
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15º OFÍCIO DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

JUÍZO  DA  ___  VARA  FEDERAL  DA  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DO  RIO  DE

JANEIRO

 

Ref: Inquérito Civil nº 1.30.001.001911/2016-25

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República

que esta subscreve, com fulcro nos arts. 127,  caput e 129, III,  da Constituição da

República Federativa do Brasil e arts. 1º, IV, e 5º, I, da Lei nº 7.347/85, e com base

no que foi apurado no Inquérito Civil em referência, propõe a presente

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido de antecipação de tutela

em face de:

IBRAM, autarquia federal, com endereço  no Setor Bancário Norte,

Quadra 2,Lote 8, Bloco N, Edifício CNC III, Brasília – DF, CEP: 70.040-

020; 

MUSEU DA REPÚBLICA, situado na Rua do Catete, nº 153, Bairro do

Catete – Rio de Janeiro, CEP: 22.220-000;

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, situado na Avenida Rio Branco,

nº 199 – Centro/Rio de Janeiro, CEP: 20.040-008;
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MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, situado na Praça Marechal Âncora,

s/n – Centro/Rio de Janeiro, CEP: 20.021-200;

MUSEU  VILLA-LOBOS,  situado  na  Rua  Sorocaba,  nº  200  –

Botafogo/Rio de Janeiro, CEP: 22.271-110;

MUSEU CHÁCARA DO CÉU, situado na Rua Murtinho Nobre, nº 93 –

Santa Teresa, Rio de Janeiro, CEP: 20.241-050;

MUSEU DO AÇUDE, situado na Estrada do Açude, nº 764 – Alto da

Boa Vista/Rio de Janeiro, CEP: 20.531-330;

IPHAN,  autarquia  federal  vinculada  ao  Ministério  da  Cultura,

representado por seu Procurador Chefe, com sede na SEPS Quadra

713/913  SUL,  Bloco  D,  Edifício  IPHAN,  5º  andar,  Bairro  Asa  Sul,

Brasília, Distrito Federal, CEP 70.390-135;

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  representada  pela

Advocacia  Geral  da  União  -  Procuradoria  Regional  da  União  -  2ª

Região,  situada  à  Av.  Rio  Branco  123/  7º  andar  -  Centro,  nesta

cidade.

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

A presente ação civil pública destina-se a promover a elaboração e a

implementação  de  plano  de  segurança  de  incêndio  e  antipânico,  contemplando

todos  os  aspectos  que  garantam  a  segurança  elétrica  e  hidráulica,  a  fim  de

salvaguardar  a  integridade  física  de  visitantes  e  funcionários,  bem  como  o

patrimônio  histórico  e  cultural  integrantes  das  seguintes  unidades  museológicas:

Museu da República, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Histórico Nacional,

Museu Villa-Lobos, Museu da Chácara do Céu e Museu do Açude.
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Os  museus  estão  sediados  em  prédios  históricos,  tombados  pelo

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que foi sucedido pelo

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, nas obrigações e direitos, bem como na

gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos destinados às atividades

finalísticas e administrativas dos referidos museus, com a entrada em vigor da Lei nº

11.906/2009.

 Visando apurar as condições de conservação dos bens tombados, este

órgão do Ministério Público Federal,  no âmbito da Procuradoria  da República  no

Estado do Rio de Janeiro, instaurou o Inquérito Civil nº 1.30.001.001911/2016-26 em

decorrência  da  constatação  de  inúmeras  irregularidades  no  funcionamento  das

unidades museológicas vinculadas ao IBRAM, autarquia  federal  responsável pelas

unidades museológicas, especialmente quanto à ausência do Laudo de Exigências 1 e

do Certificado de Aprovações2 (antigo alvará) imprescindíveis ao funcionamento de

qualquer estabelecimento.

Para tanto, o MPF oficiou aos museus requisitando informações acerca da

existência de medidas de prevenção de acidentes e documentações necessárias ao

funcionamento emitidas pelo CBMERJ, em atenção a legislação estadual do Rio de

Janeiro que dispõe sobre segurança contra incêndio e pânico (art. 3º do Decreto-lei

Nº897/76).

1Laudo de Exigências é  o  documento expedido  pelo Corpo de Bombeiros,  no qual  constam as exigências
específicas  de  segurança  contra  incêndio e  pânico para  uma determinada edificação,  para  um conjunto de
edificações ou para parte de uma edificação já aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Em geral, para que uma
edificação seja considerada regularizada junto ao Corpo de Bombeiros são necessários dois documentos: Laudo
de Exigências e o Certificado de Aprovação.

