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Vistos em SENTENÇA.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da 
União e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural  - IPHAN objetivando a 
restauração/ preservação do Convento e Igreja Santo Antonio de Cairu.

Aduz, em síntese, que as obras deveriam ter sido realizadas conforme o Projeto 
Cairu - Pronac nº 046655 por meio de contratos de patrocínio.  O referido contrato foi  
assinado  entre  a  Petrobrás,  como  patrocinadora,  e  o  Grupo  Ecológico  Humanista 
PAPAMEL que, entretanto, deixou de prestar contas ao Ministério da Cultura acerca da 
utilização do montante  de R$ 7.667.784,15 que foram disponibilizados e,  apesar  das 
irregularidades, a Petrobrás recebeu a obra como pronta.

A União e o IPHAN manifestaram-se sobre o pedido liminar (fls. 29/33 e 35/37).

Às fls. 38/43 foi proferida decisão deferindo a tutela provisória para “DETERMINAR 
AOS  REQUERIDOS  a  elaboração  e  apresentação  de  projeto  de  restauração  e  
manutenção do imóvel  CONVENTO E IGREJA DE SANTO ANTONIO DE CAIRU,  no  
prazo de 120 dias, e a executá-lo, no prazo de 6 meses após a elaboração do projeto,  
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Desde logo, registro que tal prazo  
poderá ser dilatado, a depender do cronograma executivo apresentado e do efetivo início  
das obras de restauração.”.

A União interpôs agravo de instrumento (fls. 51/66).

Foi  realizada  audiência  para  tentativa  de  conciliação  que,  entretanto,  restou 
infrutífera (fls. 69/70).
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O IPHAN interpôs agravo de instrumento (fls. 87/112).

A União  contestou  às  fls.  114/160  alegando,  em  preliminar,  a  necessidade  de 
inclusão do Estado da Bahia  e  do Município  de  Cairu  na  lide,  já  que solidariamente 
responsáveis pela preservação do bem. Aduziu, ainda em preliminar, a sua ilegitimidade 
passiva, já que compete ao IPHAN, de forma exclusiva, a proteção e restauração dos 
bens tombados na esfera federal. No mérito, aduziu que eventuais obras dependem de 
processo  licitatório  e  inclusão  em  orçamento  e  que,  portanto,  não  podem  ser 
determinadas  nos  autos  de  uma  ACP;  a  impossibilidade  de  intervenção  do  Poder 
Judiciário no âmbito de decisões discricionárias da Administração; a reserva do possível; 
a impossibilidade de fixação de astreintes em desfavor da União. Ao final, pugnou pela 
improcedência dos pedidos.

O IPHAN, por sua vez, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação.

Foi proferida decisão às fls. 170/172 decretando a revelia do IPHAN e majorando a 
multa fixada pelo descumprimento da tutela provisória deferida.

Determinou-se, ainda, a intimação do MPF e dos réus para especificação de provas.

Sobreveio petição do IPHAN requerendo a devolução de prazo para apresentação 
de contestação;  a concessão de prazo para a juntada de documentos que atestem a 
execução orçamentária da rubrica destinadas às obras; e a suspensão da multa fixada, 
tendo em vista que os trabalhos de levantamento já foram iniciados (fls. 175/181).

A Advocacia da União manifestou-se às fls. 183/184 alegando a nulidade da citação 
em razão da ausência de remessa dos autos quando da citação.

O Ministério Público Federal manifestou-se sobre a contestação da União rebatendo 
a sua alegação de ilegitimidade e defendendo a legalidade da aplicação da multa diária  
pelo descumprimento da tutela provisória. Aventou não ter ocorrido nulidade na citação do 
IPHAN, já que ele foi devidamente citado antes da audiência de conciliação, tendo a partir 
dali começado a correr o seu prazo para contestar, mas concordou com a devolução de 
prazo para apresentação da defesa. Afirmou não haver provas a produzir e disse ser 
contra nova dilação de prazo para cumprimento da tutela provisória. Requereu, por sim, 
que a União e o IPHAN sejam intimados para recolhimento da multa devida (fls. 194/198).

