
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA
FEDERAL CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

a VARA

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
fundamento no art. 129, incisos ll e 111 da Constituição Federal, bem como nos
dispositivos pertinentes da Lei n' 7.347/85 e Lei Complementar n' 75/93
lastreado nas informações reunidas nos autos do Inquérito Civil Público n'
1.34.001.005261/201 6-48, vem propor a presente

AÇAO CIVIL PUBLICA

com pedido de tutela provisória de urgência

em face de

MARCA FILOMENA MAURANO FRANGIONI CASTELLS,
brasileira, casada. professora, portadora do RG n'
2.529.210-SSP/SP e inscrita no CPF sob o n' 316.535.248-
80, com endereço à Av. Brigadeiro Luas Antõnio n' 277 -- 7'
andar. São Paulo/SP
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ANTONIO CARLOS SALVATORE, brasileiro, solteiro.
advogado, portador do RG n' 3.159.127 SSP/SP e inscrito
no CPF sob o n' 564.862.868-49, com endereço à Av
Brigadeiro Luis Antõnio n' 277 - 7' andar, São Paulo/SP

MARIA ARACI SMILIARI IACOVINI. brasileira, viúva
professora, portadora do RG n' 5.934.957 e inscrita no CPF
sob o no 022.902.768-71. com endereço à Av. Brigadeiro
Luís Antõnio, n' 277 -- 7' andar, São Paulo/SP

PEDRO SMILIARI IACOVINI. brasileiro, solteiro, artista
plástico, portador do RG n' 34.793.408-0, inscrito no CPF
sob o n' 215.964.548-65, com endereço à Av. Brigadeiro
Luis Antõnio. n' 277 -- 7' andar, São Paulo/SP

MARCOS WILSON SAMPAIO. brasileiro, casado, médico,
portador do RG n' 4.128.303, inscrito no CPF sob o n'
004.077.468-62, com endereço à Av. Brigadeiro Luís
Antõnio, n' 277 -- 7' andar, São Paulo/SP

MARIO SALVATORE, brasileiro, viúvo, advogado, portador
do RG no 888.997, inscrito no CPF sob o n' 001 .624.268-87,
com endereço à Av. Brigadeiro Luís Antõnio. no 277 - 7'
andar, São Paulo/SP

CARLOS ALBERTO SALVATORE FILHO, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do RG n' 2.927.715, inscrito
no CPF sob o n' 100.133.348-91, com endereço à Av.
Brigadeiro Luas Antõnio, n' 277 -- 7' andar, São Paulo/SP

ESPÓLIO DE EDUARDO PEDRO PAULO SALNATORE,
representado pelo seu Inventariante LUIS ALBERTO LEME
SALVATORE, brasileiro, casado, engenheiro, portador do
RG no 2.226.780. inscrito no CPF sob o n' 060.824.918-15
com endereço à Av. Brigadeiro Luís Antõnio, n' 277 7'
andar, São Paulo/SP

JPC - PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CPNJ sob n'
45.587.185/0001-10. com sede na Rua Rio de Janeiro, n'
67, apartamento 62, Higienópolis São Paulo/SP, CEP
01240-010 representada pelos seus sócios e
administradores Julieta Tinoco Cabral Salvatore, casada,
portadora do RG n' 4.463.444-SSP/SP e inscrita no CPF
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sob o n' 610.257.808-25. Cáries Alberto Salvatore Neto,
casado, portador do RG n' 17.503.919-SSP/SP, inscrito no
CPF sob o no 266.894.448-13 e Ana Paula Tinoco Cabral
Salvatore, solteira, portadora do RG n' 17.503.916-1-
SSP/SP e inscrita no CPF sob o n' 268.735.1 58-09

e

UNIÃO FEDERAL, pessoa Jurídica de direito público
interno, que deverá ser citada na pessoa de um dos seus
representantes legais latadas na Procuradoria-Geral da
União da 3' Região, com sede na Rua da Consolação, n'
1.875 -- 3o, 4' e 5' andares -- Consolação, São Paulo/ SP --
CEP O1 301 -1 00

pelas razões de fato e de Direito a seguir expostas

l - INTRÓITO

Em 21 de agosto de 2007, o Ministério Público Federal
instaurou Inquérito Civil Público de n' 1.34.001.002771/2006-91 para apurar a
rregularidade do prometo de restauração do bem imóvel denominado "Hotel
Queluz", localizado na rua Maus n' 438, 440, 442 e 446, esquina da rua
Cásper Libero n's 651, 653, 659, 661, 663, 667. 669, 673/675 (fls. 303/306-
verso e fls. 679/681 do IC 1.34.001.002771/2006-91), no bairro da Santa
Ifigênia, São Paulo/SP, que estaria em péssimas condições de conservação

O referido bem constitui-se em um edifício de dois
pavimentos superiores e um pavimento térreo. No térreo, estão instaladas lojas
comerciais e nos dois pavimentos superiores funciona o hotel (fls. 190/191 do
IC 1.34.001.002771/2006-91 -- fls. 3). O imóvel é tombado em âmbito federal
pelo IPHAN, em razão do processo de tombamento n' 1463-T-00, referente ao
Conjunto Arquitetõnico e Paisagístico no Bairro da Luz" (fls. 150/168 e fls. 222
do IC 1.34.001 .002771/2006-91). tendo sido inscrito no livro do tombo histórico
em setembro de 2016 (fls.18/18-verso). Também objeto de processo de
tombamento tanto em âmbito estadual pelo CONDEPHAAI', em razão do
processo de tombamento do Bairro Santa Ifigênia -- Processp SC 24.507/86
(ainda em trâmite, cf. fls. 19), quanto em âmbito municipal pelo CONPRESP,
através do processo de tombamento aberto pela Resolução n' 44/92 (ainda em
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trâmite, cf. fls. 20)

