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AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0063654-59.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

O IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL ajuizou Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
em que requereu:

a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para obrigar o Município-Réu a:

a.1)  realizar serviços de recuperação,  sob a supervisão técnica do IPHAN, dos elementos
pétreos (remoção da tinta/grafite) e de alvenaria (raspagem e pintura) das fachadas do Paço
Imperial,  referidos no citado Laudo Técnico (anexo),  que ainda se  encontram danificados
pelas pichações ocorridas no citado evento (“Baile do Ademar”), sob pena de imposição de
multa diária a ser fixada por esse MM. Juízo, a ser revertida ao IPHAN especificamente para
realização de projetos de conservação e restauração de Bens Tombados Nacionais localizados
no Centro da Cidade do Rio de Janeiro;

a.2) se abster de realizar diretamente ou de autorizar que terceiros realizem intervenções,
instalações provisórias e/ou eventos sem a prévia autorização do IPHAN em Bens Tombados
Nacionais e respectivas áreas de entorno localizados nesta Cidade, entre os quais o Passeio
Público (chafariz dos Jacarés, obeliscos e portão do Mestre Valentim); Chafariz à Rua do
Riachuelo; Campo de Santana, Quinta da Boa Vista, Aterro do Flamengo, Lagoa Rodrigo de
Freitas, jardins do Valongo, Forte de Copacabana, Cinelândia, Área Central da Praça Quinze
de  Novembro  e  imediações,  Parque  Henrique  Lage,  Largo  de  São  Francisco,  Praça
Tiradentes, Arcos da Lapa, Pão de Açúcar, Corcovado, Floresta da Tijuca, Jardim Botânico,
praia de Copacabana,  entrada da Baía de Guanabara,  Forte e  Morro do Leme,  Forte de
Copacabana e Arpoador, Parque do Flamengo e a Enseada de Botafogo, assim como outros
Bens Tombados Nacionais (cfr. lista anexa), sob pena de imposição de multa cominatória não
inferior  a  R$  100.000,00  (cem mil  reais),  por  cada  intervenção,  instalação  provisória  ou
evento indevidamente realizado ou autorizado, valor a ser revertido ao IPHAN nos moldes
acima pleiteados (alínea a.1);

b) a citação do Município-Réu para responder aos termos da presente ação, se desejar;

c) a intimação do Ministério Público Federal para manifestar eventual interesse em integrar a
presente ação no polo ativo ou, caso negativo, para que atue como fiscal da lei, nos termos do
§ 1° do artigo 5° da Lei n° 7.347/85;

d) a procedência do pedido para:

d.1) confirmar a tutela de urgência, nos exatos termos em que requerida (alínea a subitens 1 e
2 supra);

d.2)  condenar  o  Município-Réu  ao  pagamento  de  quantia  não  inferior  a  R$  200.000,00
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(duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos decorrentes de sua conduta omissiva e
antijurídica,  a  ser  revertida  ao  IPHAN  especificamente  para  realização  de  projetos  de
conservação e restauração de Bens Tombados Nacionais localizados no Centro da Cidade do
Rio de Janeiro;

d.3)  caso  não  deferida  a  tutela  liminar  referente  ao  item  a.1  (supra)  e  as  obras  de
pintura/limpeza das fachadas do Paço Imperial  venham a ser promovidas às custas dessa
Autarquia, requer a condenação do Município-Réu a pagar os valores despendidos para esse
fim, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

d.4) a condenação do Réu ao pagamento de multa cominatória não inferior a R$ 100.000,00
(cem mil reais),  por cada intervenção, instalação provisória ou evento em Bens Tombados
Nacionais e respectivas áreas de entorno localizados nesta Cidade (cfr. lista anexa), que venha
a ser  porventura realizado diretamente,  ou autorizado a terceiros,  sem a devida anuência
prévia do IPHAN, valor a ser revertido ao IPHAN nos moldes acima pleiteados (alínea d.2); e

d.5) a condenação do Réu aos ônus da sucumbência.

Juntou o processo administrativo nº 01500.003751/2017-66 e atribuiu à causa o
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A inicial veio acompanhada dos documentos Evento 1, Anexos 2/6.

No Evento 9,  deferiu-se parcialmente a tutela de urgência “para  determinar
apenas que o Município do Rio de Janeiro se abstenha de promover ou de autorizar que
terceiros promovam intervenções, instalações provisórias e/ou eventos em Bens Tombados
Nacionais  e  respectivas  áreas de entorno,  localizados na cidade do Rio de Janeiro,  sem
prévia  autorização  do  IPHAN  –  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional
(listagem de fls.101/130)”. 