Foi proferida decisão afastando as preliminares aventadas pela União, e a formação 
de  litisconsórcio.  Foi  ainda  devolvido  o  prazo  para  o  IPHAN  contestar  e  especificar 
provas.  Na  mesma  decisão  foi  indeferido  o  pedido  de  prorrogação  do  prazo  para 
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cumprimento da liminar, reafirmando a plena incidência das multas anteriormente fixadas 
(fls. 200/201).

Citado, o IPHAN contestou limitando-se a corroborar os termos da contestação da 
União.  Juntou  aos  autos  documentos  que,  segundo  a  procuradoria,  comprovam  a 
deflagração  de  procedimento  licitatório  de  tomada  de  preços  para  a  contratação  de 
empresa visando a elaboração de projetos que orientarão as obras de restauração do 
imóvel (fls. 207/208).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 210/214 requerendo o julgamento 
do feito e a intimação dos demandados para depositar em conta à disposição do Juízo os 
valores das multas decorrentes da mora.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

As preliminares aventadas já foram afastadas por decisões anteriores, razão pela 
qual não serão reexaminadas.

Assevero  ademais  que  os  agravos  de  instrumento  interpostos  pendem  de 
julgamento,  não  havendo  qualquer  impedimento  para  a  prolação  de  sentença  neste 
momento.  Destaco,  ainda,  que  a  eles  não  foi  atribuído  efeito  suspensivo  da  tutela 
provisória deferida.

As partes não requereram a produção de provas de maneira especificada. A União 
requereu de  maneira  genérica,  em sua  contestação,  a  produção  de todas  as  provas 
admitidas apenas “se necessárias à instrução probatória”.

Compulsando  os  autos,  porém,  verifico  que  a  questão  no  feito  diz  respeito  ao 
cumprimento de uma obrigação legal de conservação do patrimônio histórico cultural.

Em nenhum momento foi aventado pelos demandados a ausência de necessidade 
de reforma no Convento e Igreja Santo Antonio de Cairu, razão pela qual as matérias 
discutidas nos autos tornaram-se exclusivamente de direito, não havendo a necessidade 
de dilação probatória.

Sendo assim, passo diretamente à análise do mérito.
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Inicialmente  destaco  aqui  que,  ao  contrário  do  aventado  pela  União,  não  se 
pretende,  com este  feito,  que  o  Judiciário  interfira  na  função  discricionária  do  Poder 
Executivo. O bem cuja restauração é objeto de discussão nestes autos foi tombado por 
iniciativa dos entes competentes para tanto sem qualquer interferência externa. O que se 
busca,  portanto,  é  a  garantia  e  preservação  do  referido  bem,  obrigação  legalmente 
prevista tanto aos particulares que são titulares de bens tombados quanto para o próprio  
Poder  Público  que  deve  promover  essa  preservação,  inclusive,  de  forma  subsidiária 
quando o particular não tiver recursos para tanto.

Afasto, portanto, a alegação da União de que haveria aqui a necessidade de se 
respeitar a separação dos poderes. O que se pretende no feito é que o Poder Executivo e 
a Administração Indireta cumpram o legalmente previsto e essa é uma imposição legítima 
a ser feita pelo Judiciário em caso de desrespeito às disposições constitucionais e legais.

A Constituição da República prevê o direito à cultura e a necessidade de proteção 
aos bens culturais:

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;
(...)
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros  

bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à  

pesquisa e à inovação;                      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de  
2015)

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.

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:
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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.