2O Certificado de Aprovação é o documento expedido pelo Corpo de Bombeiros que certifica o cumprimento
de todas as exigências contidas no Laudo de Exigências. Os Certificados de Aprovação emitidos a partir do dia
05/03/2018 passaram a ter data de validade. Caso ocorram mudanças no nome da empresa, de características
arquitetônicas ou de ocupação antes da data de vencimento, será necessário solicitar um novo Certificado de
Aprovação.
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Em maio de 2016, a Diretora do Museu da República  informou à fl. 23

que  a  unidade  museológica  não  possuía  alvará  e,  tampouco,  certificado  de

segurança aprovado pelo Corpo de Bombeiros, justificando tal fato a ausência de

orçamento para contratação de empresa responsável pelo projeto de segurança do

museu, dentre as indicadas pela corporação militar.

Em paralelo, o IBRAM, atendendo a requisição do Autor, informou que

dentre as ações de política de preservação e segurança junto aos museus, elaborou

o Acordo de Cooperação Técnica com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do

Rio de Janeiro – CBMERJ, iniciado em 2014, tendo por objetivo cumprir os requisitos

mínimos de segurança contra incêndio e pânico.

 Esclareceu,  ainda,  que para obtenção do Certificado de Aprovação e

Laudo  de  Exigências  deve-se  seguir  um  trâmite  procedimental  próprio,  com  a

contratação de empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros para elaboração de

projeto executivo, a ser aprovado, posteriormente, pela Corporação. Após, então, os

Museus precisariam executar o projeto e, assim, solicitar os documentos junto ao

CBMERJ.

 Após  a  insistência  deste  Órgão  ministerial  federal  quanto  ao

atendimento das exigências de segurança, o IBRAM acostou, às fls. 46/67, a Nota

Técnica nº 3/2016 relativa ao Acordo de Cooperação Técnica com o CBMERJ. No

referido  acordo  são  destacadas,  mediante  cronograma,  diversas  medidas  para

adequação dos museus às normas de combate e prevenção de incêndio e pânico.

De  acordo  com o cronograma apresentado,  o  plano  de  trabalho  para

regularização dos museus junto ao CBMERJ teria início a partir do 2º semestre de

2016. Dentre as medidas destacadas, observam-se as seguintes adequações que o

próprio IBRAM entendeu como imprescindíveis (fls. 63/64):

4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15º OFÍCIO DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

MUSEUS ALVARÁ
CBMERJ

PROJETO CBMERJ
(para alvará)

Adequações necessárias Data/Execução

Museu Histórico
Nacional

Não Projeto categoria 
Segurança

* registro em planta de 
distribuição de extintores e/ou 
iluminação de emergência 
e/ou sinalização de segurança 
e/ou rota de fuga.
* obras de canalização 
preventiva e/ou bombas de 
pressurização e/ou caixas de 
incêndio dotadas de 
mangueiras.

A partir de 1º 
semestre/2017

Museu Nacional de 
Belas Artes

Não Projeto categoria 
Segurança

* registro em planta de 
distribuição de extintores e/ou 
iluminação de emergência 
e/ou sinalização de segurança 
e/ou rota de fuga.
* obras de canalização 
preventiva e/ou bombas de 
pressurização e/ou caixas de 
incêndio dotadas de 
mangueiras 

A partir de 1º 
semestre/2017

Museu do Açude Não Projeto categoria 
simples

* registro em planta de 
distribuição de extintores e/ou 
iluminação de emergência 
e/ou sinalização de segurança 
e/ou rota de fuga.

A partir de 2º 
semestre/2016

Museu da Chácara 
do Céu

Não Projeto categoria 
Segurança

* registro em planta de 
distribuição de extintores e/ou 
iluminação de emergência 
e/ou sinalização de segurança 
e/ou rota de fuga.
* obras de canalização 
preventiva e/ou bombas de 
pressurização e/ou caixas de 
incêndio dotadas de 
mangueiras 

A partir de 1º 
semestre/2017

Museu da 
República

Não Projeto categoria 
Segurança

* registro em planta de 
distribuição de extintores e/ou 
iluminação de emergência 
e/ou sinalização de segurança 
e/ou rota de fuga.
* obras de canalização 
preventiva e/ou bombas de 
pressurização e/ou caixas de 
incêndio dotadas de 
mangueiras 

A partir de 1º 
semestre/2017

Museu Villa-Lobos Não Projeto categoria 
simples

* registro em planta de 
distribuição de extintores e/ou 
iluminação de emergência 
e/ou sinalização de segurança 
e/ou rota de fuga.