Determinou-se  ali,  ainda,  a  aplicação de  multa  em caso de  descumprimento
daquela decisão, com base no disposto no artigo 536, §1º c/c artigo 297, parágrafo único,
ambos  do  CPC,  somados  ao  artigo  11  da  Lei  nº  7.347/85,  e  atento  aos  princípios  da
proporcionalidade, da razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da sanção, no
importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na eventualidade de descumprimento.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na qualidade de litisconsorte ativo
(cujo ingresso fora deferido na decisão acima referenciada),  manifestou-se no Evento 10,
ratificando os termos da inicial e requerendo a juntada da cópia integral do inquérito civil nº
1.30.001.003942/2017-00,  cujo  objeto  foi  apurar  a  ocorrência  de  danos  ao  bem  cultural
tombado em questão (Evento 10, OUT 12 e 13).

Manifestação do Ministério Público do Estado no Evento 16, OUT 19/38.

Contestação do Município do Rio de Janeiro no Evento 19, OUT 19/43.

Réplica  do  MPF no  Evento  27  e,  no  mesmo evento,  OUT 45,  decisão  que
indeferiu a liminar no agravo de instrumento interposto pelo Município do Rio de Janeiro
contra a decisão liminar.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
4ª Vara Federal do Rio de Janeiro

:: 510003117843 - eproc - :: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_i...

2 of 15 6/25/20, 10:53 AM



0063654-59.2018.4.02.5101 510003117843 .V41

Réplica do IPHAN no Evento 29.

O Município  manifestou-se  no  Evento  50  informando sobre  a  realização  de
encontros entre as partes deste processo a fim de se formalizarem os meios necessários para a
autorização do IPHAN em eventos como o que motivou a presente ação e pediu a suspensão
do processo por 90 dias. O Ministério Público Federal alegou não se opor ao sobrestamento
desde que o Município permaneça cumprindo a tutela (Evento 57) e o IPHAN manifestou-se
contrariamente ao pedido de sobrestamento no Evento 61.

Finalmente, o MPF juntou documentos no Evento 62 comprovando que, embora
a  Municipalidade  tenha  cumprido  a  liminar  negando  autorização  à  realização  do  evento
"Tulum Sunset Chillout", no período de 24 de agosto a 30 de novembro de 2019 de16h às
05h, no Complexo Lagoon, no entorno de bem tombado federal, ele foi realizado por força de
liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança número 0214751-39.2019.8.19.0001.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sobre a última informação trazida pelo MPF, embora tenha havido,
de fato, concessão de liminar naquele processo autorizando a realização de evento em bem
tombado sem a autorização do IPHAN, contrariando a antecipação de tutela aqui concedida,
foi proferida sentença de mérito denegando a segurança e reconhecendo a legitimidade do ato
do município.

Sem  preliminares  ou  pedido  de  provas  suplementares,  passo  ao  exame  do
mérito.

Antes de analisar o pedido de indenização pelos danos causados ao Patrimônio
Histórico e Cultural da cidade do Rio de Janeiro em razão do Evento “Baile do Ademar” -
realizado na Praça XV de Novembro, no dia 02 de setembro de 2017 - é necessário aferir a
existência  de  obrigatoriedade  de  o  Município  do  Rio  de  Janeiro  informar  e  submeter  à
apreciação daquela autarquia os eventos a serem realizados no entorno de bens tombados.

No  Evento  16,  o  Ministério  Público  Federal  traz  o  relatório  inicial  de
investigação de desídia da Prefeitura do Rio de Janeiro ao autorizar e, aparentemente, não
evitar a depredação causada pelo evento acima citado, de que tomou ciência por meio de
representação realizada pelo Deputado Atila Nunes Pereira Filho em face da Prefeitura do Rio
de Janeiro e do Sr. Prefeito Marcelo Crivella (fls. 4/10 do Evento 16, OUT 19).

Nas fls. 1/4 do Ev. 16, OUT 32, em resposta (fl. 2, OUT 23, do Evento 16), o
Município  afirmou que  a  autorização  para  a  realização  do  evento  se  deu  nos  termos  do
Decreto 43.219/2017, que instituiu o “Rio Ainda Mais Fácil Eventos – RIAMFE”, e que não
havia previsão legal ou normativa no âmbito do Município de tratamento diferenciado para a
Praça  XV de  Novembro  e  seu  entorno,  ou  a  previsão  de  submissão  ao  IPHAN de  tais
requerimentos.

Quanto às obrigações relativas à limpeza pública, remoção de lixo, instalação de
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banheiros  químicos,  e  serviços  de  segurança,  a  Prefeitura  afirmou  serem  de  inteira
responsabilidade  do  realizador  do  evento;  autorizado  por  meio  do  procedimento
administrativo número 04/132.488/2017, observando estritamente o que dispõe a legislação
municipal, e que foi emitido alvará de autorização transitória nº 033918, concedido a Edson
Alves da Silva Júnior.

Com relação  à  obrigatoriedade  de  consulta  ao  IPHAN para  a  realização  de
eventos no entorno de bens tombados, o réu alegou que os artigos 17, 18, 19 e 20 do Decreto-
Lei nº 25 de 1937 não são claros nesse sentido, pois "não disciplinam especificamente as
medidas de proteção aos referidos bens strito senso".