Conforme  leciona  Paulo  Affonso  Leme  Machado  em  seu  livro  Direito  ambiental 
brasileiro, 22ª edição, Malheiros editores,  “Isso só é possível e realizável favorecendo o  
estudo e  a  contemplação das  obras  de arte,  e  estimulando  a  capacidade emotiva  e  
meditativa dos indivíduos e, em consequência, tornando uma obra de arte potencialmente  
apreciável em objeto atual de fruição pública. O bem público tombado tem uma função  
‘dinâmica  de  instrumento  de  civilização e  postula  a  divulgação,  difusão,  a  fruição do  
conteúdo cultural  da coisa de arte.  Tal  sistema responde a um mais moderno e real  
conceito  de cultura,  que a identifica não somente com o patrimônio nacional  do bem  
cultural,  mas  concretamente  com  a  formação  intelectual  do  cidadão  através  de  um  
processo educativo intenso no sentido mais amplo, compreendendo ainda a aquisição  de  
todo  valor,  ainda  puramente  estético,  suscetível  de  enriquecer  espiritualmente  a  
personalidade humana.”

Portanto clara está, apenas com a previsão constitucional, a imposição ao Poder 
Público de preservação desse patrimônio cultural, especialmente quando se trata de bem 
já  reconhecido  como  de  grande  importância  por  meio  do  procedimento  regular  de 
tombamento.

No plano legal, por sua vez, foi editado já em 1937 o Decreto-Lei nº 25 prevendo a  
responsabilidade do Poder Público pela manutenção dos bens tombados, inclusive no que 
atine a bens particulares, de maneira subsidiária em caso de impossibilidade financeira do 
proprietário.

 Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, demolidas  
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e  
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Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta  
por cento do dano causado.

Parágrafo  único.  Tratando-se de bens  pertencentes  á  União,  aos  Estados ou  aos  
municípios,  a  autoridade  responsável  pela  infração  do  presente  artigo  incorrerá  
pessoalmente na multa.

 Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para proceder  
às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do  
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras,  
sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano  
sofrido pela mesma coisa.

§ 1º  Recebida a comunicação,  e consideradas necessárias  as obras,  o  diretor  do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a expensas da  
União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes, ou providenciará  
para que seja feita a desapropriação da coisa.

§ 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o  
proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa.        (Vide Lei nº 6.292, de  
1975)

§ 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou  
reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico  
Nacional  tomar  a  iniciativa  de  projetá-las  e  executá-las,  a  expensas  da  União,  
independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por parte do proprietário.

Mais  uma  vez,  portanto,  está  demonstrada  a  responsabilidade  legal  dos 
demandados na conservação do bem cuja restauração se pretende nestes autos.

Aliás, quando da edição do Decreto-Lei, um dos seus elaboradores, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, ressaltou1:

“Não  se  trata  de  empreendimento  inspirado  em  motivos  sentimentais  ou  
românticos, nem, muito menos, de qualquer espécie de plano suntuário, do qual só  
se venham a aproveitar os sábios à cata de sinecuras excelentes. O que o projeto  
governamental tem em vista é poupar à Nação o prejuízo irreparável do perecimento  
e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras  
de arte mais valiosas e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade  

1 Defesa do nosso patrimônio artístico e histórico. O Jornal. Rio de Janeiro, 30/10/1936.
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brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente, em  
consequência da inércia dos poderes públicos e da ignorância, da negligência e da  
cobiça  dos  particulares.  A subsistência  dessas  mesmas  circunstâncias  ameaça,  
pois, gravemente o que resta ainda das nossas riquezas artísticas e históricas. E,  
assim, se faltarem, acaso, por mais tempo, as medidas enérgicas requeridas para a  
preservação desses valores, não serão apenas as gerações futuras de brasileiros  
que nos chamarão a contas pelo dano que lhes teremos causado, mas é desde logo  
a opinião do mundo civilizado que condenará a nossa desídia criminosa, pois as  
obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu  
patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos"

Como  se  vê,  o  Decreto-Lei  não  foi  editado  como  um  capricho  ou  uma  visão 
romântica  de  proteção,  mas  como  instrumento  apto  a  conferir  efetiva  proteção  ao 
patrimônio cultural e, por consequência, permitir que construções como a discutida nos 
autos permaneçam hígidas e aptas a receber visitantes e preservar a história nacional.