O Hotel Queluz (certidão de registro do imóvel a fls
201/205 verso. fls. 303/306 verso e fls. 679/681 do IC 1.34.001.002771/2006-
91), cuja construção deu-se em 1903, faz pare do "Conjunto Arquítetõnico e
Paisagístico da Luz", ou seja, nos termos dos estudos conduzidos pelo IPHAN
:de uma concentração espacial de edifícios de certo porte, de arquitetura
eclética. com exemplares edificados que vão de 1888 até o final da década do
século XX, e de autores diversos" (fls. 46 do IC 1.34.001 .002771/2006-91). Tais
imóveis refletem o momento histórico da cidade de São Pauta no fim do
período imperial e ao longo da primeira república, no contexto da economia
cafeeira como norte da economia brasileira, da intensa imigração de diversas
regiões do Brasil para a cidade de São Paulo e do processo de industrialização
da cidade (fls. 97 do IC 1.34.001 .002771/2006-91)

Isso significa. portanto, que a importância histórica do Hotel
Queluz está justamente na integração do imóvel ao Conjunto Arquitetânlco e
Paisagístico da Luz. Conforme consta da decisão do Conselho Consultivo do
Património Cultural, órgão deliberativo do IPHAN: "a importância' histórica
dessa série de edifícios (do Conjunto Arquitetõnico e Paisagístico da Luz) pode
e deve ser reconhecida como formando um conjunto, do ponto de vista
urbanístico, cuja característica principal não é a homogeneidade, mas a
presença de todos eles em um espaço público que se pretendia monumental
(fls. 156 do IC 1.34.001 .002771/2006-91)

Assim, em 18 de agosto de 2008. após solicitação do
Ministério Público Federal. o IPHAN apresentou laudo técnico de vistoria do
edifício em que está instalado o Hotel Queluz (fls. 189/191 do IC
1.34.001.002771/2006-91), atestando que persistem situações de
precariedade no imóvel. Segundo o técnico do IPHAN, o edifício "a/nda
conserva grande parte de seus elementos característicos tais como paredes
divisórias, pisos, forros e esquadrias. Alguns elementos, como as bacias dos
balcões de cantaria de pedra, e respectivo guarda-corpo metálico ostentam
a/nda a refinada qua/Idade" (fls. 1 90 do IC 1 .34.001 .002771/2006-91)

Todavia, o laudo aponta que o imóvel apresenta diversos
problemas de conservação, que constituem ameaças às condições de
segurança do edifício, concluindo que "(...) pera/saem sffuações que
constituem ameaça às condições de segurança do edifício, notadamente no
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caso de instalações eiétrtcas sobrepostas ou feitas de improviso e estruturas
sub-dfmens/orladas". Além disso, atesta que o edifício possui "insfa/anões
hidráulicas deficientes e condições sanitárias e de habitabilidade deficientes'
Como se não bastasse, nas lojas comerciais localizadas no térreo do edifício
há problemas de infiltração de umidade proveniente dos pisos superiores e
situações de sobreposição de elementos sobre a estrutura original, seja de
revestimentos, seja de alteração da configuração primitiva. Por fim, há vários
compartimentos, especialmente no piso térreo, que não possuem ventilação, o
que compromete as condições de salubridade do edifício

Por fim, o laudo ainda constatou que, no andar térreo do
edifício, onde se localizam diversas lojas, há sobreposição de elementos sobre
a estrutura original do imóvel. seja de revestimentos, seja de alteração da
configuração primitiva da arquitetura

Tal laudo técnico do IPHAN de fls. 189/191 do IC
1.34.001.002771/2006-91 foi corroborado por outro, elaborado por outro
arquiteto do mesma órgão, em 2 de dezembro de 2011, conforme fls. 238/245
do IC 1.34.001.002771/2006-91, o qual afirmou que os mesmos problemas
persistiam, acrescentando que: "Há vár70s prol)/Chás de conservação, fa/s
como a deterioração de esquadrias externas, dos revestimentos de alvenaria:
dos gradas e guarda-corpos e o desgaste de partes muito solicitadas como os
pavimentos de soalhos. {. . .) As instalações hidráulicas são precárias {. . .) isto
é, certamente, fonte de problemas, seja em relação à sobrecarga aquando
sobre uma estrutura de sustentação não dimensionada para esta finalidade,
seja pelos problemas de infiltração de umidade. As caixas para equipamento
de combate a incêndio são inoperantes, pois as redes não estão concluídas. O
resewatórto de água para a mesma finalidade nunca foi concluído.