A partir de 2º 
semestre/2016
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 Entretanto, a despeito da alegada parceria entre o IBRAM e o CBMERJ,

tal acordo jamais chegou a ser formalizado e executado. Isto porque, através do

ofício CMDGER nº 682/2017 (fl. 90), o Diretor-Geral de Serviços Técnicos do Corpo

de Bombeiros afirmou  inexistir registro do citado Termo de Cooperação Técnica

IBRAM – CBMERJ e sequer cronograma físico para acompanhamento das fases.

Prossegue afirmando a interrupção nas atividades, em fase pré-acordadas, quando

da  ação  “capacitação  dos  servidores  dos  museus  do  IBRAM”  que  deveria  ter

ocorrido no ano de 2011. 

 Desse modo, o acordo mencionado pelo IBRAM nunca foi formalizado

e, tampouco, colocado em execução, de modo que o Programa de Gestão de Riscos

para o Patrimônio Musealizado Brasileiro que previa medidas de prevenção nunca

saiu do papel.

Assim,  malgrado  as  unidades  museológicas  necessitarem  de  ações

urgentes de prevenção contra incêndio, de modo a evitar a catástrofe ocorrida no

Museu Nacional  que pegou fogo,  na  noite do dia  02 de setembro,  destruindo a

maior  parte  de  seu  acervo  com  danos  inestimáveis  ao  patrimônio  histórico,

científico e cultural do Brasil, o que se tem é total ausência de medidas preventivas

efetivas. 

Dessa  forma,  tem-se  que  tanto  o  IPHAN,  como  o  IBRAM,  entes

autárquicos federais, com finalidades específicas de tutelar o patrimônio histórico e

artístico nacional, bem como a UNIÃO e os Diretores dos Museus são responsáveis

por  se  omitirem  na  adoção  de  medidas  concretas  na  preservação  das  unidades

museológicas,  implicando,  de  forma direta,  riscos  de  lesão  ao  visitante,  (muitas

vezes,  crianças acompanhadas de professores),  risco de lesão ao funcionário que

trabalha todo dia, risco de destruição ou de dano irreparável ao acervo histórico,

cultural e as obras de arte.
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Sendo assim, impõe-se a imediata interdição das unidades museológicas

ao público em geral (usuários e funcionários), até que medidas de prevenção contra

incêndios  e  pânico  sejam  implementadas,  incluindo  inspeções  nas  respectivas

edificações  com  elaboração  de  laudos  conclusivos  acerca  das  condições  das

respectivas instalações elétricas e hidráulicas dos museus e com posterior aprovação

pelo CBMERJ, sob responsabilidade do IBRAM, por força da norma contida no art.

19,  §3º,  do  Decreto-lei  nº  25/37  c/c  art.  88,  parágrafo  único,  do  Decreto-lei  nº

897/76, este último estabelecendo normas de segurança contra incêndio e pânico,

no Estado do Rio de Janeiro, levando em consideração a proteção das pessoas e dos

bens. ora anexada a presente ação civil pública. 

II- DO DIREITO

O  art.  23,  III,  da  Constituição  brasileira  inclui  entre  as  funções  de

competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a proteção de

documentos,  obras,  monumentos,  paisagens  naturais  notáveis  e  sítios

arqueológicos.

Incumbe  ao  Poder  Público,  através  de  intervenções  na  propriedade

privada,  a proteção ao  patrimônio histórico,  artístico e cultural  brasileiro,  assim

considerado  pela  legislação  ordinária,  “o  conjunto  de  bens  móveis  e  imóveis

existentes  no  país  cuja  conservação  seja  de  interesse  público,  quer  por  sua

vinculação aos  fatos memoráveis  na história  do Brasil,  quer  por  seu  excepcional

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (art. 1º do Decreto-lei

nº 25, de 30.11.37). Veja-se, também, o art. 216, da Constituição Federal:

“Art.  216  –  Constituem  patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  de

natureza  material  e  imaterial,  tombados  individualmente  ou  em
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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  científico.

