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SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada em busca da seguinte finalidade: “[...] condenando-se o 
demandados na obrigação de fazer representada pela restauração e conservação do Palácio Antônio 
Lemos, nesta cidade, além dos ônus decorrentes da sucumbência que reverterão ao fundo tratado 
pelo art. 13 da Lei 7.347/85, deferindo-se em caráter definitivo o pedido liminar.” (sic)

Eis o contorno fático da petição inicial:

O anexo ICP foi decorrente de procedimento instaurado pelo despacho de fl., 02 segundo o 
qual a imprensa escrita do estado dava conta de que o Palácio Antônio Lemos, bem material 
de propriedade do demandado no qual funciona a sede do Executivo municipal e o Museu 
de Arte de Belém – MABE, mas que integra o patrimônio cultural nacional em razão do 
tombamento do Instituto Histórico  e Artístico Nacional  –  IPHAN, estava  passando por 
sérios problemas de conservação em razão da omissão de seu proprietário na execução de 
obras indispensáveis.

Foi, então, feita requisição de informações tanto ao IPHAN como ao prefeito de Belém.

O IPHAN respondeu pelo expediente de fl., 09 do anexo encaminhando cópia dos relatórios 
de vistorias realizadas em março de 2006 e março de 2007 no Palácio António Lemos, bem 
como de expedientes dirigidos ao Chefe Executivo Municipal.  O relatório constante de 
fl.,13, datado de 31 de março de 2006, anterior à própria instauração do procedimento do 
MPF, já indicava problemas no Palácio Antônio Lemos, notadamente no forro do salão 
nobre que serve de gabinete do prefeito.

Na vistoria realizada em fevereiro de 2007, cujo laudo datado de 27 daquele mês e ano está 
acostado às fl., 31/32, constatou-se a piora do estado de conservação do prédio. 

[...]

Em  resposta  a  requisição  do  parquet,  a  Fundação  Cultural  do  Município  de  Belém  – 
FUMBEL  encaminhou  o  expediente  de  fl.,  15e  seguintes  onde  afirma  que 
independentemente  da  vistoria  do  IPHAN,  ela  própria  e  o  corpo  de  bombeiros  militar 
realizaram um levantamento da situação do Palácio Antônio Lemos e os respectivos laudo e 
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parecer técnico foram encaminhados e apontam diversos problemas solucionados pelo que 
‘no esteio das vistorias realizadas e com fundamento nos indicativos de suas conclusões, 
esta  fundação  cultural  promoveu  o  levantamento  das  necessidades  de  obras  físicas 
(estruturais, arquitetônicas, decorativas e funcionais) e dos custos estimados respectivos, 
objetivando que as inadiáveis intervenções de restauro sejam viabilizadas, valendo referir 
que tais custos montam em torno de R$ 3 milhões’.

Como no expediente acima referido, datado de 16 de maio de 2007, a FUMBEL assumiu o 
compromisso de apresentar projeto de restauração perante o IPHAN, colocou-se o anexo 
ICP em  monitoramento,  até  que  em  dezembro  de  2007  foi  recebida  comunicação  da 
FUMBEL informando que foi contratada uma profissional para elaboração do projeto de 
restauração.

No ano de 2008 diversas requisições de informações foram feitas à FUMBEL sem nenhuma 
resposta, até que em abril de 2009 este órgão do MPF recebeu o documento de fl.,158 onde 
a secretaria de assuntos jurídicos do município dando conta de aprovação de projeto de 
restauração  pelo  IPHAN  tão  somente  da  cobertura  de  forros  do  palácio,  que  houve 
contratação mediante licitação de empresa para tanto e que os trabalhos encerariam no 
prazo  máximo  de  120  dias,  ou  seja,  no  final  de  agosto  de  2009.  Mantivemos  o  
procedimento em monitoramento.

Foi juntada correspondência firmadas por professores da rede pública de ensino municipal 
dando conta do estado de abandono do museu de artes  de Belém, instalado no palácio 
Antônio Lemos.

Respondendo requisição, o IPHAN esclarece, já em fevereiro de 2011 que o demandado 
não realizou todas as obras necessárias, indicando, sobretudo, a necessidade de realização 
de serviços ‘de restauração/conservação dos forros de estuque e da cobertura se tornam 
necessárias para manter a boa integridade física do bem tombado.

