5.4 -  Valor  histórico:  A  Capela  da Fazenda Ribeira  possui  valor  histórico para o
município por ser um dos últimos bens edificados dos antigos engenhos que existiram
naquele  município.  Sendo  a  única  capela  de  engenho  ainda  existente  em  estado
completo, uma vez que a outra que ainda resta (a da Fazenda São Pedro) está em
estado avançado de arruinamento restando somente a parte frontal.

5.5 - Valor arqueológico: O sítio arqueológico do Engenho da Ribeira foi inscrito no
registro de sítios arqueológicos do IPHAN em 2007, como sítio histórico contendo
capela e cemitério, pelo arqueólogo Jenilton Ferreira, embasado no fato de ter existido
no passado um engenho. Ser sítio histórico significa que há potencial para encontrar
material  arqueológico  no  solo  local,  portanto,  o  acautelamento  visa  preservar  o
subsolo e não os elementos de cota positiva, como a capela que também possui valor
cultural.  A  permanência  ou  desaparecimento  da  capela  não  afetará  o  valor
arqueológico do sítio.

6- Conclusão.

6.1 -  Por tudo exeposto, consideramos que a Capela da fazenda Ribeira, à luz do
pensamento de nossa época, não possui  valor relevante o suficiente para justificar
acautelamento pelo IPHAN por meio de tombamento de bem isolado.

6.2 - Porém, considerando-se:

1. A importância histórica da economia canavieira par ao Estado de Sergipe e para o
Município de Nossa Senhora do Socorro;

2.  Que  a  Capela  da  Fazenda  Ribeira,  construída  em  meados  do  século XIX,  é
remanescente do antigo Engenho Ribeira cujos registros documentais indicam a sua
existência desde meados do século XVIII;

3. O arruinamento e desaparecimento de muitos bens edificados dos antigos engenhos
sergipanos;

4. Que a Capela da Fazenda Ribeira possui valores culturais e significância para o
Município de Nossa Senhora do Socorro;

5. Que os munícipes devem participar ativamente da conservação de seu patrimônio
cultural;

Recomendamos que a Capela da Fazenda Ribeira seja restaurada e protegida, bem
como que tombada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro.

6.3  -  Recomendamos  também  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Nossa  Senhora do
Socorro  inventarie,  proteja  e  promova  a  preservação  de  outras  edificações  e/ou
estruturas  remanescentes  de  antigos  engenhos  que  ainda  possuam  existir  naquele
município, incluindo aqueles que foram citados no item 5.1 deste parecer e o que mais
vier a ser encontrado que tenha significância dentre os tema dos antigos engenhos.
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6.4 - Recomendamos ao proprietário que conserve de forma adequada a Capela da
Fazenda Ribeira. Para tanto, caso solicitado, podemos lhe enviar relação de serviços a
serem executados e orientações técnicas.

6.5 - Este parecer técnico perde a validade caso o objeto descrito sofra modificações
que repercutem na perda de sua autenticidade ou sua integridade física, porém isto não
isenta de responsabilidades os que devem zelar pela conservação do bem imóvel que
atestamos possuir valor cultural, a capela da Fazenda Ribeira.

De seu turno, o perito historiador apresentou seu laudo conclusivo,
fazendo  inicialmente  considerações  gerais  sobre  seu  trabalho  e
sobre a descrição do estado do imóvel quando da visita técnica.

Apresentou também uma conjuntura histórica, na qual afirmou que
o Estado de Sergipe tem uma história marcada pela presença da
cana-de-açúcar  entre  as  suas  principais  forças  produtivas,
destacando-se  pelo  tipo  de  solo  cuja  fertilidade  propiciou  tal
cultura, o massapê, e cujos primeiros impulsos se deram a partir
do século XVIII.

Aduziu  que  na  classificação  das  regiões  econômicas  das  zonas
canavieiras de Sergipe, o Município de Nossa Senhora do Socorro
se inseriam na  chamada região  do  Vale  do  "Vasa-Barris",  cujos
solos apresentavam "excelentes massapês", inserindo-se na região
econômica  que  produzia  para  o  mercado  interno.  E  que,  no
passado, a Fazenda da Ribeira foi, em Nossa Senhora do Socorro,
um entre os 20 engenhos com produção de açúcar entre o final do
século XVIII e a segunda metade do século XIX, esta última, época
da  construção  da  capela  (1855),  originalmente  conhecida  por
capela da Nossa Senhora da Luz da Ribeira.