§ 1º - O Poder Público, com 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.” (grifou-se)

O Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, autarquia federal criada pela lei

nº 11.906/2009 e dotada de autonomia administrativa e financeira, da qual é parte

integrante  as  unidades  museológicas,  responsável  pela  gestão  do  conjunto

arquitetônico composto pelo prédio e acervo de relevante valor histórico e cultural,

incumbe  também  a  responsabilidade  sobre  a  conservação  e  manutenção  dos

imóveis.

Conforme se extrai do art. 4º, da referida lei, compete ao IBRAM, dentre

outros,  “propor  e  implementar  projetos,  programas  e  ações  para  o  setor

museológico,  bem  como  coordenar,  acompanhar  e  avaliar  as  atividades  deles

decorrentes” e “propor medidas de segurança e proteção de acervos, instalações e

edificações das instituições museológicas, visando manter a integridade dos bens

culturais musealizados”.

O tombamento, forma de intervenção do Estado na propriedade privada,

regulado pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, impõe restrições aos

bens  particulares  e  públicos,  apresentando-se  também  como  instrumento  de

proteção do patrimônio histórico e cultural.
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O referido diploma legal impõe ao proprietário do imóvel tombado, no

caso, a União Federal, a obrigação de mantê-lo em boas condições de conservação,

bem como executar obras de restauração e manutenção,  sempre com a prévia

anuência e supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  –

IPHAN. Veja-se o que dispõe o art. 17, do Decreto-Lei nº 25/37:

“Art. 17 – As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser

destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização do

Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  separadas,

pintadas e restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento

do dano causado.(...)” 

Já o art. 19, do mesmo dispositivo legal, dispõe que o proprietário do

bem  tombado  fica  sujeito  a fazer  todas  as  obras  de  conservação  necessárias  à

preservação do bem, ou, se comprovar não ter meios para tanto, comunicar sua

necessidade ao órgão competente, no caso, o IPHAN, autarquia federal responsável

pelo tombamento, para que as obras necessárias sejam executadas às expensas da

União Federal. Veja-se o dispositivo:

“Art.  19 – O proprietário  da coisa  tombada,  que não dispuser  de

recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a

mesma requer,  levará  ao conhecimento  do Serviço  do  Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional, a necessidade das mencionadas obras,

sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que

for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.”
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A responsabilidade  do IBRAM, que sucedeu o  IPHAN, bem como da

União ficam assentes nos casos de urgência, como na hipótese dos autos, consoante

preconiza o §3º do mesmo art. 19,  in verbis:

  § 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras

e conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o

Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  tomar  a

iniciativa  de  projetá-las  e  executá-las,  a  expensas  da  União,

independentemente da comunicação a que alude êste artigo, por

parte do proprietário.

Desse modo, identifica-se que por força de diversas fontes normativas

restam inescapáveis  as  obrigações  dos  Réus indicados em manter  e  promover  a

segurança  das unidades museológicas em análise.  Nesse sentido, não procederia

sequer,  ad argumentandum, invocar a discricionariedade da administração pública

quanto à destinação das verbas à execução das medidas de segurança que entender

necessárias  e  convenientes  com  fundamento  nas  legislações  supracitadas.  Até

porque, ao decretar o tombamento, a administração age de forma vinculada, não

sendo-lhe dada a oportunidade de deixar de adotar medidas de prevenção que o

imóvel necessita, ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

III- DA OMISSÃO E A NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL 

 Não surpreenderá,  entretanto, se a União suscitar a surrada tese da

ofensa à separação dos poderes e que o Judiciário estaria a estabelecer prioridades

orçamentárias.  Sobre  esse  aspecto,  não  se  pretende  administrar,  mas  apenas

corrigir vícios administrativos passíveis de correção pela via judicial. 
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De fato não há ingerência,  pois a tutela pretendida objetiva coibir  e

consertar uma distorção sistemática que a administração pública direta e indireta

não corrigiu em anos. Se cabe ao Poder Executivo e as autarquias federais a precípua

tarefa de governar e administrar os recursos para gerir os museus, é certo também

que há limites para essa discricionariedade. 

 Nas circunstâncias do caso concreto, o exercício do poder discricionário

da administração tem funcionado como um cheque em branco, autorizando a União

e as autarquias a decidir livremente quando, como, e se deve agir para restaurar a

legalidade. 

 Acontece  que  não  há  direitos  ou  poderes  absolutos,  pois  toda  a

atividade  administrativa  deve  manter-se  em  harmonia  com  demais  preceitos

constitucionais,  dentre  eles  o  de  proteção  de  documentos,  obras,  monumentos,

paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, materializadas no caso vertente

na implementação de medidas de segurança contra acidentes e outros infortúnios.