Diante do que registrou o IPHAN foram requisitadas informações à FUMBEL, que pelo 
expediente de fl., 207 encaminhou relatório de vistoria técnica por ela própria realizada no 
palácio, onde foi concluído que ‘os serviços de restauração da cobertura do palácio Antônio 
Lemos continuam sendo executados de maneira irregular, comprometendo a qualidade e a 
funcionalidade dos materiais empregados na reforma, além de prejuízos irreversíveis ao 
bem tombado’. (fl.,214).
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Novas informações foram solicitadas ao IPHAN, tendo este no expediente datado de 05 de 
março corrente,  acostado às  fl.,  261/262, feito  uma síntese dos fatos,  lembrando que o 
objeto deste ICP é a restauração total do palácio Antônio Lemos e do Museu de Arte de 
Belém,  mas  que  o  único  investimento  realizado  pelo  demandado  foi  a  contratação  de 
serviço de recuperação de cobertura,  o qual ainda está cm diversas pendências,  e  que,  
apesar das diversas tentativas, nada tem sido feito para que os serviços sejam efetivamente 
realizado,  daí  porque  a  autarquia  federal  afirma  estarem  esgotadas  as  possibilidades 
administrativas e postula que o MPF proponha a devida medida judicial (sic).

[...]

Tutela  indeferida  (fls.  738/741 e  747).  Agravo de  Instrumento  interposto  pela  parte 
autora às fls. 749/757. 

Contestação  apresentada  pelo  Município  de  Belém  às  fls.  795/805,  nos  seguintes 
termos: 1) da ausência de omissão do ente público na restauração do bem; 2) do andamento das 
obras;  3) da inclusão do projeto no plano de aceleração do crescimento (PAC) de reforma dos 
prédios históricos; 4) da violação ao princípio da separação dos poderes; 4) da impossibilidade do 
Poder  Judiciário  imiscuir-se  em  definição  de  política  pública;  5)  da  discricionariedade 
administrativa quanto ao fomento de realização; 6) restrição orçamentária.

 Réplica apresentada.

O  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  deu  provimento  ao  agravo  de 
instrumento  0047076-97.2012.4.01.0000,  concedendo,  assim,  tutela  antecipada  recursal  para 
determinar que o Município de Belém inicie imediatamente a realização das obras (fls. 816/841). 

Devidamente  intimados  para  especificação  da  produção  de  provas,  o  MPF  nada 
requereu em matéria de prova (fl. 955), enquanto que o IPHAN e o Município de Belém pleitearam 
provas pericial e testemunhal (fls. 933 1035/1039), as quais foram indeferidas (fls. 1049/1050).

É o relatório.
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Passo a decidir.

A parte  ré  apresentou os  seguintes  argumentos:  1)  da  ausência  de omissão  do ente 
público na restauração do bem; 2) do andamento das obras; 3) da inclusão do projeto no plano de 
aceleração do crescimento (PAC) de reforma dos prédios históricos; 4) da violação ao princípio da 
separação  dos  poderes;  4)  da  impossibilidade  do  Poder  Judiciário  imiscuir-se  em definição  de 
política  pública;  5)  da  discricionariedade  administrativa  quanto  ao  fomento  de  realização;  6) 
restrição orçamentária.

A Constituição  Federal  é  o  documento  jurídico  de  máxima  força  vinculativa,  e  a 
consequência disso, colhida da jurisprudência do STF, é a possibilidade de o Poder Judiciário adotar 
medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar, 
como sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal.

O  Min.  Celso  de  Mello,  no  voto  da  ADPF-MC  347,  repugnou  com  veemência  o 
processo de vulneração da autoridade da Constituição por meio de conduta omissiva do Estado em 
tornar efetivas as imposições constitucionais:

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição 
ditada pelo texto constitucional  – qualifica-se como comportamento revestido da maior 
gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a 
Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 
(ou insuficiência) de medidas concretizadoras,  a própria aplicabilidade dos postulados e 
princípios da Lei Fundamental (...)
Vê-se, pois, que, na tipologia das situações inconstitucionais, inclui-se, também, aquela que 
deriva  do  descumprimento,  por  inércia  estatal,  de  norma  impositiva  de  determinado 
comportamento atribuído ao Poder Público pela própria Constituição.
As situações configuradoras de omissão inconstitucional – ainda que se cuide de omissão  
parcial derivada de insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da 
norma impositiva fundada na Carta Política – refletem comportamento estatal que deve ser  
repelido, pois a inércia do Estado, como a que se registra no caso ora em exame, qualifica-
se, perigosamente, como um dos processos de vulneração da autoridade da Constituição, 
expondo-se, por isso mesmo, à censura do magistério doutrinário (ANNA CÂNDIDA DA 
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CUNHA FERRAZ, “Processos Informais de Mudança da Constituição”, p. 230/232, item n. 
5, 1986, Max Limonad; JORGE MIRANDA, “Manual de Direito Constitucional”,  tomo 
II/406  e  409,  2ª  ed.,  1988,  Coimbra  Editora;  J.  J.  GOMES  CANOTILHO  e  VITAL 
MOREIRA, “Fundamentos da Constituição”, p. 46, item n. 2.3.4, 1991, Coimbra Editora). 
O  fato  inquestionável  é  um  só:  a  inércia  estatal  em  tornar  efetivas  as  imposições 
constitucionais  traduz  inaceitável  gesto  de  desprezo  pela  Constituição  e  configura 
comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, 
pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República.
Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de 
fazê-la cumprir integralmente ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno 
de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos 
governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. 
A percepção da gravidade e as consequências lesivas, derivadas do gesto infiel do Poder 
Público que transgride, por omissão ou por insatisfatória concretização, os encargos de que 
se  tornou  depositário,  por  efeito  de  expressa  determinação  constitucional,  foi  revelada, 
entre  nós,  já  no  período  monárquico,  em  lúcido  magistério,  por  PIMENTA BUENO 
(“Direito  Público  Brasileiro  e  Análise  da Constituição  do  Império”,  p.  45,  reedição  do 
Ministério da Justiça,  1958) e reafirmada por eminentes autores contemporâneos (JOSÉ 
AFONSO DA SILVA, “Aplicabilidade das Normas Constitucionais”, p. 226, item n. 4, 3ª 
ed., 1998, Malheiros; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, “Processos Informais de 
Mudança da Constituição”, p. 217/218, 1986, Max Limonad; PONTES DE MIRANDA, 
“Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 1969”, tomo I/15-16, 2ª ed., 
1970,  RT,  v.g.),  em lições  que  acentuam o  desvalor  jurídico  do  comportamento estatal 
omissivo.
O desprestígio da Constituição – por inércia de órgãos meramente constituídos – representa 
um dos mais graves aspectos da patologia constitucional, pois reflete inaceitável desprezo, 
por parte das instituições governamentais, da autoridade suprema da Lei Fundamental do 
Estado.
Essa constatação, feita por KARL LOEWENSTEIN (“Teoria de la Constitución”, p. 222, 
1983,  Ariel,  Barcelona),  coloca  em  pauta  o  fenômeno  da  erosão  da  consciência 
constitucional,  motivado  pela  instauração,  no  âmbito  do  Estado,  de  um  preocupante 
processo  de  desvalorização  funcional  da  Constituição  escrita,  como  já  ressaltado,  pelo 
Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, como resulta, exemplificativamente, 
da seguinte decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
[...] 
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É importante enfatizar, desse modo, que, mesmo em tema de implementação de políticas  
governamentais  previstas  e  determinadas  no  texto  constitucional,  a  Corte  Suprema 
brasileira tem proferido decisões que neutralizam os efeitos nocivos, lesivos e perversos 
resultantes  da  inatividade  governamental,  em  situações  nas  quais  a  omissão  do  Poder 
Público  representa  um  inaceitável  insulto  a  direitos  básicos  assegurados  pela  própria 
Constituição da República, mas cujo exercício está sendo inviabilizado por contumaz (e 
irresponsável)  inércia  do  aparelho  estatal  (RTJ  174/687  –  RTJ  175/1212-1213  –  RTJ 
199/1219-1220).
O Supremo Tribunal Federal, em referidos julgamentos, colmatou a omissão governamental 
e conferiu real efetividade a direitos essenciais, dando-lhes concreção e viabilizando, desse 
modo, o acesso das pessoas à plena fruição de direitos fundamentais cuja realização prática 
lhes estava sendo negada, injustamente, por arbitrária abstenção do Poder Público.
Vale  relembrar,  ainda,  por  necessário,  que  as  regra  constitucionais  –  que  têm  por 
destinatários  os  entes  políticos  que  compõem,  no  plano  institucional,  a  organização 
federativa  do  Estado  brasileiro  –  não  podem  converter-se  em  promessa  constitucional 
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir,  de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável  
dever,  por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que  determina  a 
própria Lei Fundamental do Estado (RE 273.834-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
v.g.).

Não  se  alegue  malferimento  ao  princípio  da  separação  dos  poderes na  assunção 
extraordinária  dessa  responsabilidade,  uma  vez  que,  por  deliberação  soberana  da  Assembleia 
Nacional Constituinte, o Poder Judiciário é o fiel depositário da preservação da autoridade e da 
supremacia da ordem constitucional, de forma a caber aos juízes velar pela integridade dos direitos 
fundamentais, repelir condutas governamentais abusivas, conferir prevalência à dignidade da pessoa 
humana, fazer cumprir  os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a 
discriminações e neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal.

