
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

12º Ofício

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DO MARANHÃO

Ref.: Inquérito Civil nº 1.19.000.001334/2019-91

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, vem à

presença de V. Exa., nos termos do art. 129, III, da Constituição da República, art. 6º,

inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e arts. 1º, inciso III c/c 5º da Lei nº

7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de antecipação de

tutela, em face de

UNIVERSIDADE  FEDERAL DO  MARANHÃO  –  UFMA,  autarquia
federal, com endereço à Av. dos Portugueses, 1966  Bacanga - CEP
65080-805  São  Luís  –  MA,  a  ser  citada  pelo  seu  órgão  de
representação judicial, na Procuradoria Federal no Maranhão, na rua
Monção, Renascença, 244-258 – São Luís/MA;

pelas razões de fato e de direito abaixo aduzidas.

DO OBJETO DA AÇÃO

A presente  ação  civil  pública  insurge-se  contra  o  estado de degradação e

arruinamento do imóvel, tombado pelo Governo Federal, conhecido como Palácio das

Lágrimas  (antiga  Faculdade  de  Farmácia  e  Odontologia) situado  na  capital

maranhense, o qual faz parte do patrimônio histórico e arquitetônico nacional, diante da

ausência de providências adequadas pelo requerido para a sua conservação.

Almeja-se a efetiva e adequada tutela do bem integrante do acervo histórico,

cultural  e  arquitetônico  da  cidade  de  São  Luís,  patrimônio  da  humanidade  segundo

Declaração  da  UNESCO,  a  fim  de  que  seja  determinada  a  realização  de  obras  de

conservação e restauração necessárias à preservação da sua identidade.
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DOS FATOS

Por meio de reiteradas notícias veiculadas na imprensa, verificou-se que o

imóvel, tombado pela União, conhecido como “Palácio das Lágrimas”, onde funcionou a

Faculdade de Farmácia e Odontologia do Maranhão, pertencente à Universidade Federal

do Maranhão, situado na esquina das ruas da Paz e de São João (rua de São João, nº

506,  Centro  –  São  Luís/MA),  encontra-se  há  anos  em  situação  de  abandono,

malgrado a anterior formalização de termo de cooperação para recuperação do imóvel

entre a UFMA e o IPHAN, no âmbito do PAC das Cidades Históricas, que nunca alcançou

o seu desiderato.

De  fato,  trata-se  de  imóvel  tombado  pela  União1,  a  partir  de  suas

características arquitetônicas e históricas, vinculado a lendas locais e parte da história do

ensino superior no Maranhão.

A UFMA – proprietária do imóvel – firmou um termo de cooperação com o

IPHAN para a recuperação do imóvel, no ano de 2014, com prazo de oito meses de

execução, para implantar o “Palácio das Ciências” mediante restauração do imóvel. Após

seguidas prorrogações, até o ano de 2018, que resultaram em despêndio financeiro ao

Poder Público Federal, decorrente de ações do PAC das Cidades Históricas, as obras

foram paralisadas por completo, encontrando-se o imóvel parcialmente sem cobertura e

assoalho, cercado com tapumes e completamente desfigurado, desde esse ano.

Diversas  iniciativas  tem sido  anunciadas,  desde  2020,  com promessas  de

retomadas  das  obras,  conforme  notícias  que  se  repetem  anualmente,  sem  que  a

1O casarão é parte integrante do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís, tombado
pelo Governo Federal em 13 de março de 1974 (Processo nº 454-T-57, tendo sido inscrito sob o nº 64 no
Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e, sob o nº 513 no Livro do Tombo das Belas
Artes,  conforme determina o Decreto -  Lei  Federal  nº  25 de 30 de Novembro de 1937);  Faz parte do
Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico do Centro Urbano de São Luís, tombado pelo Governo do
Estado do Maranhão através do Decreto Estadual n.º 10.089 desde 1986; e, está inserida na área inscrita
como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde Dezembro de 1997 
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Universidade tenha até o momento sequer aprovado projeto de recuperação do imóvel

tombado2 perante o IPHAN. 