Ainda, constatou que os gradis dos balcões apresentavam
corrimãos de madeira deteriorados e oxidação dos metais (fls. 241)

O referido laudo concluiu, por fim, que persistem risco
de incêndio, problemas de infiltração e sobrecarga das instalações
hidráulicas e continuidade da deterioração dos componentes externos da
edificação (modenatura, balcões, guarda-corpos, esquadrias e
revestimentos).
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Ressalte-se que, mesmo antes do início das investigações
pelo Ministério Público Federal, os coproprietários do Hotel Queluz optaram por
não inserir o imóvel no Programa "Monumenta", cujo objetivo é o financiamento
para restauro de bens privados de património histórico nacional, patrocinado
pelo Ministério da Cultura (fls. 9 do IC 1.34.001 .002771/2006-91). Isso porque
conforme afirmado pelos próprios coproprietários, estes preferiam arcar
com as reformas necessárias do edifício com recursos próprios (fls. 251
do IC 1.34.001.002771/2006-91)

Em 13 de dezembro de 2012, com esforços e iniciativa por
parte do Ministério Público Federal, foi firmado, no bojo dos autos do inquérito
civil já referido, o Termo de Ajustamento de Conduta n' 004/2012 (fls
497/513 do IC 1.34.001.002771/2006-91) entre o Ministério Público Federal e
os coproprletários do imóvel em referência, o qual se constitui em titulo
executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso Xll do CPC e artigo 5'
$ 6', da Lei n' 7.347/85.

O referido TAC obrigava os coproprietários do "Hotel
Queluz" a apresentarem ao IPHAN, CONDEPHAAr E CONPRESP, prometo
básico de reforma e restauração do imóvel "Hotel Queluz", com cronograma
das obras e demais documentos mínimos para apresentação do prometo de
restauro, conforme requisitos constantes dos anexos do termo de ajustamento
de conduta, até 20 de fevereiro de 2013 (cláusula primeira) e a executarem o
prajeto básico de reforma e restauração do bem denominado "Hotel Queluz
dentro do prazo máximo de 12 meses a contar da ciência da aprovação do
referido prometo pelos órgãos de preservação (cláusula segunda), cf. fls. 499 do
IC 1 .34.001 .002771/2006-91

Todavia, os coproprietários, até a presente data, não
apresentaram o projeto básico de reforma do imóvel, conforme cláusula I' do
TAC n' 4/2012 e nem realizaram reformas necessárias para a manutenção
do imóvel, motivo pelo qual foi ajuizada ação de execução da multa prevista
no referido TAC. de n' 0016440-26.2016.4.03.6100, que tramita perante a 10'
Vara Cível Federal da Comarca de São Paulo (fls. 6/14 do IC
1 . 34.001 .005261/201648)

Em razão do ajuizamento da execução da multa prevista
no referido TAC, o inquérito civil de n' 1.34.001.002771/2006-91 atingiu seu
objetivo, mostrando-se necessária a instauração do inquérito civil de n'
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1.34.001.005261/2016-48, que subsidia o ajuizamento da presente ação civil
pública, cujo objeto não é a execução da referida multa (objeto do inquérito vivi
002771/2006), mas sim a própria restauração do bem Hotel Queluz

Em resumo. o "Hotel Queluz", é património histórico já
tombado pelo IPHAN e em processo de tombamento tanto pelo CONDEPHAAT
quanto pelo CONPRESP, e que, não obstante, continua apresentando graves
problemas estruturais, os quais não podem remanescer, tendo em vista a
importância histórica do bem e a legislação que o protege

Os proprietários do Hotel Queluz têm o dever jurídico de
restaurar o referido bem, nos exatos termos do Decreto-Lei 25/1937
assumindo a irrestrita responsabilidade pela restauração do bem. Já a UNIÃO
é o ente federativo vinculado à autarquia responsável pelo tombamento do
imóvel, motivo pelo qual sua inclusão no polo passivo da lide também se
justifica, como se verá a seguir.

Estando o imóvel de inegável valor histórico em precária
situação de conservação, com sua fachada histórica se deteriorando,
sofrendo de infiltrações e correndo risco de incêndios, devem os réus
serem imediatamente condenados a proceder às ações de restauro e
conservação do imóvel, conforme será exposto a seguir.

11 DA DESiDiA DOS COPROPRIETÁRIOS EM REFORMAR O IMÓVEL

Conforme consta dos autos, os coproprietários, ora réus,
não cumpriram a obrigação constante do TA(1)' de n' 4/2015 firmado entre
aqueles e o Ministério Público Federal, tendo em vista que, por motivo
injustificado, não apresentaram projeto de restauro do imóvel Hotel Queluz
em nenhum dos órgãos de preservação do património histórico da federação
conforme disposto na cláusula I' do TAC e há anos vêm postergando a
necessária reforma no edifício tombado.