Acrescentou a necessidade de "entendimento" entre a administração municipal e
o  IPHAN  para  normatização  da  matéria  e  afirmou  que  esta  possibilidade  estaria  sendo
analisada pelo Município, em razão do recebimento dos ofícios nº 0885/17/GAB/IPANH-RJ e
1.262/17/GAB/IPHAN-RJ, que se encontram sob análise da Procuradoria Administrativa.

Finalmente, aduziu que as medidas protetivas ao patrimônio histórico e cultural
do Rio de Janeiro são necessárias, mas devem estar em consonância,  quando se tratar da
autorização de eventos, com os princípios da celeridade, economia processual e simplificação
de procedimentos adotadas pelo Município de forma a não inviabilizar sua realização.

Segundo  o  Município  do  Rio  de  Janeiro,  a  matéria  encontra-se  regida  por
Decretos  Municipais,  mais  especificamente,  no  caso  concreto,  do  Decreto  Municipal  nº
43604, de 31 de agosto de 2017 (publicado em 01/09/2017), nos seguintes termos:
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Foi essa a posição adotada pelo Município em resposta (Ev. 11,  OUT 15) à
Recomendação  Conjunta  MPF/PRRJ,  de  05  de  setembro  de  2017,  por  meio  da  qual  o
Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, recomendava ao Sr. Prefeito
da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro  e  ao  Coordenador  Geral  de  Promoção  de  Eventos  da
Subsecretaria de Comunicação Governamental  – CGPE- da Secretaria Municipal  da Casa
Civil, que se abstivessem de autorizar eventos e festividades em áreas em que constassem
bens tombados pelo Patrimônio Histórico Federal sem a prévia manifestação do IPHAN (Ev.
11, OUT 15). Leia-se:

Da manifestação acima, constata-se que o Município entendia (e entende) que
não há necessidade de prévia autorização do IPHAN para a realização de eventos no entorno
de bens tombados, haja vista a ausência de determinação específica nesse sentido no Decreto-
Lei nº 25/37, segundo sua interpretação; contudo, salientou que, a partir de “tratativas” com o
instituto autor, seria possível elaborar os termos dessa autorização.

Para o IPHAN e o Ministério Público Federal, por outro lado, a necessidade de
prévia  autorização  é  inconteste  e  decorre  tanto  do  Decreto-Lei  25/37  quanto  da  Portaria
IPHAN nº 420/2010.

É o que se passa a analisar.
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O  tombamento  constitui  forma  de  intervenção  estatal  na  propriedade,  cujo
objetivo é proteger o patrimônio histórico e artístico nacional, definido pela legislação de
regência como o “conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil,
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. (art.
1º do Decreto-Lei nº 25, de 30.11.1937).

Dentre os efeitos do tombamento,  merecem relevo, no caso em comento,  os
delineados nos artigos 17 e 18 do citado Decreto-Lei nº 25/37, determinando o primeiro que :
“as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas,
nem,  sem  prévia  autorização  especial  do  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico
Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento
do dano causado”. Quanto à responsabilidade pela infração, seu parágrafo único esclarece:
“tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios,  a autoridade
responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa”.  

Sobre o sentido dos verbos “destruir” e “demolir”, cabe, por oportuno, trazer à
colação  excerto  de  julgado  proferido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  versando  sobre
intervenção em área integrante  do Plano-Piloto de Brasília,  tombada como conjunto pelo
IPHAN:

“(...) Em tal linha de raciocínio, encontra-se vedada e reprimida tanto a destruição, demolição
e mutilação total, como a parcial; tanto a comissiva como a omissiva; a que atinge as bases
materiais e a que afeta os aspectos imateriais do bem. Nesse microssistema legal, “destruir” e
“demolir” são empregados em sentido mais amplo que na linguagem coloquial, pois vão além
de “derrubar” ou “pôr no chão”.(...) “Destruir”, a sua vez, inclui modalidades mais tênues e
discretas  de  intervenção  no  bem  tombado  ou  protegido,  como  “estragar”,  “reduzir  as
qualidades características”, “afetar negativamente de maneira substancial”, “inviabilizar ou
comprometer as suas funções”, “afastar-se da concepção original”. Igual sucede com o verbo
“mutilar”, que no seu significado técnico-jurídico se traduz em “cortar” ou “retalhar”, e
também  abarca  “causar  reduzido  menor”,  “alterar  fração”,  “modificar  topicamente”  ou
“deteriorar”. (...) Cabe ressaltar que nos bens tombados como conjunto (como é o caso de
Brasília), os termos “mutilar” e “destruir”, utilizados pelo art. 17, não têm apenas o sentido
estrito de salvaguarda de edifícios e construções isolados, mas de proteção da globalidade
arquitetônica e  urbanístico-paisagística,  isto  é,  dos  bens agregados como universalidade.
Trata-se de salvaguarda que se faz, a um só tempo, do todo a partir dos seus elementos e
destes a partir daquele.”