Destaca que o ano de 1855 foi muito importante para a economia
sergipana,  cujos efeitos  puderam ser  sentidos no plano político-
administrativo, com a transferência da capital sergipana, de São
Cristóvão para Aracaju, motivada pela necessidade de um melhor
escoamento da cultura canavieira.

Informou ainda que a Capela da Fazenda Ribeira está inscrita no
registro de sítios arqueológicos do IPHAN, datado de 2007, como
sítio histórico contendo capela e cemitério, embasado no fato de ter
existido no passado um engenho.

Discorreu  sobre  o  patrimônio  imaterial  e  a  sua  legislação  de
regência,  afirmando  que,  em  que  pese  o  arruinamento
arquitetônico  da  Capela  da  Ribeira,  salta  aos  olhos  a  sua
importância  enquanto  espaço  de  vivência  de  religiões  e
religiosidades,  seja  de  cunho  católico-cristão  ou  sincrético,  com
elementos  da  cultura  afro-brasileira,  o  que  envolve  não  só  a
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memória, mas também a identidade e o pertencimento, os quais,
por si só, já justificariam lançar sobre a Capela da Ribeira um olhar
além de sua materialidade e que merecesse uma valorização em
termos patrimoniais. Que, quando se pensa na materialidade das
igrejas e objetos sacros, deve-se ter em conta a imaterialidade dos
sentimentos  religiosos  a  eles  associados.  Mesmo sendo  verdade
que do altar pouco restou, há elementos que apontam para uma
análise do lugar como um lugar de memória, cuja religiosidade e
cultura mortuária são bem expressivas e que servem como aportes
para entender não somente o século XIX, mas os anos e séculos
que lhe sucederam.

Elaborou uma análise concebendo a Capela da Ribeira como objeto
de valor cultural de Sergipe que vai além da materialidade de sua
composição  arquitetônica  remanescente  do  século  XIX,  na  qual
percebeu  que  em  sua  fundação  a  capela  foi  dedicada  a  Nossa
Senhora  da  Luz  da  Ribeira,  uma  devoção  tipicamente  colonial
portuguesa, associada ao período de conquista de terras africanas,
cuja propagação em Portugal  coube a Pero Martins,  a partir  de
1459,  e  que  em  passado  recente  a  devoção  Mariana  fora
substituída por Nossa Senhora da Conceição, ainda em pleno vigor,
não só pela presença de uma típica representação imagética desta
santa, no centro do altar, mas também da existência de uma vela
de  sete  dias  e  flores  naturais  e  de  plástico,  sendo  observadas
ainda,  no  entorno  da  imagem de  Nossa  Senhora  da  Conceição,
outras imagens e representações de devoções e santos, a exemplo
de Jesus Crucificado (Cruz de São Bento), Senhor do Bomfim, Anjo
da Guarda, Nossa Senhora da Cabeça e São Cosme e Damião (aqui
já  sendo possível  perceber  elementos  devocionais  sincréticos  de
matriz  africana).  Também  no  nicho,  à  esquerda  do  altar-mor,
destacou  um  conjunto  de  seis  pequenas  imagens,  chamando  a
atenção para a variedade de elementos religiosos devocionais do
lugar,  entre  elas  São  Jorge,  Padre  Cícero  e  Senhor  dos  Passo,
chamando atenção a iconografia de São Lázaro chagado, amparado
por  uma  muleta  no  braço  direito,  que  se  trata  de  uma
representação  sincrética  do  santo  dentro  da  cultura  religiosa
umbandista. E, afora o resto de um Cruzeiro, em frente à capela,
típico  elemento  da  cultura  religiosa  católica,  na  parte  externa
merece  atenção  a  presença  de  restos  de  despacho,  apontando,
mais fortemente, para a existência, no local, de tradições típicas de
religiões e religiosidade de matriz afro-brasileira.

Registrou que:

Como se vê,  em termos imateriais,  a  Capela  de Ribeira  apresenta  elementos  que
evocam o  passado  histórico  do  lugar,  sobretudo  no  que  se  refere  a  sua  devoção
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mariana, mas também a presença de elementos que foram agregados ao lugar e que, ao
que parece, não revelam apenas a religiosidade católica da família do proprietário, mas
também a presença, aparentemente conflitante, de uma religiosidade umbandista, se
não ao nível da convivência pacífica, certamente sincrética e, portanto, ressignificada.