O CONPRESP, órgão municipal, após oficíamento do
Ministério Público Federal, tendo em vista o decurso do prazo para
cumprimento da obrigação prevista na cláusula primeira do TAC 4/2012, a
saber, 20 de fevereiro de 2013, informou, por meio dos ofícios de n' 481/2013
jfls. 581 do IC 1 .34.001 .002771/2006-91) e 082/2014, datados de 25 de abril de
2013 e 26 de maio de 2014, respectivamente, que os coproprietários não
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haviam apresentado projeto básico de restauro do bem

Ocorre que, por quase 2 anos após a assinatura do TAC,
até julho de 2014, os réus afirmaram que havia sim processo de conservação
do bem tramitando junto ao CONPRESP (fls. 621 e 630 do IC
1 .34.001 .002771/2006-91). Todavia, o CONPRESP negou tal afirmação, já que,
em realidade, o processo que tramitava perante o órgão municipal objetivava a
regularização do imóvel. e não sua conservação/restauração, conforme consta
do TAC (fls. 632/633 do IC 1.34.001.002771/2006-91). Finalmente, em
dezembro de 2014, os coproprietários informaram que o processo de restauro
seria iniciado com o fim do processo de regularização junto aos órgãos
municipais (fls. 649 do IC 1.34.001 .002771/2006-91)

Por meio dos ofícios de n' 131/2015 (fls. 666 do IC
1.34.001.002771/2006-91) e 732/2015 (fls. 670 do IC 1.34.001.002771/2006-
91), datados de 10 de fevereiro de 2015 e 14 de agosto de 2015,
respectivamente, o CONPRESP informou que, no processo de regularização
do imóvel, foi emitido despacho de "comunique-se" pelo órgão municipal
solicitando a apresentação de novos documentos e a correção de documentos
anteriormente apresentados na data de 12 de dezembro de 2014. Todavia.
apesar de os coproprietários terem solicitado prorrogação de prazo de 30 dias
para resposta em 8 de janeiro de 2015, oito meses depois do despacho ainda
não haviam fornecido as informações solicitadas

''\ Em 30 de setembro de 2015 (fls. 676 do IC
1.34.001.002771/2006-91), os réus informaram que os documentos da
matrícula do imóvel solicitados pelo órgão municipal para a regularização deste
não foram entregues em razão da demora do 5' cartório de registro de imóveis
de São Paulo, no qual o bem é registrado, em corrigir suposto erro de
divergência de área constante da matrícula do imóvel. Ainda, informaram que
os demais documentos solicitados para a regularização do imóvel são emitidos
pela empresa creditada junto ao Ministério da Defesa "Base Aerofotogrametria
e Projetos S/A", a qual ainda não havia emitido os documentos necessários em
razão de falta de pessoal. Ocorre que os documentos juntados pelos
coproprietários a fls. 678/686 do IC 1.34.001.002771/2006-91 não comprovam
nenhuma dessas alegações.
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Dessa forma, por meio do ofício de n' 236/2016 (fls. 696 do IC
1.34.001.002771/2006-91), datado de 15 de abril de 2016, Q CONPRESP
informou que, em 15 de março de 2016, o processo de regularização do
imóvel do Hotel Queluz foi indeferido em razão da não apresentação da
documentação básica para a análise do processo. Ou seja, resta cristalino
que não houve qualquer justificativa comprovada apresentada pelos
coproprietários para a não apresentação do prometo de restauro do imóvel junto
ao CONPRESP. O órgão municipal aguardou por l ano e 3 meses a
apresentação de documentos por parte dos coproprietários do imóvel Hotel
Queluz, sem que os mesmos tenham apresentado ao órgão municipal ou ao
Ministério Público Federal justificativas para o descumprimento do requerido

Já o CONDEPHAAI', órgão estadual, após oficiamento do
Ministério Público Federal, tendo em vista o decurso do prazo para
cumprimento da obrigação prevista na cláusula primeira do TAC de no 4/2012,
a saber. 20 de fevereiro de 2013, informou por meio dos ofícios de n'
1080/2013 (fls. 575/580 do IC 1.34.001.002771/2006-91) e 66247/2012 (fls
603 do IC 1.34.001.002771/2006-91), datados de 17 de abril de 2013 e 4 de
novembro de 2013, respectivamente, que os coproprietários não haviam
apresentado prometo básico de restauro do bem

Por fim, o IPHAN, autarquia federal, após oficiamento do
Ministério Público Federal, tendo em vista o decurso do prazo para
cumprimento da obrigação prevista na cláusula primeira do TAC 4/2012, a
saber, 20 de fevereiro de 2013, informou por meio do ofício de n' 71/2014 (fls.
611 do IC 1.34.001.002771/2006-91), datado de 14 de janeiro de 2014, que
foram apresentados projetos de reforma e regularização da edificação que
abriga o Hotel Queluz, todavia os projetos não atendiam os requisitos mínimos
necessários à preservação do bem cultural.

Em um primeiro momento, os coproprietários afirmaram que o
indeferimento do projeto de restauro apresentado não esclarecia as
providências que deveriam ser tomadas para atender às exigências do IPHAN,
motivo pelo qual protocolaram petição solicitando tais esclarecimentos pela
autarquia (fls. 621 e 623 do IC 1.34.001 .002771/2006-91).

Todavia, em um segundo momento, a justificativa dos réus para o
não cumprimento da obrigação prevista no TAC mudou: passou a ser a de que
o projeto de restauro só poderia ser apresentado junto à autarquia federal após
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a regularização do imóvel junto à Prefeitura Municipal de São Paulo (fls
676/677 do IC 1.34.001.002771/2006-91), condição esta que nunca fo
informada pelo IPHAN ao MPF.

Ou seja, resta evidente que os proprietários se recusam a
restaurar o imóvel tombado e tentam postergar a investigação
indefinidamente, motivo pelo qual o MPF entende que o ajuizamento da
presente ação civil pública é a única forma de compelir os coproprietários
do Hotel Quetuz a cumprir com seu dever legal de conservação e
restauração do imóvel tombado.