(STJ;  REsp  nº  840.918;  2ª  T;  DJe  10/09/2010;  Rel.  p/  acórdão  Min.  Herman  Benjamin).
(grifei)

O artigo 18 daquele decreto assevera: “sem prévia autorização do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada,
fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou
cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso
a multa de cincoenta por cento do valor do mesmo objeto”.

A respeito da acepção do termo “visibilidade” contido no texto do art. 18 do
Decreto-Lei nº 25/37, o mestre Hely Lopes Meirelles, professa que “o conceito de redução de
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visibilidade, para fins da Lei de Tombamento, é amplo, abrangendo não só a tirada da vista
da coisa tombada como a modificação do ambiente ou da paisagem adjacente, a diferença
de estilo arquitetônico, e tudo o mais que contraste ou afronte a harmonia do conjunto,
tirando o valor histórico ou a beleza original da obra ou do sítio protegido.” (in Direito de
Construir; Malheiros Editores; 7ª Ed; p. 131).

Portanto, ao contrário do que afirma o Município, da leitura técnica dos artigos
acima  já  seria  possível  constatar  a  obrigatoriedade  de  comunicação  ao  IPHAN  sobre  o
requerimento de realização do evento e submeter sua realização à autorização daquele órgão.

Ainda  assim,  em  que  pese  a  interpretação  do  réu  no  sentido  de  que  tais
dispositivos não implicariam, por si só, a obrigatoriedade de ciência e autorização do IPHAN
para  a  realização  de  eventos  ocorridos  no  entorno  de  bens  tombados,  ele  poderia  ter  se
socorrido da Portaria IPHAN nº 420, de 22/12/2010, que, ao regulamentar tais dispositivos,
dispôs sobre os  procedimentos a  serem observados para a  concessão de autorização para
realização de intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno.

O  escopo  daquele  ato  é  indicado  claramente  em  seu  primeiro  artigo,  nos
seguintes termos: “Estabelecer as disposições gerais que regulam a aprovação de propostas
e projetos de intervenção nos bens integrantes do patrimônio cultural tombado pelo Iphan,
incluídos os espaços públicos urbanos, e nas respectivas áreas de entorno”.

O art. 2º fixou os princípios segundo os quais devem estar pautados os estudos,
projetos, obras e intervenções em bens culturais tombados, a saber: o da prevenção, o do
planejamento, o da proporcionalidade, o da fiscalização e o da informação. Com efeito, assim
dispõe o sobredito artigo, in verbis:

Art.  2º  Os  estudos,  projetos,  obras  ou  intervenções  em  bens  culturais  tombados  devem
obedecer aos seguintes princípios:

I - prevenção, garantindo o caráter prévio e sistemático da apreciação, acompanhamento e
ponderação das obras ou intervenções e  atos  suscetíveis  de  afetar  a  integridade de  bens
culturais de forma a impedir a sua fragmentação, desfiguração, degradação, perda física ou
de autenticidade;

II  -  planejamento,  assegurando  prévia,  adequada  e  rigorosa  programação,  por  técnicos
qualificados,  dos  trabalhos  a  desenvolver  em  bens  culturais,  respectivas  técnicas,
metodologias e recursos a empregar na sua execução;

III  -  proporcionalidade,  fazendo  corresponder  ao  nível  de  exigências  e  requisitos  a
complexidade das obras ou intervenções em bens culturais e à forma de proteção de que são
objeto;

IV -  fiscalização,  promovendo o  controle  das  obras  ou intervenções  em bens  culturais  de
acordo com os estudos e projetos aprovados;

V - informação, através da divulgação sistemática e padronizada de dados sobre as obras ou
intervenções realizadas em bens culturais para fins histórico-documentais, de investigação e
estatísticos.
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Vale a leitura dos conceitos que a Portaria nº 420/2010, em seu artigo 3º, cuidou
de esmiuçar, quais sejam:

Art. 3º Para os fins e efeitos desta Portaria são adotadas as seguintes definições:

 I  –  Intervenção:  toda  alteração  do  aspecto  físico,  das  condições  de  visibilidade,  ou  da
ambiência de bem edificado tombado ou da sua área de entorno,  tais  como serviços  de
manutenção  e  conservação,  reforma,  demolição,  construção,  restauração,  recuperação,
ampliação,  instalação,  montagem  e  desmontagem,  adaptação,  escavação,  arruamento,
parcelamento e colocação de publicidade;

II – Conservação: conjunto de ações preventivas destinadas a prolongar o tempo de vida de
determinado bem;

III – Manutenção: conjunto de operações destinadas a manter, principalmente, a edificação em
bom funcionamento e uso;

(...)