Afora  estes  elementos  de ordem religiosa,  devocional,  chama atenção,  também,  a
presença de uma cultura mortuária, atestada pela presença de sepultamentos diversos
em  seu  tempo  histórico,  mas  também  em  suas  composição  social. Aspecto  que
demandaria  um  estudo  e  uma  observação  mais  acuidada,  sobretudo  ao  nível  da
etnologia e da arqueologia.

Como se sabe, em detrimento ao patrimônio edificado, os valores simbólicos de um
bem cultural  geralmente são tangenciados.  No presente  parecer,  buscamos chamar
atenção  para  elementos  de  imaterialidade  da  Capela  da  Fazenda  do Ribeira,  que
podem contribuir para o seu reconhecimento enquanto objeto de valor cultural não
somente para o Município de Nossa Senhora do Socorro, mas também para a história e
para o patrimônio cultural de Sergipe.

Apresentou ainda iconografia da capela e, ao final, concluiu que:

Tendo  como  suporte  teórico  a  historiografia  nacional  e  sergipana  e,  munido  de
elementos técnicos dos pareceres do IPHAN (2008 e 2013), eu reitero a importância
cultural da Capela da Fazenda Ribeira em nível local.

Em face das questões aqui expostas, atestamos que a Capela da Fazenda Ribeira está
inserida  no  chamado  Patrimônio  Religioso  e  Cultural  do  Ciclo  Econômico  da
Cana-de-Açúcar de Sergipe.

Para tanto, faço as seguintes recomendações:

1) que a Capela da Fazenda da Ribeira seja restaurada, tombada e preservada em nível
municipal  e  estadual,  considerando a  sua importância  arquitetônica  e  religiosa no
cenário dos remanescentes históricos da região do Baixo Cotinguiba de Sergipe. Nesse
sentido, entendo que sua relevância ultrapassa ao local, Município de Nossa Senhora
do Socorro,  carente de valorização patrimonial,  ficando restrita à proteção de sua
Matriz, tombada em 20 de março de 1843.

2)  Que a Capela da Fazenda da Ribeira seja reconhecida por  seu valor  religioso,
sobretudo  pela  permanência  de  seu  aspecto  devocional  mariano  e  existência  de
elementos de matriz afro-brasileira, pela cultura mortuária histórica e recente e por
outros elementos imateriais que se agregaram ao bem com o passar do tempo. Que por
isso, receba proteção que somente o registro é capaz de oferecer,  reconhecendo a
existência e o seu valor cultural.

3) Que a Capela da Fazenda Ribeira, assim como outros bens de ordem material e
imaterial do Vale do Cotinguiba, em Sergipe, possa receber de seu proprietário e das
autoridades competentes a atenção necessária para que seja inserida num projeto de
valorização  da  região,  não  só  ao  nível  do  turismo  rural,  mas  também  religioso,
podendo ser fonte de renda e geração de empregos para o Estado e para o Município.

Também  o  perito  arquiteto  apresentou  seu  laudo,  no  qual  fez
constar considerações iniciais sobre o trabalho a ser realizado; (1)
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levantamento  cadastral  da  edificação  com  localização  e
características, com croquis de levantamento "in situ" e aferição da
forma e volume da edificação -  detalhando de forma esmiuçada
seus  elementos,  com planta  baixa,  fachadas  principal,  lateral  e
posterior  e  medições  da  edificação;(2)  fotografias  gerais  da
edificação  a  ser  periciada,  com  elementos  ornamentais
compositivos  das  fachadas,  estrutura  da  edificação  e  elementos
secundários  (esquadrias,  grades,  revestimentos  externos  e
internos);  (3)  estudos  sobre  registro  teórico  e  histórico  da
arquitetura do açúcar; (4) estudos específicos da edificação, com
observações  de  detalhes  arquitetônicos  de  importância  nas
fachadas e execução de desenhos, com observações de detalhes no
interior  da  edificação  (fachadas  internas),  na  planta  baixa  e
execução de desenhos explicativos, com observação dos materiais
construtivos, das técnicas construtivas e das cores empregadas na
edificação, com elementos da arquitetura que mais chamaram a
atenção,  tanto  de  forma  positiva  a  agregar  valor  à  dimensão
patrimonial, quanto a reduzir seu potencial cultural, com a condição
atual  em que se encontra a  edificação,  com a  determinação ou
presença de indícios de intervenções já realizadas que por ventura
descaracterizaram ou agregaram valor patrimonial à edificação, e
com apreciação básica sobre as anomalias presentes atualmente na
edificação  como umidade aparente,  estresse mecânico  ou  físico,
ataque  por  sais,  ataque  biológico  e  vegetação;  (5)  e  laudo
conclusivo  sobre  a  dimensão  de  valor  cultural  material  da
edificação.