111 FUNDAMENTOS JURÍDICOS E LEGAIS

111. A DO TOMBAMENTO DO IMOVEL PELO IPHAN

Conforme o art. 216, inciso V, $ 1', da Constituição Federal,
cabe à comunidade e ao Poder Público a responsabilidade pela promoção e
proteção do património histórico brasileiro, mediante as diversas formas de
acautelamento e preservação ali enumeradas, assim como outras que se
fizerem pertinentes. Dentre elas, está o tombamento. Confira-se

Art. 216. Constituem património 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

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 protegera o património cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação

)

Para Antonio A. Queiroz Telles, o tombamento é a
consignação nos livros do tombo de que "defem7/nada propriedade, se/a
pública ou privada, móvel ou imóvel, foi considerada de interesse social,
submetida a partir daí, a um regime peculiar que objetiva protege-la contra a
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destruição, abandono ou utilização inadequada

Conforme o art. 23, incisos 111 e IV da Constituição Federal
cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, promoverem,
de forma concorrente, a proteção dos bens de valor histórico e cultural e
impedir a destruição e a descaracterização dos mesmos

Art. 23. E competência comum da União. dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

111 - 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

(

A competência do IPHAN, autarquia federal, para o
tombamento de bens com valor histórico é determinada pela Lei n' 378/1 937, a
qual dispõe que o IPHAN deve promover, em todo o país, o tombamento e a
conservação do património histórico e artístico nacional (art. 46, capa!) e pelo
Decreto-Lei n' 25/1937, que dispõe sobre a proteção do património histórico e
artístico nacional

Assim, embora o Estado de São Paulo e o Município de
São Paulo estejam em processo de avaliação do valor histórico do bem, por
meio dos processos de tombamento já referidos, o IPHAN já decidiu pelo
tombamento do Hotel Queluz (fls. 150/168 e fls. 222 do IC
1.34.001.002771/2006-91 e fls. 18/18-verso do IC 1.34.001.005261/2016-48)
tendo-o incluído, inclusive, no Programa de Financiamento Monumenta (fls. 8/9
do IC 1.34.001 .002771/2006-91), cujo objetivo é o financiamento para restauro
de bens privados com relevante valor histórico e arquitetõnico, patrocinado pelo
Ministério da Cultura

l TELLES, Antonio A. Queiroz, Tombamento e seu regime jurídico, São Paulo
dos Tribunais, p. 13
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lil. B - DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO ENTE
FEDERATIVO QUE PROCEDEU AO TOMBAMENTO PELA CONSERVAÇÃO
DO IMOVEL TOMBADO

O tombamento, como forma de intervenção do Estado na
propriedade privada, regulado pelo Decreto-lel n' 25/1 937, impõe restrições ao
exercício de propriedade de bens particulares e públicos. Isso porque a
conservação e eventual restauração de um bem de valor histórico-cultural,
como é o caso do Hotel Queluz, são de interesse público. O direito de
propriedade assegurado pela Constituição Federal é. portanto, relativizado em
face do interesse público e social, devendo o imóvel atender à sua função
socialC

Infere-se do art. 19. capuz, do referido Decreto-Lei que o
proprietário do bem tombado fica sujeito a fazer todas as obras de conservação
necessárias à preservação do bem ou, comprovando não ter meios para tanto,
comunicar sua necessidade ao órgão competente. Veja-se

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 Património
Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras,
sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que
fõr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.

Assim, diante das imposições constitucionais e legais de
proteção ao património histórico, bem como da incumbência de conservação
do imóvel pelo seu proprietário, o dano decorrente da omissão do proprietário
quanto ao dever de conservar resulta em sua responsabilidade objetiva pela
restauração do bem tombado. Trata-se do dever primário do proprietário em
relação ao imóvel gravado pelo tombamento. Nesse sentido, Sõnia Rabello de
lastro

A não destruição destes bens tombados pode ter dois aspectos.(...)
a segunda hipótese, mais sutil, relaciona-se com a omissão. Neste
caso, o indivíduo embora veja a necessidade de reparos para a
conservação do bem tombado de modo a evitar sua deterioração
rápida, omite-se em fazê-lo, permitindo, deste modo, que a ação do
tempo no objeto tombado acelere sua própria destruição. Essa
omissão do proprietário em conservar o bem tombado, viabilizando
seu perecimento célere, enquadra-se na hipótese de omissão por
negligência, uma vez que, tendo obrigação de conservar a coisa
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deixou de cumprir esta sua obrigação."2

Pacífica a jurisprudência pátria acerca do dever do proprietário de
reparar e conservar o imóvel tombado

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
LEGITIMIDADE PASSl\n DA UNEAO. BEM IMOVEL TOMBADO.
RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 19 do Decreto-lei n. 25/37, cabe ao
proprietário a responsabilidade pela conservação e manutenção
de bem tombado. Na espécie, sendo a União proprietária do imóvel
tombado, objeto da ação civil pública, cabe a ela promover as obras
e os reparos necessários à conservação do bem
2. Tal função não se confunde com a atribuição do IPHAN em
fiscalizar e proteger o património histórico e cultural no uso regular
do seu poder de polícia.
3. Recurso especial não provido.
(STJ, Segunda Turma, Resp 666.842/RJ, Min. Rel. Mauro Campbell
Marquês, p. 28.10.2009)