Não se trata, uma vez mais, portanto, de impor-se ao Poder Público uma atuação 
desvinculada  das  escolhas  trágicas  que  lhe  são  impostas  em  razão  de  restrição 
orçamentária, mas sim de fazer cumprir obrigação criada pelo próprio legislativo com a 
sanção  do  executivo  e,  portanto,  fazer  cumprir  as  promessas  legais  que  foram 
democraticamente (apesar do período em que editado o Decreto-Lei) apresentadas.

Logo, no que atine à reserva do possível, verifico que nem a União e nem o IPHAN 
apresentaram qualquer indício mínimo de que os recursos orçamentários e financeiros 
para o adimplemento de eventual  obrigação imposta serão danosos para as finanças 
públicas. Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alegação de 
reseva  do  possível  não  é  oponível  aos  casos  em que  o  Poder  Público,  com a  sua 
alegação  pretende  inviabilizar  a  implementação  de  políticas  públicas  definidas  pela 
própria  Constituição,  como  é  o  caso  dos  autos  (ADPF  45/DF,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

Nesse sentido também são os seguintes Acórdãos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM DE VALOR HISTÓRICO E 
CULTURAL SITUADO EM ÁREA OBJETO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS.  
TOMBAMENTO  PELO  INSTITUTO  DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAR E RESTAURAR. REJEITADAS PRELIMINARES  
DE  ILEGITIMIDADE  DA  FUNAI,  DO  IPHAN  E  DA  UNIÃO.  QUESTÃO  DE  MÉRITO.  
RESPONSABILIDADE  DA  UNIÃO  NA  CONDIÇÃO  DE  PROPRIETÁRIA.  TEORIA  DA 
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"RESERVA DO POSSÍVEL".  INAPLICABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  OBSERVAR 
LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS.

(...)
7. A teoria da "reserva do possível" não tem aplicação sem prova de que os recursos  

orçamentários e financeiros sejam insuficientes para o adimplemento de obrigações do ente  
público  ou  demonstração  do  impacto  que  as  despesas  podem trazer  para  as  finanças  
públicas.  Caso  em que  a  União  Federal  tem obrigação  legal  de  conservar  e  restaurar  
o bem tanto na condição de proprietária quanto por força da regra do art. 19, parágrafo 1º,  
do Decreto nº 25/37. 

(...)
(Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Terceira Turma, Apelação Cível 0000411-

22.2011.4.05.8200,  Relator  Desembargador  Federal  Frederico  Dantas,  publicação  em 
28/09/2017).

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IGREJA  DE  SÃO  BENEDITO  EM  LARANJEIRAS-SE.  
PATRIMÔNIO  HISTÓRICO. BEM  TOMBADO. PRELIMINAR  DE  LEGITIMIDADE.  
COMPETÊNCIA COMUM.  NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO  
PATRIMÔNIO  HISTÓRICO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  
DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DE  ASTREINTS  À 
FAZENDA  PÚBLICA  EM  CASO  DE  DESCUMPRIMENTO.  REDUÇÃO  DA  MULTA  EM 
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

(...)
5.  Não  aplicável  o  princípio  da reserva do possível uma  vez  que  o  STF  já  se  

manifestou no sentido de que tal princípio não pode ser invocado pelo Poder Público para  
fraudar,  frustrar  e inviabilizar  a implementação de políticas públicas definidas na própria  
Constituição (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

(Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  Quarta  Turma,  Apelação  Cível/Reexame  
Necessário 32739, Relator Desembargador federal Manuel Maia, DJE 03/12/2015).