Logo, o que se verifica é a manutenção pela UFMA de importante exemplar

arquitetônico, vinculado à história do ensino superior e de lendas populares, em estado

de arruinamento decorrente da ausência de conclusão de medidas de reparação, que já

foram objeto de transferência anterior de recursos públicos, não integralmente executada

(PARECER n. 00047/2019/GAB/PFIPHANMA/PGF/AGU):

Ao se conferir o prazo de 08 meses de vigência do termo de cooperação, em

questão,  a  partir  da data  da publicação (14/02/2014) deste instrumento temos

que: 

O primeiro  termo aditivo  prendeu-se  ao  prazo  acrescido  em 250 (duzentos  e

cinquenta) dias contados a partir de 1º de outubro de 2014 e finalizando em 08

junho de 2015, alterando assim a clausula quarto do Termo de Cooperação. (SEI

1311614)

O segundo termo aditivo  prendeu-se  ao prazo  acrescido em 240 (duzentos e

quarenta) dias contados a partir de 08 de junho de 2015 e finalizando em 02 de

fevereiro de 2016.

O  terceiro  termo  aditivo  prendeu-se  ao  prazo  acrescido  em 240  (duzentos  e

quarenta) dias contados a partir de 02 de  fevereiro de 2016 e finalizando em 28

de setembro de 2016.

O  quarto  termo  aditivo  prendeu-se  ao  prazo  acrescido  em  240  (duzentos  e

quarenta) dias contados a partir de 29 desetembro de 2016 e finalizando em 25

de maio de 2017.

O quinto termo aditivo prendeu-se ao prazo acrescido em 01 (um) ano contados a

partir de 27 de maio 2017 e finalizando em 27 de maio de 2018. 

Sobre o estado de arruinamento do imóvel, a Informação Técnica mais recente

do IPHAN (Nota Técnica nº 341/2020/COTEC IPHAN-MA) aduz que: 1) parcela do imóvel

2 Conforme se verifica na sequência de notícias: 
Ano 2020: https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=55651;
Ano 2021https://oestadoma.com/noticias/2021/09/24/obras-do-palacio-das-lagrimas-e-do-sioge-passam-
por-revisao/; 
Ano 2022: https://ma98.com.br/2022/03/18/vale-fara-convenio-com-a-ufma-para-restauracao-do-palacio-
das-lagrimas/#.YqOde-zMK00
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está sem cobertura; 2) parte do assoalho original em madeira foi subtraído; 3) as janelas

estão vedadas com telhas de zinco; 4) parcela significativa do segundo pavimento está

sem o piso; 5) as paredes internas estão sem qualquer revestimento. 
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Conclui-se,  pois,  que a edificação se  encontrava em estado de verdadeiro

abandono,  sem  prazos  e  medidas  concretas  de  recuperação  programadas,  pois

inexistente mesmo projeto aprovado para a realização das obras, a despeito das notícias

reiteradamente veiculadas. 

Ressalta-se ademais que vultosa quantia foi  despendida anteriormente,  em

virtude  de  termo de  cooperação  celebrado  pela  UFMA e  IPHAN,  pelo  qual  houve  o

repasse  de  valores  da  União  especificamente  com  a  finalidade  de  realização  da

recuperação, sem que ela fosse ultimada.

Desse modo, ante a necessidade de intervenção no imóvel situado no Centro

Histórico de São Luís, não resta ao Ministério Público Federal alternativa, senão a busca

da tutela jurisdicional em defesa desse relevante bem jurídico.

DO DIREITO

Da legitimidade ativa do Ministério Público Federal

A Constituição  Federal  confere  ao  Ministério  Público,  no  seu  art.  129,  III,

competência  para  promover  o inquérito  civil  e  a  ação civil  pública,  para proteção do

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Por sua vez, detalha a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, no art.

60, inciso “b”, a titularidade do Ministério Público da União para instaurar o inquérito civil

e propor ação civil pública em defesa, dentre outros, dos bens e direitos de valor artístico,

histórico, turístico e paisagístico. Semelhante disposição encontra-se no art. 1º, III, da Lei

7.347/85.

Não fosse o  bastante,  tem-se ainda que a  tutela  ajuizada se  volta  para  a

salvaguarda de direitos  não fracionáveis  interpessoalmente  e titularizados por  toda a

coletividade, pois se trata da incolumidade pública e do patrimônio histórico, artístico e

paisagístico, situando-se entre aqueles denominados interesses difusos, previstos no art.

81, inciso I, da Lei nº 8.078/90, aplicável ao caso por força do art. 21 da Lei nº 7.347/85.
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Da tutela constitucional ao patrimônio cultural

A  Constituição  Federal  de  1988  dedicou  especial  atenção  à  tutela  do

Patrimônio Cultural brasileiro. O  caput  do  art. 216 dispõe sobre o mais amplo conceito

dos bens que constituem o Patrimônio Cultural, portadores de referência aos diversos

grupos formadores da sociedade brasileira, e, por isso, merecedores de tutela por parte

do Poder Público, em conjunto com a sociedade. 