Ação civil pública. Necessidade de restauração
de/móve/fombadoe de interrupção de obra
particular. Responsabi//date objetiva do proprietário. Prescrição.
Não ocorrência. Correção de prazo. Apelação provida em parte.
(TJSP; AC n' 9192861-21 .2004.8.26.0000, des. Rel. Antõnio Censo
Aguilar Cartaz, j. 16.6.2011)

Ressalte-se que, mesmo antes do início das investigações pelo
Ministério Público Federal, os coproprietários do Hotel Queluz optaram por não
inserir o imóvel no Programa "Monumenta", cujo objetivo é o financiamento
para restauro de bens privados de património histórico nacional, patrocinado
pelo Ministério da Cultura (fls. 9 do IC 1.34.001.002771/2006-91). Isso porque
conforme afirmado pelos próprios coproprietários, estes preferiam arcar
com as reformas necessárias do edifício com recursos próprios (fls. 251
do IC 1 .34.001 .002771/2006-91).

Já o ente federativo vinculado à autarquia responsável pelo
tombamento de um bem também é subsidiariamente responsável pela reforma
e conservação deste, nos termos dos artigos 19, $ 1o e 3' do Decreto-lei n'
25/137 e art. 216 da Constituição Federal, pois o dano ao património público é

2 CASTRO, Sõnia Rabello de. O Estado na Preservação de Bens Culturais. Rio de Janeiro
Renovar, 1991, pp. 111-112
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resultado de sua omissão. Ainda, a previsão de reforma de um bem de
património histórico nacional por parte da UNIÃO, ente federativo ao qual o
IPHAN é vinculado, está expressamente prevista no Decreto-lei no 25/137

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 Património
Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras
sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que
fõr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa
$ 1o Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as
obras, o diretor do Serviço do Património Histórico e Artístico
Nacional mandará executa-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.
$ 3' Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e
conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o
Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa
de projetá-las e executa-las, a expensas da União:
independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por
parte do proprietário.

Isso porque, como visto, o tombamento ocorre em função
do interesse público no valor histórico e cultural de um bem, não podendo o
poder público se abster de preservar determinado bem que ele próprio julgou
digno de proteção especial para sua conservação. Assim, cabe também à
UNIÃO proceder à reforma e conservação do Hotel Queluz, de forma
subsidiária. Confira-se jurisprudência pátria neste sentido

ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL AÇAO CIVIL PUBLICA
CONSERVAÇÃO DE BEM TOMBADO PELO IPHAN DEVER DO
PROPRIETÁRIO DE CONSERVAÇÃO DEVER SUBSIDIÁRIO DA
UNIÃO PARTE LEGITIMA NAO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA BENS PROTEGIDOS
PELA CONSTITUIÇÃO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO

1. Já dispunha a Carta Constitucional de 1934, em seu art. 148: "Cabe
à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o
desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em
geral, proteger os objetos de interesse histórico e o património artístico
do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual."(...)
3. A responsabilidadeda União, no caso dos autos, é aquela
expressa no $ 1o do Decreto-lei n. 25 /37, pois não é possível
atribuir regime diverso deresponsabilidade senão daquele
expressamente previsto em lei: ''Recebida a comunicação, e
consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Património

DANOA
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Histórico e Artístico Nacional mandará executa-las, a expensas da
União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis
meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da

(STJ, AgRg no REsp 1050522/RJ. Min. Rel. Humberto Martins, j
18/5/2010)

coisa

111. C - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO

A UNIÃO é que possui legitimidade passiva para figurar
como ré nesta ação, e não o IPHAN, já que a aludida autarquia foi criada e
Idealizada com o objetivo de realizar a proteção e o tombamento de bens com
valor histórico e cultural. Por outro lado, no que se refere ao custeio referente
às obras de conservação do bem, de valor histórico, é certo que tal obrigação é
do ente federativo, ou seja, da UNIÃO, que, aliás, é a pessoa jurídica que conta
com recursos e dotação orçamentária para a execução de tal mister no
exercício da atividade administrativa de Estado. Essa. aliás, é uma conclusão
natural decorrente do pacto federativo, pois é a UNIÃO que faz gestão dos
interesses da sociedade que por ela é administrada

'1

Também seria descabido, da mesma forma, inserir no polo
passivo tanto a UNIÃO quanto o IPHAN, pois não há motivo que possa
embasar o referido litisconsórcio passivo. Isso porque, na presente ação,
requer-se a condenação do ente federativo por sua responsabilidade
subsidiária pela conservação e reparação do bem, e este não é dever
simultâneo da UNIÃO e do IPHAN, mas apenas da UNIÃO. Portanto, na
ausência de pedido a ser deduzido em desfavor do IPHAN, não há
plausibilidade jurídica para criação de um lltisconsórcio passivo entre ambas as
pessoas jurídicas de direito público. Importante frisar que o IPHAN cumpriu, no
caso concreto, o seu dever legal de fiscalização, não havendo pedido a ser
deduzido em face dessa autarquia porque, reitera-se, o dever de reparar o bem
de forma subsidiária é da UNIÃO e não da aludida autarquia. Nesse sentido é a
jurisprudência:

'1

ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL AÇAO CIVIL
PUBLICACONSERVAÇAO
DE BEM TOMBADO PELO IPHAN DEVER DO
PROPRIETÁRIO DE CONSERVAÇÃO DEVER SUBSIDIÁRIO
DAUNIÃO PARTELEGÍTIMA NÃO PROSPERA A
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OOTAÇÃO ORÇAMENTÁRFA
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BENS PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO PERIGO DE
IRREVERSIBILIDADE DO DANO

1. Já dispunha a Carta Constitucional de 1934, em seu art. 148:
'Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e
animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e
da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e
o património artístico do País, bem como prestar assistência ao
trabalhador intelectual.'' 2. OIPHAN, entidade com
personalidade jurídica, património e receita próprios, sucedeu
ao Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional na
proteção e conservação desses bens constitucionalmente
tutelados. 3. A responsabilidade da União, no caso dos
autos, é aquela expressa no $ 1o do Decreto-lei n. 25 /37,
pois não é possível atribuir regime diverso de
responsabilidade senão daquele expressamente previsto
em lei: ''Recebida a comunicação, e consideradas
necessárias as obras, o diretor do Serviço do Património
Histórico e Artístico Nacional mandará executa-las, a
expensas da União, devendoas mesmas ser iniciadas
dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para que
seja feita a desapropriação da coisa.'' 4. ''ln casu'', o acórdão
atacado apenas determinou a prestação positiva apta a reparar
ou a minorar dano a imóvel protegido por normas
constitucionais. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 2008/0085888-6, j. 18/5/2010, rel. Min
Humberto Martins)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚ BLICA. TO M BAM ENTO D E IMÓVEL.
CONTER\AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO IPHAN ÀS
EXPENSAS DA UNIÃO. LEGITIMIDADE. 1. A União é parte
legítima para a demanda, já que o art. 19 do DL 25 /37
possibilita a sua responsabilização subsidiária na
conservação do imóvel, caso o proprietário não tenha
recursos financeiros para realizar as obras e reparos
necessários no imóveltombado. É questão de mérito
examinar se aresponsabilidadeestá presente ou não.
Precedente desta Corte
(TRF-l , AC 1998.37.00.001251-7, j. 31/8/2007, rel. Des. Mana
lsabel Gallotti Rodrigues)
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IV - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer sejam os réus
MARIA FILOMENA MAURANO FRANGIONI CASTELLS, ANTONIO CARLOS
SALVATORE. MARIA ARACI SMILIARI IACOVINI, PEDRO SMILIARI
IACOVINI. MARCOS WILSON SAMPAIO, MARIO SALNATORE, CARLOS
ALBERTO SALVATORE FILHO, ESPOLIO DE EDUARDO PEDRO PAULO
SALVATORE, JPC - PARTICIPAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA. e, subsidiariamente, a ré UNIÃO, condenados a

reformar as instalações elétricas sobrepostas ou improvisadas, que vêm
gerando riscos de incêndios, nos termos dos relatórios a fls. 189/191 e fls
238/245 do IC n' 1 .34.001 .002771/2006-91 l
b. instalar equipamentos de combate ao incêndio, conforme as normas
legais de prevenção e combate ao Incêndio, tendo em vista ter sido constatado
que as caixas de combate a incêndio são inoperantes no imóvel, nos termos do
relatório a fls. 238/245 do IC no 1 .34.001 .002771/2006 91

reformar as instalações hidráulicas, de forma a cessar os vazamentos e
infiltrações e eliminar a sobrecarga que atualmente tais instalações vêm
suportando, nos termos dos relatórios a fls. 189/191 e fls. 238/245 do IC
1 .34.001 .002771 /2006-91
d. reformar as instalações sanitárias, inserindo em todas elas sistema de
ventilação. atestando que o imóvel possua condições de salubridade
aceitáveis. nos termos do relatório a fls. 189/191 do IC n'
1 .34.001 .002771 /2006-91 ;
e. restaurar os componentes externos da edificação, a saber: esquadrias
externas, balcões, gradis dos balcões, guarda-corpos, gradis e revestimentos.
nos termos dos relatórios a fls. 189/191 e fls. 238/245 do IC n'
1 .34.001 .002771/2006-91 e
f. considerando o prazo escoado desde a elaboração dos laudos periciais
acima referidos, requer-se ainda, desde já, a imediata e urgente realização de
vistoria por técnicos do IPHAN para verificação de outras obras de restauro do
Hotel Queluz que atualmente mostrem-se necessárias, devendo a sentença
determinar a realização também destas novas medidas de preservação que
vierem a ser Identificadas na vistoria ora requerida

Ressalta o MPF que, tendo em vista a responsabilidade
subsidiária da UNIÃO para conservar e restaurar o Hotel Queluz, a sentença
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deve determinar que primeiro seja a ação direcionada contra todos os demais
réus e, só após esgotados seus patrimónios, seja direcionada contra a UNIÃO

Requer ainda a cominação de multa no valor de R$ 1 milhão (um
milhão de reais) aos réus em caso de descumprimento da sentença final de
mérito, sem prejuízo da imposição, em ações judiciais próprias, das sanções
decorrentes da improbidade administrativa consubstanciada no
descumprímento de sentença judicial. Referido valor deve ser revertido
preferencialmente na reforma do imóvel citado nesta exordial e,
subsidiariamente, requer-se a reversão dos referidos valores ao fundo previsto
no artigo 13 da Lei Federal de n' 7.347/1 985.

V DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Certo é que o pedido acima requerido deve ser concedido em
sede de , nos termos do artigo 300, capuz e $ 2e
do Código de Processo Civil. Os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência restam evidentes. O fumas bon/ luras está
consubstanciado no evidente dever dos coproprietários de proceder à sua
reforma e conservação. Tal responsabilidade dos coproprietários encontra-se:
como visto, consubstanciada em norma legal, além de pacificada no
entendimento doutrinário e jurisprudencial. Além disso, há prova evidente de
que o Hotel Queluz encontra-se em precário estado de conservação. Tal prova
é consubstanciada

a. nos laudos técnicos elaborados pelo próprio IPHAN a fls.
189/192 e 238/245 do IC 1.34.001 .002771/2006-91, que atestam
a necessidade de reforma de todos os itens do Hotel Queluz
acima mencionados

b. na inclusão pelo IPHAN do hotel Queluz no "Programa
Monumenta", programa de financiamento do restauro de bens
particulares com relevante valor histórico pelo Ministério da
Cultura (fls. 8/9 e 12/13 do IC 1 .34.001 .002771/2006-91)l
c. na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta de n'
4/2012 pelos coproprietários, em que se comprometeram a
apresentar projeto de restauro do Hotel Queluz perante três
órgãos de preservação do património histórico (IPHAN
CONDEPHAAT e CONPRESP)
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Já o perfculum /n mora consiste no fato de que. conforme os
próprios laudos de vistoria dos peritos do IPHAN, "persistem situações que
constituem ameaça às condições de segurança do edifício" (fls. 191/192 do IC
1.34.001.002771/2006-91), correndo o imóvel risco de incêndio, tendo em
vista a precariedade das instalações elétricas, além de haver diversas
infiltrações, devido às deficiências do sistema hidráulico, que se encontra
sobrecarregado (fls. 239 do IC 1.34.001.002771/2006-91). Ressalto-se que a
investigação conduzida pelo MPF teve início no ano de 2006. e portanto tal
situação de precariedade se estende há, pelo menos, lO (dez) anos,
período pelo qual o imóvel continuou a sofrer degradação, e em razão da qua
o risco de incêndio é cada vez mais premente.

A concessão de liminar em casos como o dos autos, em que a
degradação de um património histórico ocorre há anos, com risco de danos
Irreparáveis, é medida que se impõe, conforme firme entendimento
jurisprudencial. Confira-se

AGRM/O DE INSTRUMENTO - AÇAO CIVIL PUBLICA
RESTAURAÇÃO DE BENS imOvEls - TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO INDICADO
1. A responsabilidade pela conservação e restauração de imóvel
tombado compete aos seus proprietários, os quais somente
poderão se escusar do dever legal se não dispuserem dos
recursos financeiros necessáriosl ainda assim, incumbe-lhes o
dever de comunicar o fato ao órgão público competente para a
adoção das medidas cabíveis, conforme disposto no artigo 19, do
Decreto-lei no 25/37
2. A autarquia federal não pode se escusar do ónus de
conservação dos imóveis sob a alegação de falta de capacidade
económica. E omisso o réu, proprietário dos imóveis tombados,
que não procede à sua restauração, a propiciar a destruição do
património histórico e cultural local e por em risco a integridade
física das pessoas que lá circulam, haja vista a situação precária
dos imóveis.
3. Considerando o agravamento da deterioração dos imóveis
com o passar dos anos, sem que o réu adote, por sua iniciativa,
as medidas prescritas pela legislação para os reparos
indispensáveis, impõe-se reconhecer encontrarem-se presentes
e justificados os requisitos necessários para o deferimento da
tutela antecipada pleiteada pelo autor.
4. Não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão
proferida quando do exame do pedido de efeito suspensivo
(TRF3, AI 2012.03.00.033220-3/SP, des. Rel. Herbert de Bruyn,
P. 19.11.2013)
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Além disso, requer o Ministério Público Federal a cominação de
multa diária. no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de
descumprimento da ordem judicial que conceder a tutela provisória de
urgencia

Por fim, a tutela provisória de urgência que ora se requer deve ser
concedida imediatamente após a realização de vistoria a ser feita pelo IPHAN,
nos termos requeridos no tópico IV.f. (DOS PEDIDOS)

DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Além das provas já produzidas no inquérito civil de n'
1 .34.001 .005261/201 6-48, ora anexado, protesta-se provar o alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos, em especial mediante prova
documental, pericial e testemunhal

Requer, ainda, a citação dos réus para, querendo, contestarem a
presente ação, com as advertências de praxe, inclusive quanto à confissão da
matéria de fato, em caso de revelia

Ao final, requer seja julgada totalmente procedente a presente
Ação Civil Pública, confirmando-se a tutela provisória de urgência

Por fim, o MPF requer a condenação dos réus ao pagamento das
custas e demais despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, cujo
valor será revertido em favor do fundo previsto no artigo 1 3 da Lei no 7.347/85

Dá-se à causa o valor de R$ 1 .000.000,00 (um milhão de reais)

20