Nessa última parte, após logo e minucioso trabalho, o Sr. Perito
afirmou que:

Frente a todo levantamento de dados, sua análise, apreensão e compreensão de todas
as características teóricas, históricas e técnicas que envolvem objetos que compõem a
arquitetura  do  açúcar  e  em  específico  a  Capela  da  Fazenda  Ribeira  como única
edificação  remanescente  deste  engenho  sergipano  do  século  XIX;  portadora  de
características técnicas construtivas expressivas do saber fazer local e possuidora de
espacialidade arquitetural de grande significação, entendemos que o objeto em causa é
detentor de juízo de valor pois projeta sobre a sociedade a possibilidade das futuras
gerações de fruição de sua identidade cultural material; portanto, nosso parecer técnico
conclusivo,  salvo  melhor  juízo,  é  favorável  ao  acautelamento  do  bem  frente  as
prerrogativas e instruções previstas no processo Nº 0000449-36.2013.4.05.8500 da 10
Vara/SE. MAN.0001.000413-8/2105.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recomendamos  que  após  o  acautelamento  legal  do  bem  em  questão,  frente  aos
condicionantes  jurídicos  legais  previstos  no  processo,  seja  providenciado  estudo
técnico na área de tecnologia de conserevaão e restauro para que a Capela possa ser
"restaurada" buscando a sua integralidade de juízo de valor  arquitetônico frente a
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grave condição técnica que a edificação atualmente demonstra.

Como se observa dos autos, todos os elementos de avaliação são
uníssonos  em  demonstrar  o  relevante  valor  cultural,  histórico,
religioso,  arquitetônico  e  até  paisagístico  do  bem  Capela  da
Fazenda da Ribeira, localizada no Município de Nossa Senhora do
Socorro,  neste Estado,  bem assim em constatar  a existência de
perdas que interferem negativamente nessa condição, merecendo
maior  preocupação  e  cuidado  na  sua  preservação,  ou  mesmo
atuação com vistas a recompor as perdas verificadas.

Os estudos realizados pelos técnicos do IPHAN demonstraram que
a Capela da Fazenda Ribeira é um dos poucos remanescentes de
capelas de engenho do Município de Nossa Senhora do Socorro,
numa região na qual tradicionalmente se produz cana-de-açúcar,
com  uma  implantação  que  se  destaca  na  paisagem,
caracterizando-se como um bem de interesse cultural  com valor
arquitetônico e paisagístico para o Município. Também constataram
que no contexto histórico da produção açucareira na região e tendo
em vista  o  estado  atual  do  antigo  engenho,  no  qual  restam a
capela, parte da fábrica e uma ruína (século XIX) e duas moradas
geminadas para trabalhadores (primeira  metade do século XIX),
além de alguns objetos, não sendo mais produtora de açúcar, fica
difícil  defender  o  acautelamento  em  nível  federal  ou  mesmo
estadual,  porque não mais  representa a produção açucareira  do
passado,  além de que existem ainda no Estado e  região outros
bens que melhor preservaram o conjunto edificado da época da
produção  de açúcar,  incluindo  maquinário,  mais  relevantes  para
representar  o  patrimônio  cultural  quanto  ao  tema  dos  antigos
engenhos e do ciclo da cana-de-açúcar que o conjunto da Fazenda
Ribeira - o mesmo valendo para sua capela, apesar de ser uma
edificação  autêntica  do  século  XIX  -  inclusive  com tombamento
estadual  e  federal,  ainda  que  estes  últimos  tenham  visado  à
proteção de bens notáveis da arquitetura colonial.

De outro lado,  no contexto mais  restrito  do Município de Nossa
Senhora  do  Socorro,  a  Capela  da  Fazenda  Ribeira  possui  maior
significado,  por  ser  um dos  últimos  bens  edificados dos  antigos
engenhos que lá  existiram,  uma vez  que foram encontrados 10
localidades onde havia engenhos, em relação aos quais nada resta
em  05  delas  e  não  foi  encontrado  o  local  exato  de  01  delas,
existindo  bens  edificados  de  antigos  engenhos  em  apenas  04
fazendas, dos quais apenas na Fazenda Ribeira (antigo Engenho
Ribeira) existe uma capela em estado praticamente completo (em
uma outra existe apenas ruínas de capela), que é dos mais antigos
templos  religiosos  no  município,  ainda  existente  (o  4º  em
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antiguidade), e ainda utilizado para fins cerimoniais.