X - Instalações Provisórias: aquelas de caráter não permanente,  passíveis de montagem,
desmontagem e transporte, tais como “stands”, barracas para feiras, circos e parques de
diversões,  iluminação  decorativa  para  eventos,  banheiros  químicos,  tapumes,  palcos  e
palanques;

Finalmente, o art. 4º da Portaria IPHAN nº 420/2010 é absolutamente claro ao
estabelecer  que  “A  realização  de  intervenção  em  bem  tombado,  individualmente  ou  em
conjunto, ou na área de entorno do bem, deverão ser precedidas de autorização do Iphan”.

Da  leitura  dos  referidos  dispositivos  legais,  constata-se  que  os  efeitos  do
tombamento atingem não só o bem protegido em si, mas também a área de sua vizinhança,
sendo  clara  a  intenção  do  legislador  de  defender  a  visibilidade  da  coisa  tombada.  A
intervenção do IPHAN relaciona-se à prevenção à destruição, demolição ou mutilação do
bem  tombado,  valendo  sublinhar  que  nem  mesmo  o  Instituto  pode  autorizar  obras  ou
atividades que deem ensejo a um desses três resultados.

Por todo o exposto, é mister reconhecer que a colocação de cartazes, barracas,
quiosques ou similares, assim como a montagem de estruturas, ainda que temporárias, tais
como banheiros químicos, palcos, camarotes, dentre outras medidas, via de regra, inerentes à
promoção de eventos, podem não só prejudicar a visibilidade do bem tombado, como também
deteriorá-lo. Nesse sentido, vale conferir o seguinte julgado:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
TOMBAMENTO. INSTALAÇÃO DE BARRACAS E SIMILARES EM PRAÇAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. IMPEDIMENTO OU REDUÇÃO DA VISIBILIDADE DOS
BENS  TOMBADOS.  AUTORIZAÇÃO  PRÉVIA  DO  IPHAN.  NECESSIDADE.  ART.  18,
DECRETO-LEI Nº 25, DE 30.11.1937. RECURSO DESPROVIDO.  -  Trata-se de apelação
cível alvejando sentença que, em sede de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público
Federal em face do Município de Petrópolis julgou procedentes os pedidos sob o fundamento
de  que  o  IPHAN  é  o  órgão  competente  para  autorizar  a  realização  de  construções  e
modificações relacionadas aos bens tombados, com base no art. 18 do Decreto-lei nº 25/37. -
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Conforme  se  depreende  dos  autos,  o  Município  réu,  quando  do  Festival  de  Inverno  de
Petrópolis, instalou barracas, balões promocionais e outras estruturas em praças da cidade
que são objeto de tombamento. Em ofício de fls.  12, o IPHAN informa que as instalações
ocorreram  sem  que  fossem  encaminhados  os  pedidos  de  autorização,  razão  pela  qual  a
autarquia embargou algumas dessas construções. Com base em tais informações, o Ministério
Público Federal encaminhou ao réu a Recomendação de fls. 14, tendo o Município silenciado
a respeito. - A questão central para a solução da lide consiste na análise do disposto no art.
18, do Decreto-Lei nº 25/37, que trata da organização e da proteção do Patrimônio Histórico
Brasileiro.  -  O referido dispositivo legal  tem por objetivo proteger a visibilidade da coisa
tombada, preservando a área a ela vizinha. No particular, vale citar o ensinamento de Paulo
Affonso  Leme  Machado,  quando  destaca,  na  obra  Direito  Ambiental  Brasileiro,  que  “o
monumento histórico, artístico ou natural ensina pela presença e deve poder transmitir uma
fruição  estética  mesmo  de  longe”,  acrescentando  que  “não  só  o  impedimento  total  da
visibilidade está vedado, como a dificuldade ou impedimento parcial de se enxergar o bem
protegido”.  (in  Direito  Ambiental  Brasileiro.  São  Paulo:  Malheiros,  13º  Edição,  2005,  p.
949)   -  Dessa  forma,  para  se  verificar  a  necessidade  da  referida  autorização,  não  cabe
diferenciar, como pretende o réu, as construções permanentes das temporárias, uma vez que
o objetivo da norma é resguardar a visibilidade do bem tombado, a fim de que todos a ele
tenham acesso e de que seja preservada a atmosfera ambiental e urbana que confere sentido
ao bem tombado.  - Com efeito, segundo o art. 215 da Constituição da República, cabe ao
Estado garantir  o  acesso  às  fontes  de  cultura  nacional.  Por  sua vez,  o  art.  216 do texto
constitucional, em seu inciso IV, inclui no conceito de patrimônio cultural brasileiro “as obras,
objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às  manifestações  artístico-
culturais.” Nesse sentido o doutrinador acima mencionado ensina que o uso do vocábulo
manifestação deve  ser  traduzido no “posicionamento  jurídico da obrigação de  divulgar  a
cultura ou tudo que integra o patrimônio cultural, tornando-o acessível a todos.”, concluindo
que  tal  patrimônio  não  deve  ser  “escondido,  não  classificado,  não  exposto”.  (in  Direito
Ambiental  Brasileiro.  São  Paulo:  Malheiros,  13º  Edição,  2005,  p.  949)   -  Para  que  esse
objetivo  se  concretize,  o  tombamento  requer  um regime  jurídico  especial  de  propriedade,
levando-se em conta sua função social. Tal regime, previsto no aludido Decreto 25/37, institui
limitações para os proprietários de bens tombados, dentre as quais se enquadra a necessidade
de autorização do órgão competente, que, na esfera federal, por força do Decreto 2.807/98, é o
IPHAN,  caracterizado  como  autarquia  mediante  a  Lei  8.113/90,  art.  1º.  -  Em  face  da
especialidade  desse  regime,  não  merece  prosperar  também  a  alegação  do  réu  de  que  a
exigência de autorização prévia viola a independência dos poderes, na medida que permitiria
interferência  na  discricionariedade  municipal,  retirando  do  ente  federativo  prerrogativas
decorrentes  de  seu  poder  de  polícia.  Na  verdade,  não  se  trata  de  impedir  quaisquer
construções,  permanentes  ou  não,  mas  de  se  exigir,  em  conformidade  com  a  proteção
conferida aos bens tombados, que aquelas sejam feitas após a devida autorização. - Assim,
ao instalar barracas e similares nas praças tombadas, o Município, mesmo visando ao bem-
estar coletivo, tem o dever constitucional de preservar e promover o adequado acesso aos
aspectos históricos que tais imóveis possuem enquanto fontes de cultura nacional. Os objetivos
buscados  pelo  ente  federativo,  quando  promove  eventos  que  demandam  tais  construções,
devem ser conciliados com a preservação de valores culturais que não se restringem apenas
aos interesses locais, mas que, por força do tombamento, fazem parte do patrimônio cultural
brasileiro. - Pelo exposto, é forçoso concluir que as instalações realizadas ou autorizadas pelo
Município réu em praças públicas tombadas não podem ter o condão de impedir ou reduzir a
visibilidade, ainda que temporariamente, dos bens históricos nelas localizados, cabendo ao
IPHAN manifestar-se  previamente  sobre  tais  atividades.  -  Apelação  desprovida.   (TRF  2ª
Região; AC nº 413308; 5ª T Esp.; DJU 09/05/2008, p. 783; Rel. Des. Fed. Vera Lucia Lima).
(grifei)

