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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

signatário, vem, com fulcro no artigo 493 do Código de Processo Civil, comunicar o 

descumprimento da decisão judicial (evento 17) e requerer TUTELA DE 

URGÊNCIA diante da ATUAL DESTRUIÇÃO do bem objeto da lide, promovida 

pelo IPHAN e pelo réu MÁRCIO HENRIQUE DOMINGOS FORTES, conforme 

documentos supervenientes em anexo.  

Em 19 de janeiro de 2022, foi proferida a respeitável decisão contida no 

evento 17 dos autos, que concedeu, de ofício, medida cautelar para determinar ao 

Município do Rio de Janeiro que realizasse as obras emergenciais para evitar o 

perecimento completo do Palacete São Lourenço, objeto desta ação. Conforme 

consta nos autos, o IPHAN foi regularmente intimado em 01/02/2022 (evento 

18).   

Ocorre que, na presente data, o Ministério Público Federal tomou 

conhecimento através de matéria veiculada na imprensa (doc. 01 anexo) de que a 

demolição do imóvel teria sido iniciada no dia anterior, isto é, dia 13 de 
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fevereiro (domingo), sem qualquer autorização municipal ou placa indicativa 

do arquiteto ou engenheiro responsável. Na notícia, consta ainda que teria havido 

o “destombamento” do prédio histórico por parte do IPHAN.  

Com vistas a apurar os fatos, foi solicitada diligência ao Setor de 

Transporte da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, cujos técnicos 

compareceram na presente data ao endereço (doc. 02 anexo) e constataram que A 

DEMOLIÇÃO ESTÁ EM PLENO ANDAMENTO, com andaimes e operários no 

espaço, conduzida pelo réu MARCIO HENRIQUE DOMINGOS FORTES, após o 

“destombamento” do palacete pelo IPHAN.  

No referido “destombamento” apresentado por MARCIO FORTES, o 

IPHAN justifica “perecimento” e “ausência de materialidade”, o que causa absoluto 

espanto a este Parquet, considerando que as medidas emergenciais que o 

Município do Rio de Janeiro foi obrigado, em sede cautelar, foram listadas em 

parecer do próprio IPHAN. 

Ora, se não houvesse bem a ser restaurado, como poderia o IPHAN 

intimar os responsáveis a promover as obras emergenciais, como consta 

extensivamente na documentação acostada à inicial? 

O que se verifica, na prática, é a gravíssima ação do Instituto que 

deveria promover a tutela do patrimônio histórico: para evitar a condenação à 

restauração, autorizou, ele próprio, a destruição, através do destombamento. E 

mais: fê-lo ciente de que o prédio histórico encontrava-se sub judice, tendo 

peticionado ainda em 24 de dezembro de 2021 nos autos, um mês antes de 

proferir o despacho que retirou a proteção ao bem anteriormente tombado. 

Trata-se, portanto, de flagrante ilegalidade do ato de 

destombamento, promovido de forma unilateral pelo IPHAN e sem comunicar o 

juízo ou as partes desta demanda, em manifesta litigância de má-fé pela 
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conduta, no mínimo, temerária. 

Além disso, o ato administrativo padece de vício de competência e 

finalidade. Isso porque, conforme dispõe o artigo único do Decreto nº 3.866/41, 

somente o Presidente da República pode determinar o cancelamento do 

tombamento. Senão, vejamos: 

Decreto-lei nº 3.866/41. Artigo único - O Presidente da República, 

atendendo a motivos de interesse público, poderá determinar, de 

ofício ou em grau de recurso, interposto por qualquer legítimo 

interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à 

União, aos Estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou 

jurídicas de direito privado, feito no Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o decreto-lei nº 25, de 

30 de novembro de 1937. 

No caso em epígrafe, o ato emanou da Presidência do IPHAN, e não 

do Presidente da República, como textualmente exige o Decreto 3.866. Ademais, 

conforme se verifica do parecer que embasou o cancelamento, o ato não se 

encontra revestido de interesse público, pelo contrário: o próprio parecerista 

sinaliza que a solução irá prejudicar a sociedade brasileira e aproveita apenas aos 

proprietários que contribuíram para a ruína do bem. Confira-se: 

Só resta, portanto, reconhecer que o bem tombado não mais existe 

e não pode ser recuperado, cabendo o cancelamento do 

tombamento por perecimento do bem. Lamentamos que esta 

solução vá prejudicar a sociedade brasileira, que por meio do 

Iphan tanto investiu ao longo de décadas em tentativas de 

manutenção deste bem tombado. Por sua vez, a medida 

beneficiará as pessoas que ao longo de gerações se recusaram 
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a cumprir suas obrigações, chegando ao ponto de desobedecer 

a uma decisão judicial. Isso por que o terreno poderá ser vendido 

para especulação imobiliária com grande lucro para os proprietários. 

Entretanto, não vemos outra forma possível de agir. (Página 7 do 

PARECER TÉCNICO nº 10/2022/CGID/DEPAM). 

Quanto à ação de MARCIO FORTES, que pessoalmente se identificou 

como responsável pela demolição, o Ministério Público Federal reitera as alegações 

dos embargos de declaração opostos na presente data. Isso porque, a sua exclusão 

do polo passivo compromete o resultado prático da demanda, uma vez que é o 

pretenso possuidor do imóvel e ativamente está contribuindo para a ruína deste. 

Com efeito, não se pode falar em ausência de materialidade, visto que 

as fachadas do imóvel permanecem de pé (por enquanto, uma vez que a demolição 

está EM PLENO ANDAMENTO) e mais de uma vez o próprio IPHAN determinou seu 

escoramento e as medidas emergenciais que embasaram o ajuizamento desta 

mesma ação. 

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal: 

a) Seja concedida a tutela de urgência para determinar a imediata 

suspensão da demolição do Palacete São Lourenço, sob pena de 

multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a intimação 

pessoal da Presidente do IPHAN, do Superintendente do IPHAN no 

Rio de Janeiro e de MÁRCIO HENRIQUE DOMINGOS FORTES; 

b) Sem prejuízo, requer o embargo e a completa interdição do local, 

com auxílio da força policial se necessário; 

c) O recebimento e provimento dos embargos de declaração opostos 

na presente data, com escopo de sanar a contradição na decisão 
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do evento 17, no que toca à exclusão, entre outros, de MÁRCIO 

HENRIQUE FORTES do polo passivo; 

d) A intimação do IPHAN para que apresente a íntegra do processo 

SEI que culminou no destombamento do Palacete São Lourenço; 

e) A intimação do Município do Rio de Janeiro, para que informe se a 

obra de demolição foi autorizada pelo ente municipal e adote as 

medidas necessárias para garantir a completa interdição do imóvel; 

f) A juntada dos documentos supervenientes em anexo, inclusive a 

pesquisa do Setor Pericial do Ministério Público Federal, que aponta 

que os réus cuja inclusão no polo passivo foi determinada na 

decisão do evento 17 já são falecidos; 

g) Seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento da inicial, 

inclusive para que conste pedido de anulação do ato administrativo 

ilegal de cancelamento do tombamento, posterior ao ajuizamento da 

ação, bem como pedido de indenização dos responsáveis pelos 

atos recentemente apurados.  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022. 

 
Assinado eletronicamente via sistema E-proc 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 