Com efeito,  não há espaço para  discricionariedade administrativa (oportunidade e 
conveniência)  na implementação de  políticas  públicas  descritas  na  ordem social  constitucional, 
tendo  em  vista  o  administrador  ser  vinculado  à  Constituição,  fruto  da  deliberação  do  Poder 
Constituinte que lhe é superior.
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Resulta claro, pois, que o Poder Judiciário dispõe de competência para exercer, no caso 
concreto,  controle  de  legitimidade  sobre  a  omissão  do  Estado  na  implementação  de  políticas 
públicas, cuja efetivação lhe incumbe por efeito de expressa determinação constitucional. Ao assim 
proceder, o Órgão Judiciário age dentro dos limites de suas atribuições institucionais, sem incidir 
em ofensa ao princípio da separação de poderes.

De mais a mais, não acolho o argumento de restrição orçamentária do Município de 
Belém.  Ressalvada  a  inequívoca  comprovação  de  justo  motivo  objetivamente  aferível  porque 
baseado em dados concretos e específicos, hipótese não verificada nos autos, a cláusula da reserva 
do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de 
suas  obrigações  constitucionais,  notadamente,  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa, 
puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 
essencial fundamentalidade. 

Registro, por oportuno, que em decisão de fls. 1.049/1.050 o requerido foi intimado 
para,  querendo,  juntar  documentos  que  comprovem os  impactos  das  obras  de  conservação  do 
Palácio  Antônio  Lemos  aos  cofres  públicos  municipais,  assim  como  na  prestação  de  serviços 
essenciais. Entrementes, o município de Belém foi silente no tocante à juntada de documentos, 
trazendo à tona alegações desacompanhadas de provas (fl. 1.053).

Além desses argumentos, acrescento como fundamento desta sentença a fundamentação 
trazida na decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de tutela antecipada recursal, 
que deu provimento ao agravo de instrumento 0047076-97.2012.4.01.0000:

CONTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONJUNTO  ARQUITETÔNICO  E 
URBANÍSTICO TOMBADO, COMPOSTO PELO PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS (SEDE 
DO  EXECUTIVO  MUNICIPAL E  MUSEU DE  ARTE DE  BELÉ/M/PA)  TOMBADO 
COMO PATRIMÔNIO CULTURAL NACIONAL, PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  NACIONAL (IPHAN).  NECESSIDADE  URGENTE  DE 
RESTAURAÇÃO.  OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.  ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
CAUTELAR  AMBIENTAL.  PRESENÇA  DOS  PRESSUPOSTOS  LEGAIS 
NECESSÁRIOS. DEFERIMENTO.
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I – Nos termos do art. 216, caput, e respectivos incisos IV e V, da Constituição Federal, as 
obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às  manifestações 
artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,  
arqueológico,  paleontológico,  ecológico  e  científico,  integram  o  patrimônio  cultural 
brasileiro,  podendo o Ministério Público ajuizar “ação civil pública,  para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”  
(CF, art. 129, III).

II – Nessa linha de determinação, demonstrada a omissão do Poder Público, no caso, do 
Município  de  Belém/PA,  no  tocante  à  efetiva  implementação  de  medidas  eficazes 
visando a urgente e inadiável restauração do Palácio Antônio Lemos, sede do executivo 
local e museu de Arte de Belém, tombado como patrimônio cultural nacional, pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN),  impõe-se a atuação do Poder 
Judiciário, para suprir-se essa inescusável omissão, sem que isso represente violação 
ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.

III – No caso concreto, presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da 
antecipação da tutela,  cristalizados pelo precário estado de conservação do bem público 
descrito nos autos e pela incontroversa ineficácia das medidas adotadas pelo ente municipal 
responsável  pela  sua manutenção,  afigura-se legítimo e oportuno o pleito  liminarmente 
formulado nos autos de origem, mediante a fixação de prazo razoável para a conclusão das  
respectivas obras de restauração.

IV – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada (destaquei).

Por todas essas razões,  com arrimo no art.  487, I,  do CPC, julgo procedente o 
pedido elencado na inicial para condenar o Município de Belém a realizar as obras referentes 
à  restauração  e  conservação  do  Palácio  Antônio  Lemos,  nos  moldes  da  determinação  do 
agravo  de  instrumento  0047076-97.2012.4.01.0000  (“com  observância  das  recomendações 
efetuadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”).

Ressalto  ainda  que,  no  acórdão  que  concedeu  a  tutela  antecipada  recursal,  foi 
estabelecida multa pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de atraso.
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Sem custas e honorários.

Oportunamente, arquivem-se.

I.

Belém/PA, 09 de novembro de 2018.

Henrique Jorge Dantas da Cruz
Juiz Federal Substituto
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