Portanto, da aplicação conjunta do Decreto-Lei nº 25/37 e da Portaria IPHAN nº
420/2010 que a regulamentou, caberia ao Município, ora réu, ter constatado a obrigatoriedade
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de cientificação daquele órgão a respeito de qualquer “evento” a ser realizado no entorno do
conjunto arquitetônico da Praça XV de Novembro.

Mas não é só isso.

Tal obrigatoriedade decorre também da Constituição Federal de 1988, que, em
seu artigo 23, III e IV, estabelece a competência comum na União, dos Estados, do DF e dos
Municípios de “proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural,  os  monumentos,  as  paisagens  naturais  notáveis  e  os  sítios  arqueológicos”  e
“impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de
valor histórico, artístico ou cultural”. Didaticamente, o artigo 216 esclarece o seguinte:

“Constituem patrimônio 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  protegerá  o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação” (grifamos).

O local conhecido hoje como Paço Imperial foi construído em 1.743 e foi sede
dos  governos  do  Reinado  e  do  Império;  tombado  pelo  Patrimônio  Histórico  e  Artístico
Nacional em 1938, e, hoje, representa um dos marcos da história cultural da cidade, onde
funciona,  inclusive,  um centro  cultural  vinculado  ao  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e
Artístico Nacional, do Ministério da Cultura, com inúmeras exposições gratuitas durante o
ano.

Os  demais  bens  que  compõem  o  conjunto  arquitetônico  da  Praça  XV  de
Novembro são obras do mesmo período, arroladas na inicial, e que fazem parte da história da
cidade e do país.

Tais informações, por óbvio, deveriam ter sido levadas em consideração pela
Prefeitura do Rio de Janeiro ao instituir um “sistema” que visasse a facilitar as autorizações
de eventos em áreas públicas.  O próposito de "desburocratizar" é louvável,  mas deve ser
conjugado com a observância do ordenamento jurídico e dos valores constitucionais, dentre
os quais, a proteção do patrimônio público.

Ao priorizar a realização de eventos e desconsiderar a proteção do patrimônio
histórico  e  cultural  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  o  Município  deixou  de  observar  sua
obrigação constitucional de guardião daquele conjunto arquitetônico tão caro à cidade do Rio
de Janeiro.

Ao instituir o “Sistema Rio Ainda Mais Fácil Eventos- RIAMFE”, por meio do
Decreto 43.219/2017, modificado pelo 43.604/2017, “como forma de fomento às atividades
econômica e cultural”, o Sr. Prefeito Marcelo Crivella avocou e concentrou o controle sobre

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
4ª Vara Federal do Rio de Janeiro

:: 510003117843 - eproc - :: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_i...