Também  as  perícias  realizadas  nesta  Ação  Civil  Pública
corroboraram que a sua importância enquanto espaço de vivência
de religiões e religiosidades, de cunho católico-cristão e sincrético,
com elementos  da  cultura  afro-brasileira,  salta  aos  olhos  como
exemplar  de  patrimônio  imaterial  envolvendo  a  memória,  a
identidade e o pertencimento que merecem valorização além de
sua materialidade, destacando a importância cultural da Capela da
Fazenda Ribeira em nível local.

Asseveraram também todas as características teóricas, históricas e
técnicas  que  envolvem  objetos  que  compõem  a  arquitetura  do
açúcar e em específico a Capela da Fazenda Ribeira como única
edificação remanescente deste engenho sergipano do século XIX,
portadora de características  técnicas  construtivas expressivas do
saber  fazer  local  e  possuidora  de  espacialidade  arquitetural  de
grande significação, que projeta sobre a sociedade a possibilidade
de fruição das futuras gerações.

Como se vê, não há dúvidas quanto à existência de valor cultural
da Capela da Fazenda Ribeira, predominantemente em nível local,
para  o  Município  de  Nossa  Senhora  do  Socorro,  restando
reconhecido  nos  autos  seu  valor  histórico,  arquitetônico,
paisagístico e arqueológico, sendo assim de responsabilidade de tal
município a declaração formal de relevância desse valor, a fim de
que possa ser protegido, conservado e reparado o referido bem,
além de fazer incidir sobre ele as medidas restritivas ao uso, gozo e
disposição,  em  consonância  com  o  princípio  constitucional  da
função social da propriedade (art. 170, III, da CF/88) e ainda com
o direito de propriedade disciplinado no art. 1.228, § 1º, do Código
Civil.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o feito na
forma do art. 487, I, do CPC, para declarar formalmente a Capela
da  Fazenda  Ribeira  como  detentora  de  relevante  valor
cultural para o povo de  Nossa Senhora do Socorro, para que dela
surtam seus efeitos legais, garantindo-lhe especial proteção para
fruição das presentes e futuras gerações.

Como  consequência  de  tal  declaração,  o  Município  de  Nossa
Senhora  do  Socorro  poderá  se  valer  dos  elementos  existentes
nesta  ação,  como  os  pareceres  técnicos  do  IPHAN e  os  laudos
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periciais muito bem elaborados, para a adoção de uma das formas
de  proteção  previstas  no  art.  216,  §  1º,  da  CF/88,  se  assim
entender, bem assim deverão os proprietários do bem declarado
observar as restrições relativas aos ditames do art.  170, III,  da
CF/88, e art. 1.228, § 1º, do Código Civil.

Sem  condenação  em  custas.  Condeno  o  Município  de  Nossa
Senhora  do  Socorro  ao  pagamento  das  despesas  processuais,
especialmente os honorários periciais, cujo depósito já foi efetuado,
nada mais havendo a se cobrar.

Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº
7.347/1985,  bem  assim  na  esteira  do  pacífico  entendimento
jurisprudencial  sobre  a  matéria,  consoante  julgado  do  colendo
Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:

[...]. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, não é cabível a condenação da
parte  vencida  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  em  favor  do  Ministério
Público nos autos de Ação Civil Pública. Nesse sentido: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma,
Rel.  Min.  Castro Meira,  DJe 19.5.2010;  REsp 1.038.024/SP,  2ª  Turma,  Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe 18.12.2009 (STJ. T2. REsp 1229717/PR. Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques. DJe 15/04/2011).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Interposto recurso de Apelação, intimar o apelado para, querendo,
trazer(em) suas(s) resposta(s), no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do art. 1.010, §1º, do CPC/2015. Com ou sem resposta,
certificando-se, remeter os autos com as cautelas de praxe.

Transitado em julgado, dar baixa.

Publicar. Registrar. Intimar.

TELMA MARIA SANTOS MACHADO

Juíza Federal

[1] A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e
outros interesses. 16. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 137
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