Por todo o exposto, reputo serem os demandados responsáveis pela restauração do 
bem tombado objeto de pedido nestes autos.

Passo a analisar as questões laterais,  mas não menos importantes vinculadas a 
esse reconhecimento.

No presente caso, após manifestação da União e do IPHAN foi proferida decisão 
deferindo a tutela de urgência com o seguinte teor (fls. 38/44):

“Por  todo o  exposto,  defiro  a  tutela  provisória  de  urgência  requerida  na petição  
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inicial, PARA DETERMINAR AOS REQUERIDOS a elaboração e apresentação de projeto  
de restauração e manutenção do imóvel CONVENTO E IGREJA DE SANTO ANTONIO  
DE CAIRU, no prazo de 120 dias, e a executá-lo, no prazo de 6 meses após a elaboração  
do projeto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Desde logo, registro que  
tal  prazo poderá ser dilatado a depender do cronograma executivo apresentado e  do 
efetivo início das obras de restauração.”.

O  IPHAN  foi  intimado  da  decisão  em  16/11/2016  (fl.  49)  e  a  União  o  foi  em 
17/11/2016 (fl. 50).

Apesar dessa intimação e da não concessão de efeito suspensivo aos agravos de 
instrumento  interpostos  pela  União  (fls.  51/66)  e  pelo  IPHAN (fls.  88/112),  ainda  em 
18/08/2017, mais de 09 meses após a decisão, os responsáveis não tinham cumprido o  
que lá determinado (fls. 170/172) que, reprise-se, era apenas, inicialmente, a elaboração 
e apresentação de projeto de restauração e manutenção do imóvel, sendo que as obras 
seriam realizadas posteriormente. Foi consignada a plena validade das multas aplicadas e 
majorada a sanção para R$ 1.500,00 por dia de atraso após o decurso de novo prazo de 
60 dias.

O  descumprimento,  entretanto,  prossegue  até  hoje  e  apenas  recentemente  foi 
tomada providência para iniciar futuramente o cumprimento da decisão com a publicação 
de  edital  para  contratação  de  serviço  técnico  especializado  de 
arquitetura/engenharia/restauração para elaboração do projeto das obras de restauração 
do bem em 05/04/2018.

Logo,  houve  a  inércia  destemida  dos  demandados,  por  mais  de  dois  anos  no 
cumprimento  da  mera  obrigação  imposta  de  incluir  em  orçamento  e  promover  o 
procedimento necessário com a entrega de um projeto de restauração.

Há um claro descaso com a Constituição, com a lei que rege a matéria e com o 
próprio Poder Judiciário.

Logo, como já afirmado em decisões anteriores, entendo plenamente aplicáveis as 
multas fixadas, não havendo que se falar em impossibilidade de arbitramento de astreinte 
em face do Poder Público.

Quanto ao valor da multa passo a deliberar:

1) a mora teve início 120 dias úteis após a intimação acerca da decisão de fls. 38/44,  
o que ocorreu às fls. 49/50, ou seja, para a União em 08/05/2017 e para o IPHAN em 
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09/05/2017 (deve ser considerada a data mais remota);

2) a multa era de R$ 1.000,00 por dia de atraso até 60 dias após a intimação da  
decisão de fls. 200/201, o que ocorreu para a União à fl. 202 (em 06/04/2018) e para o  
IPHAN à fl. 206 (em 18/05/2018), ou seja até 06/07/2018 para a União e a até  16/08/2018 
para o IPHAN (deve ser considerada a data mais remota);

3) a multa passou a ser de R$ 1.500,00 após o decurso do prazo de 60 dias, ou 
seja,  a  partir  de  07/07/2018  para  a  União  e  17/08/2018  para  o  IPHAN  (deve  ser 
considerada  a  data  mais  remota)  e  deve  ser  computada  até  a  data  em  que  for 
apresentado o projeto conforme determinado na decisão de fls. 38/44.