10 of 15 6/25/20, 10:53 AM



0063654-59.2018.4.02.5101 510003117843 .V41

“intervenções” na cidade (artigo 2º, II), sem a observância do Decreto-Lei 25/37 e a Portaria
IPHAN 420/2010.

Neste ponto, vale destaque que o IPHAN, preocupado com os desdobramentos
de tal concentração criada pelo Município por meio do decreto acima, alertou a gestão ainda
recente sobre a necessidade de atuação daquela autarquia e sobre a importância dos bens
tombados na cidade do Rio de Janeiro. Vale a reprodução do documento (Evento 1, OUT2,
fls. 15/16):
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Ou  seja,  três  meses  antes  do  evento  (junho  de  2017),  a  Superintendência
Regional do órgão havia remetido o Ofício n.º 885/17/GAB/IPHAN-RJ (fl. 15, Ev. 1, OUT2)
à Prefeitura do Rio de Janeiro destacando a necessidade de prévia autorização do IPHAN para
a realização de eventos em áreas tombadas e seu entorno, o que foi reiterado em reunião
realizada com a Assessoria de Políticas Públicas da Superintendência de Supervisão Regional
Centro da Prefeitura do Rio de Janeiro no mês seguinte (07/07/2017).

Contudo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, desprezando todas as orientações
acima, autorizou a realização do citado “Baile do Ademar” sem autorização prévia da
autarquia protetiva,  dando oportunidade para a degradação do patrimônio histórico
pelos danos causados a bem tombado e seu entorno.

Ao  impedir  o  IPHAN  de  preservar  o  conjunto  arquitetônico  Praça  XV  de
Novembro, o Município tornou-se responsável pelos danos ali ocorridos.

Ainda  que  os  danos  materiais  tenham  sido  causados  por  terceiros,  a
responsabilidade do Município, in casu, decorre da inobservância do dever de cientificar o
IPHAN e de garantir diretamente a proteção do bem tombado. A responsabilização do ente
municipal, por sua omissão, não impede, contudo, eventual direito de regresso em face dos
particulares responsáveis pelos danos perpetrados.

A  responsabilidade  civil  que  se  imputa  ao  Estado  por  ato  danoso  de  seus
prepostos  é  objetiva  (art.  37,  §6º,  CF  88),  impondo-lhe  o  dever  de  indenizar  caso  se
verifique dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do
preposto, podendo afastar-se a responsabilidade caso o evento danoso resulte de caso fortuito
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ou força maior ou decorrer de culpa da vítima.

Em se tratando de ato omissivo, embora a doutrina e a jurisprudência dividam-
se entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva (STF. 2ª Turma. ARE 897890
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2015 e STF. 2ª Turma. RE 677283 AgR, Rel.
Min.  Gilmar  Mendes,  julgado  em  17/04/2012)  e  aqueles  que  adotam
a responsabilidade subjetiva (STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Min. Assusete
Magalhães, julgado em 24/11/2015), filio-me à segunda, no sentido de que a responsabilidade
civil  em  caso  de  omissão  seria  subjetiva,  devendo  a  indenização  estar  condicionada  à
comprovação  da  omissão  estatal  específica;  do  dano;  do  nexo  causal  e,  ainda,  de  que  o
serviço público não funcionou, funcionou de forma tardia ou ineficiente.

No caso dos autos, consoante acima esmiuçado, o Município do Rio de Janeiro,
ao emitir o Decreto nº 43.219, em 26 de maio de 2017 (e seu complemento, o Decreto nº
43.604/2017),  contrariou  a  legislação  que  estabelecia  o  procedimento  a  ser  adotado  para
autorizar  intervenções  em  bens  tombados  (Decreto-Lei  25/37  e  a  Portaria  IPHAN  nº
420/2010)  e,  mesmo  após  orientação  específica  do  IPHAN  sobre  o  tema,  ignorou  a
legislação e manteve os procedimentos irregulares de autorização de eventos,  à revelia da
autarquia,  atuando  de  forma  omissiva  –  haja  vista  seu  dever  de  preservação  dos  bens
tombados -  e comissiva – diante da autorização do evento sem a ciência e aprovação do
IPHAN -  para a ocorrência dos danos aos bens tombados.

Assim, deve o Município do Rio de Janeiro ser condenado a reparar os danos ao
Paço Imperial (e os demais bens deteriorados), segundo as orientações do IPHAN, de modo a
observar as características arquitetônicas originais.

Quanto  ao  pedido  de  indenização  por  danos  morais  coletivos,  embora  a
discussão histórica sobre a sua possibilidade, o entendimento jurisprudencial recente é no
sentido do “cabimento, em tese, da condenação à indenização de danos morais coletivos em
ação civil pública” (STJ, EREsp 1.367.923/RJ, rel. ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, j. 15/2/2017, DJe 15/3/2017), com base na  constatação de possibilidade de que um
grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial
lesado.

