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PROCESSO: 1028547-54.2022.4.01.3700 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
 
 
  

DECISÃO INTERLOCUTORIA
 

 
 

Vistos etc.
 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (autor) e UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (réu), qualificadas, que
objetiva o reconhecimento de responsabilidade civil - de natureza ambiental - que decorre da
ausência de medidas de restauração, recuperação e conservação integral de imóvel tombado
pelo Poder Público Federal, conhecido como “Palácio das Lágrimas” (antiga Faculdade de
Farmácia e Odontologia, integrante da estrutura da ré), situado na Rua de São João, na esquina
com a Rua da Paz, n. 506, Centro, São Luís, neste estado.
 

Sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:
 

i) a demandada, proprietária do imóvel em questão, firmou termo de cooperação
com a autoridade do Patrimônio Histórico (IPHAN) para recuperação do imóvel, no ano de 2014
(a restauração do Palácio das Lágrimas e sua reconfiguração em “Palácio das Ciências”);
 

ii) após sucessivas prorrogações para conclusão das obras, houve paralisação total
da construção no ano de 2018 e, embora diversas iniciativas tenham sido anunciadas no ano de
2020, o imóvel encontra-se parcialmente sem cobertura e assoalho, cercado com tapumes e
completamente desfigurado.
 

Formula pedido de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional) para que a ré realize obras de urgência no imóvel, com a finalidade de estabilizar
seus elementos estruturantes e reverter seu estado de degradação, no prazo de 180 dias,
conforme projeto previamente submetido a avaliação e aprovação do IPHAN - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deverá analisar o projeto no prazo de até 90 dias.
 

A inicial foi instruída com documentos.
 

A demandada não ofereceu resposta preliminar, apesar de intimada para tanto (ID
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1160448277)
 

É o relatório.
 

É procedente o pedido de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional).
 

O primeiro de seus requisitos - existência de elementos de prova que evidenciem a
probabilidade do direito alegado - está presente, ao menos a princípio, na medida em que a
prova documental produzida demonstra que o imóvel é bem tombado pelo Governo Federal
(Processo 454-T-57, Inscrição n. 64, do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico
e nº 513, do Livro das Belas Artes, de 13 de março de 1974, conforme Decreto-Lei nº 25, de
30/11/1937, também inserida na área inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade pela
UNESCO desde Dezembro de 1997) e se encontra em estado de deterioração, embora já
reconhecido e aprovado o projeto de restauração respectivo, sendo indispensável a realização de
reparos para impedir o agravamento dos danos ou mesmo o comprometimento irreversível
do imóvel, de valor histórico reconhecido pelo poder público.
 

Nesse sentido, conquanto já ratificada a necessidade de restauração completa do
“Palácio das Lágrimas” - reconhecida desde o ano de 2014, inclusive já tendo sido elaborado o
respectivo projeto de restauração -, as obras de recuperação foram paralisadas no ano de 2017,
tendo sido realizada posteriormente apenas a limpeza e vedação do imóvel, em outubro de 2020,
a fim de minimizar o aspecto de abandono do local e evitar sua ocupação irregular; nenhuma
outra medida foi iniciada para evitar a continuidade do comprometimento estrutural do bem,
conforme se depreende do laudo elaborado pela autoridade do patrimônio (IPHAN) a partir de
vistoria local realizada[1][2].
 

Deve ser ressaltado que em 23/01/2020 a ré (UFMA) e a autoridade do
patrimônio (IPHAN) realizaram reunião, no contexto do termo de cooperação para a recuperação
do imóvel, que resultou na verificação de diversas pendências necessárias à conclusão da obra
de revitalização do bem e ensejou a alteração do projeto de restauração e requalificação
arquitetônica do Palácio das Lágrimas (Ata de Reunião - ID 1138617759, pág. 20); as alterações
no projeto de restauração do imóvel em discussão foram aprovadas em nova reunião realizada
em 05/02/2020 (Ata de Reunião – ID 1138617759, pág. 19).
 

Assim, constatada a ausência de retomada das obras de restauração do imóvel até
o presente momento, com risco inclusive para pessoas e comprometimento de outros bens
tombados na mesma área, cabe ao proprietário a responsabilidade pela conservação e
manutenção adequada do bem tombado (Decreto Lei 25/37, art. 19).
 

Já a urgência decorre da possibilidade de agravamento do estado de deterioração e
descaracterização do bem, além do comprometimento estrutural deste e de outros imóveis,
também submetidos à proteção especial em razão do reconhecimento de seu valor histórico.
 

Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional para DETERMINAR à ré que promova, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a realização de reformas urgentes necessárias à manutenção dos elementos
estruturantes do imóvel conhecido como “Palácio das Lágrimas” (antiga Faculdade de Farmácia e
Odontologia, integrante da estrutura da ré (UFMA), situado na Rua de São João, na esquina com
a Rua da Paz, n. 506, Centro, São Luís, neste estado) e demais medidas pontuadas na reunião
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realizada no dia 23/01/2020 (Ata de Reunião - ID 1138617759, pág. 20), com a concretização das
alterações promovidas e aprovadas no projeto de restauração já existente, sob pena de multa
diária de R$ 10.000 (dez mil reais), incidente a partir do termo final do prazo fixado para o
cumprimento da obrigação.
 

A multa fixada não impede a adoção de outras medidas que possam se mostrar
indispensáveis a garantir o cumprimento desta decisão (busca e apreensão, remoção e
apreensão de pessoas e coisas, impedimento de atividades nocivas e indisponibilidade de bens e
valores), se necessário com requisição de força policial.
 

Cite-se e intimem-se.
 

Data da assinatura eletrônica.
 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
 
Juiz Federal
 

 
 
 

[1] Processo administrativo IPHAN 01494.000422-2013-66, informação técnica n. 026/2018
CT/IPHAN/MA (ID 1138617759, pág. 40/41).

[2]“(...) a edificação passou por uma limpeza minuciosa em toda sua área interna e externa onde
foram retirados todos os entulhos remanescentes da obra paralisada em junho de 2017, além da
vegetação crescente desordenada na cobertura, pátio interno e regiões adjacentes, que
potencializavam a aparência de completo abandono do imóvel e geravam grande preocupação a
esta autarquia, principalmente, em relação ao nível de degradação em que o Bem se encontrava.
Foi realizada uma triagem do material encontrado, in loco em meio aos entulhos, sendo
armazenada as esquadrias deterioradas passiveis de restauro e/ou aproveitamentos futuros.
Diante do exposto, a equipe técnica do IPHAN/MA informa que as providências tomadas pela
UFMA, quanto a limpeza adequada do imóvel e medidas de prevenção contra novos furtos e
vandalismos, diminuíram a aparência de abandono da edificação histórica (...) Além disso, a
recomendação anterior de que haja uma vigilância eficiente do imóvel permanece, visto que o
processo de retomada das ações de revitalização do Palácio das Lágrimas ainda encontram-se a
nível de conclusão dos projetos complementares para posterior licitação (...)” (processo
administrativo IPHAN n. 01494.000552/2018-11, nota técnica n. 341/2020/COTEC IPHAN-
MA/IPHAN-MA,  ID 1138617755,  págs. 01/11)
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