Logo, estão incorretos os valores apresentados pelo Ministério Público Federal pelos 
seguintes motivos: a) desconsiderou a multa de R$ 1.000,00 por dia incidente entre a data 
da prolação da decisão de fls. 200/201 e o decurso do prazo de 60 dias nela fixados (a  
multa já estava arbitrada e foi mantida); b) desconsiderou que a ordem judicial foi para a 
apresentação do projeto e não para mera publicação de edital, logo a mora ainda persiste; 
e c) desconsiderou que a multa foi fixada de maneira única para ambos os demandados,  
logo, a responsabilidade é solidária e devem ser consideradas, para os cálculos, as datas 
do primeiro requerido a ser intimado de cada decisão, rateando-se o valor encontrado 
entre ambos.

Não  vejo  razões,  ademais,  para  redução  dos  valores  fixados  tendo  em vista  o 
descumprimento reiterado de decisões (por cerca de 01 ano e 04 meses) e a adequação 
dos valores arbitrados considerando o valor global da obra necessária para a restauração 
do bem.

Para encerrar, no que concerne ao depósito dos valores fixados a título de multa, 
verifico que se tratando de autarquia federal e de ente político cuja execução opera-se na 
sistemática de precatórios, não vislumbro a possibilidade de pagamento dos valores ao 
menos até que se verifique se haverá ou não recurso contra esta sentença e em que 
efeitos eles serão recebidos pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região (STJ, 
REsp 1.347.726-RS).

3. DISPOSITIVO.

Ante  todo o  exposto,  mantenho a tutela  provisória  de urgência anteriormente 
deferida, bem como as multas pela mora anteriormente fixadas e, nos termos do artigo 
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487,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  para 
condenar  a  União  e  o  IPHAN,  solidariamente,  a  elaborar  e  apresentar  projeto  de 
restauração e manutenção do imóvel CONVENTO E IGREJA DE SANTO ANTONIO DE 
CAIRU e a executá-lo mantendo-se os prazos anteriormente fixados, já que não foram 
apresentadas justificativas para a sua alteração.

Mantenho as multas pela mora anteriormente fixadas, nos termos da fundamentação 
supra,  devendo  elas  serem  executadas,  no  momento  adequado,  com  os  seguintes 
parâmetros:

a) R$ 1.000,00 por dia no período entre 08/05/2017 e 06/07/2018; e

b) R$ 1.500,00 por dia no período a partir de 07/07/2018 até a data da apresentação 
do projeto de restauração conforme determinado em sede de tutela de urgência.

A multa foi fixada de maneira única para os demandados, razão pela qual deverá ser 
rateada entre eles, não havendo que se falar em cálculo individualizado para cada um dos 
requeridos.

Não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais (artigo 18 da Lei 
nº 7.347/85).

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Havendo a interposição de recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Após, havendo ou não a interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região com nossas homenagens.

Considerando  a  interposição  de  agravos  de  instrumento,  comuniquem-se 
imediatamente à Sexta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região o 
julgamento deste feito.

Publique-se e intimem-se. Sentença automaticamente registrada.

Ilhéus, 08 de janeiro de 2019.

(assinado digitalmente)
Leticia Daniele Bossonario

Juíza Federal Substituta

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA LETICIA DANIELE BOSSONARIO em 08/01/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 4028143301286.

                                 Pág. 11/12



 

  0  0  0  2  2  4  3  7  8  2  0  1  6  4  0  1  3  3  0  1      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHÉUS

Processo N° 0002243-78.2016.4.01.3301 - 1ª VARA - ILHÉUS
Nº de registro e-CVD 00010.2019.00013301.2.00766/00128

W:\GAJUS\Minutas por processo\2019\01 - JANEIRO\2016.2243-78 - final.doc

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA LETICIA DANIELE BOSSONARIO em 08/01/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 4028143301286.

                                 Pág. 12/12