Contudo,  para  dar  ensejo  a  tal  indenização,  adoto  o  posicionamento  do
Ministro Massami Uyeda, Relator do REsp nº 1221756/RJ, no sentido de que "(...) é preciso
que  o  fato  transgressor  seja  de  razoável  significância  e  desborde  os  limites  da
tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos,
intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva". 

Ainda  que  os  danos  causados  ao  conjunto  arquitetônico  da  Praça  XV  de
Novembro  extrapolem a  matéria  física  dos  prédios  e  resvale  em desrespeito,  em última
análise,  à  própria  História  do  Brasil,  não  considero  a  configuração  da  gravidade  acima
mencionada, sobretudo diante dos reparos que serão realizados e da recuperação do local.

Além disso, diante das circunstâncias excepcionais pelas quais passam a cidade,
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o país e o mundo, vale a ponderação no sentido de que a supressão do valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) dos cofres públicos municipais teria o condão de configurar outro enorme
dano à coletividade.

A indenização,  no caso dos  autos,  deve limitar-se  à  reparação/ressarcimento
/compensação pelo  dano causado pelo  Município  do  Rio  de  Janeiro,  ou  seja,  a  limpeza,
pintura e os reparos no Paço Imperial e a limpeza, ou os gastos para tal, do entorno.

Em  face  do  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para, nos termos da fundamentação:

a)  condenar  o  Município  do  Rio  de  Janeiro  na  obrigação  de  não  fazer,
consistente  na  abstenção  de  realizar  diretamente  ou  de  autorizar  que  terceiros  realizem
intervenções, instalações provisórias e/ou eventos sem a prévia autorização do IPHAN em
Bens Tombados Nacionais e respectivas áreas de entorno localizados nesta Cidade, entre os
quais  o  Passeio  Público  (chafariz  dos  Jacarés,  obeliscos  e  portão  do  Mestre  Valentim);
Chafariz à Rua do Riachuelo; Campo de Santana, Quinta da Boa Vista, Aterro do Flamengo,
Lagoa Rodrigo de Freitas, jardins do Valongo, Forte de Copacabana, Cinelândia, Área Central
da Praça Quinze de Novembro e imediações, Parque Henrique Lage, Largo de São Francisco,
Praça  Tiradentes,  Arcos  da  Lapa,  Pão  de  Açúcar,  Corcovado,  Floresta  da  Tijuca,  Jardim
Botânico, praia de Copacabana, entrada da Baía de Guanabara, Forte e Morro do Leme, Forte
de Copacabana e  Arpoador,  Parque do Flamengo e  a  Enseada de  Botafogo,  assim como
outros Bens Tombados Nacionais, sob pena de imposição de multa cominatória no valor
de R$ 100.000,00  (cem mil  reais),  por  cada intervenção,  instalação provisória  ou evento
indevidamente realizado ou autorizado, valor a ser revertido ao IPHAN;

b)  condenar  o  Município-Réu  a  realizar  serviços  de  recuperação,  sob  a
supervisão técnica do IPHAN, dos elementos pétreos (remoção da tinta/grafite) e de alvenaria
(raspagem e pintura) das fachadas do Paço Imperial,  referidos no citado Laudo Técnico
(anexo à petição inicial), que ainda se encontram danificados pelas pichações ocorridas no
citado evento (“Baile do Ademar”), sob pena de imposição de multa diária a ser fixada
por esse Juízo em caso de descumprimento, a ser revertida ao IPHAN especificamente para
realização de projetos de conservação e restauração de Bens Tombados Nacionais localizados
no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, ou, caso já tenham sido realizados os reparos, deverá
o Município-Réu ressarcir o autor quanto aos valores despendidos para esse fim, a serem
apurados em sede de cumprimento de sentença;

Fixo, desde já, o prazo de 90 (noventa) dias para que o Município do Rio de
Janeiro  apresente  projeto  de  recuperação,  nos  termos  do item "b"  deste  dispositivo,  com
aprovação do IPHAN, devendo iniciar os trabalhos nos 30 (trinta) dias subsequentes, tudo sob
pena de cominação de multa diária.

Sem custas e honorários, tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85,
aplicável a ambas as partes por força do princípio da isonomia, conforme orientação do Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
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Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição.

Documento eletrônico assinado por MARIO VICTOR BRAGA PEREIRA FRANCISCO DE SOUZA, Juiz Federal
Substituto na Titularidade Plena,  na forma do artigo 1º,  inciso III,  da Lei  11.419,  de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 510003117843v41 e do
código CRC 3aa1f12e.
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Data e Hora: 24/6/2020, às 19:54:18

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
4ª Vara Federal do Rio de Janeiro

:: 510003117843 - eproc - :: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_i...

15 of 15 6/25/20, 10:53 AM