O § 1º do mesmo dispositivo, por sua vez, comete ao Poder Público, com a

colaboração da comunidade, a responsabilidade pela promoção e proteção do patrimônio

cultural  brasileiro,  mediante  as  diversas  formas  de  acautelamento  e  preservação  ali

enumeradas, sem prejuízo de outras pertinentes.

O art. 23, III, da Carta Magna, trata da competência comum da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para “proteger os documentos, as obras e

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais

notáveis  e  os  sítios  arqueológicos”.  Da mesma forma,  o  art.  30,  IX  da Constituição,

dispõe sobre a competência dos Municípios para  “promover a proteção do patrimônio

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”.

Do tombamento e da responsabilidade do proprietário da coisa tombada

O conjunto de edificações que compõe a área de tombamento federal goza de

singular importância para o resguardo dos valores históricos, artísticos e paisagísticos de

nossa sociedade, pois seu estilo arquitetônico, pródigo em fachadas azulejadas, reflete o

perfil  da época Brasil-Colônia, profundamente influenciado pelas culturas responsáveis

pela fundação e desenvolvimento da cidade de São Luís. 

Reconhecendo  a  importância  do  acervo  arquitetônico  situado  no  Centro

Histórico de São Luís, a União promoveu o seu tombamento, e, através da sua autarquia

competente, promove à contínua fiscalização dos bens, encontrando em muitos casos

resistência dos proprietários dos imóveis.

Av. Senador Vitorino Freire, 52 – Areinha. São Luís, MA. 65030-015 Tel.: 3213-7100 / 7123



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

12º Ofício

O tombamento constitui  uma forma de intervenção na propriedade que tem

como  finalidade  primordial  a  conservação  de  bens  revestidos  de  inequívoco  valor

histórico e artístico, cuja preservação é de interesse público, devido à sua vinculação a

fatos memoráveis da história do país e de seu povo.

Nada obstante o tombamento, o proprietário do bem tombado conserva o seu

pleno domínio, competindo-lhe, portanto, a adoção das medidas necessárias para a sua

conservação. Nesse sentido, determina o art. 19 do Decreto-lei nº 25/37, in verbis:

“Art. 19. O proprietário da coisa tombada, que não dispuser 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 for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa”.

Como se vê, o Decreto-lei 25/37, que rege a proteção do patrimônio histórico e

artístico nacional, se refere,  a contrario sensu, à obrigação do proprietário conservar o

bem tombado. A esse respeito, oportunas as palavras de SONIA RABELLO DE CASTRO:

“O proprietário, em função do art. 19, sempre que tiver recursos, tem obrigação
de  conservar  o  bem;  ressalvada  a  circunstância,  que  ilidiria  sua
responsabilidade,  o proprietário terá sempre que responder pelas obras de
conservação – ou executando-as diretamente, ou ressarcindo o poder público,
se  este  as  executar”. (grifos  nossos)  (in O  Estado  na  preservação  de  bens
culturais, Ed. Renovar, pág. 115).

Assim, o prejuízo decorrente da omissão do proprietário na conservação da

coisa tombada de sua propriedade atrai para si a responsabilidade de repará-lo, visto que

o dever de conservar representa o seu dever primário em face do bem. Nesse diapasão,

cabe registrar mais uma vez a doutrina de SONIA RABELLO DE CASTRO:

“A falta de conservação do bem tombado, tendo o proprietário recursos, constitui
ilícito, decorrendo daí a responsabilidade por seu ressarcimento, de conformidade
com o  previsto  no  Decreto-lei  25/37”.  (in  O  Estado  na  preservação  de  bens
culturais, Ed. Renovar, págs. 115/116).
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Desse modo,  faz-se  imprescindível  a  adoção de  providências  judiciais,  em

virtude  da  manifesta  violação  ao  dever  de  conservação  dos  bens  integrantes  do

patrimônio histórico e artístico nacional.

DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

A concessão de medida liminar pressupõe a probabilidade de existência do

direito alegado (fumus boni iuris), bem como uma situação fática capaz de gerar fundado

receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

A  plausibilidade  do  direito  se  mostra  plenamente  justificada  pela  base

probatória idônea (oriunda do IPHAN) capaz de apontar o grau de degradação do imóvel

em questão, que está em situação de abandono, a despeito de pertencer à UFMA e das

várias  iniciativas  anteriores  para  a  sua  recuperação,  inclusive  a  malsucedida

transferência de recursos no âmbito do PAC das Cidades Históricas.

As conclusões do IPHAN subsidiaram a formulação da presente ação, uma vez

que  as  irregularidades  apontadas  foram  devidamente  justificadas  na  legislação

pertinente. Ademais, as fotos constantes na documentação anexa à presente exordial

comprovam  o  avançado  estado  de  deterioração  do  bem  tombado,  as  quais  deixam

consignada  a  possibilidade  de  desfiguração  do  imóvel  tombado,  caso  providências

adequadas não sejam tomadas. 

Destarte,  restou  caracterizada  a  fumaça  do  bom  direito  necessária  à

concessão da medida liminar pleiteada.

A urgência da medida reside no fato de que a não intervenção imediata no

imóvel, com obras de conservação,reparos na fachada e reconstrução da cobertura e

assoalho  poderão  comprometer  definitivamente  a  estrutura  da  edificação,  com

inestimáveis prejuízos ao patrimônio histórico desta cidade.

Assim, a demora no atendimento do presente pleito pode consolidar situações

em detrimento de toda a legislação ambiental invocada.

Av. Senador Vitorino Freire, 52 – Areinha. São Luís, MA. 65030-015 Tel.: 3213-7100 / 7123



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

12º Ofício

DOS PEDIDOS

Da Concessão de Medida Liminar:

Até que seja proferida a decisão final, após a tramitação regular do feito, o que

naturalmente  demanda  tempo,  com  fundamento  nos  princípios  da  precaução  e

prevenção, e estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar –  fumus

boni iuris e periculum in mora -, requer-se a V. Exa. a expedição de ORDEM LIMINAR,

após  facultar  a  oitiva  do  Ente  requerido,  a  fim  de  que  seja  determinado  à

UNIVERSIDADE FEDERAL DO  MARANHÃO,  a  realização  de  obras  de  urgência  no

imóvel,  conhecido  como  Palácio  das  Lágrimas,  antiga  Faculdade  de  Farmácia  e

Odontologia (rua de São João, 506 – Centro, São Luís/MA), procedendo à aprovação

do projeto do IPHAN, prazo de 90 dias, e a execução das obras no prazo de 180

dias.

Em sendo concedida a liminar, requer-se a V. Exa. a fixação de multa diária

para o caso de descumprimento.

Do Pedido Principal:

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer  a  procedência  da

pretensão ora deduzida de maneira que:

a) seja condenado o réu em obrigação de fazer consistente na
realização de obras de restauração, recuperação e conservação
integral de todo o imóvel, situado na rua de São João, 506, Centro,
São Luís/MA,  compatíveis  com a natureza do tombamento  e  em
consonância com o projeto a ser previamente aprovado pelo IPHAN
– Instituto Histórico e Artístico Nacional, seguindo as diretrizes da
autarquia, em prazo de 180 dias;

b) caso demonstrada a inviabilidade da recuperação do imóvel,
que  seja  condenado  o  réu  ao  pagamento  de  indenização
correspondente ao dano ocorrido.
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DO REQUERIMENTO DE CITAÇÃO

Por fim, requer-se a V. Exa. se digne a determinar: a) a citação do réu, já

devidamente qualificado, para contestar a presente demanda, sob pena de decretação da

revelia; e b) a intimação do IPHAN, para acompanhar o feito.

Protesta-se pela produção de todas as provas juridicamente admissíveis, em

especial a realização de perícia ou inspeção no imóvel, a oitiva de testemunhas (técnicos

do IPHAN que vistoriaram o imóvel),  bem como a juntada de novos documentos, em

especial informações técnicas a serem solicitadas ao IPHAN para a instrução do feito,

relatando o estado atual do bem.

O  MPF  manifesta-se  pela  postergação  da  possibilidade  de  realização  de

audiência  de  conciliação,  para  momento  posterior  à  contestação,  considerando  a

necessidade de manifestação dos entes superiores dos órgãos de representação judicial

da Advocacia Pública, a prejudicar a urgência na proteção do bem tombado.

Atribui-se  à  causa,  de  conteúdo  econômico  inestimável,  o  valor  de  R$

2.000.000,00 (dois milhões de reais)

São Luís, 10 de junho de 2022

ALEXANDRE SILVA SOARES
Procurador da República
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