 Nesse diapasão, impende destacar que não faltou oportunidade para os

gestores responsáveis implementarem as medidas administrativas imprescindíveis a

garantir  o  comando  constitucional,  uma  vez  que  a  situação  de  descaso  com  a

proteção ao patrimônio histórico e cultural nacionais, no qual se incluem os museus,

é conhecida há décadas. 

 Portanto, não se pode cogitar em surpresa ou falta de previsão para a

adoção das referidas  medidas de preservação urgente dos museus e respectivos

acervos,  tendo em vista que as irregularidades há muito foram detectadas e são

rotineiramente noticiadas  pelos órgãos de imprensa,  sendo incontestável  que os

gestores  tiveram  a  seu  dispor  extensos  prazos  e  condições  para  assegurar  uma

solução gradativa em tempo extremamente razoável e com recursos suficientes.
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Uma vez constatada a omissão, em situação na qual o Poder Público

está obrigado a agir, pode o Judiciário suprimi-la através de decisões que imponham

ao Estado uma obrigação de fazer.

 Ou seja, onde há dever legal, não pode haver opção discricionária pela

omissão.  O administrador que descumpre  a  lei  não age no exercício da  legítima

liberdade discricionária, mas sim no campo da ilegalidade e da arbitrariedade: não

existe discricionariedade contra legem. Se há determinação legal, não existe opção

legítima pelo non facere.

 Portanto,  não  se  cogita,  na  hipótese,  de  violação  ao  princípio

constitucional da separação de poderes: a atuação do Judiciário apenas preencherá

uma lacuna  não  preenchida  pela  administração,  restabelecendo  a  submissão  do

Administrador à lei, o que é um imperativo em um regime constitucional de “freios e

contrapesos”. 

De fato, se o Administrador pretende submeter o cumprimento da lei

ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, o Poder Executivo e as

autarquias federais é que estão a violar a separação dos poderes, fazendo  tábula

rasa das normas constitucionais que são expressões da vontade popular consagrada

pelo poder constituinte. Diante desta anomalia, o Judiciário pode ser acionado para

suprir  a  omissão  estatal,  não  para  impor  novas  diretrizes  políticas,  mas  para

restabelecimento do regime de legalidade afrontado pela ilegítima omissão estatal3.

3  Neste sentido,  REsp 429.570-GO
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 Nesse  sentido  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  perfilha  esse

entendimento:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS

DE  RECUPERAÇÃO  EM  PROL  DO  MEIO  AMBIENTE.  ATO

ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.

Na atualidade, a Administração Pública está submetida ao império

da  lei,  inclusive  quanto  à  conveniência  e  oportunidade  do  ato

administrativo. Omissis.

O  Poder  Judiciário  não  mais  se  limita  a  examinar  os  aspectos

extrínsecos da Administração, pois pode analisar, ainda, as razões

de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem

observar critérios de moralidade e razoabilidade.

Outorga de tutela específica para que a Administração destine do

orçamento verba própria para cumpri-la.(...)" (Resp nº 429570, 2ª

Turma, Re. Min. Eliana Calmon, DJU 22/03/04) (grifei).

Na verdade, a orientação jurisprudencial confirma que a situação ora

analisada não viola a separação dos poderes no que concerne às funções exclusivas

do Poder Público e à necessidade de respeito à legalidade orçamentária, pois apenas

determina, dentro dos limites e regras da Lei da Ação Civil  Pública e dos ditames

constitucionais  e  infraconstitucionais  de  preservação  do  patrimônio  histórico  e

cultural, a prestação de ordem positiva apta a reparar ou minorar dano iminente aos

Museus.

Além disso, a omissão do Poder Executivo, e das autarquias federais a

ele vinculadas, em proteger o patrimônio público artístico, cultural e histórico (além

do  meio-ambiente),  implica  grave  ofensa  a  dever  constitucional  e  legal,  ato

vinculado, cuja motivação não se discute. 
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O  caso,  portanto,  cuida  da  má  gestão  de  política  pública  já

implementada:  os  museus  têm  guarda  do  acervo,  mas  não  tem  zelado  pela

conservação.  Admitir que os referidos entes públicos possam, a qualquer tempo,

descuidar  dos  afazeres  assumidos,  sem que tal  omissão esteja  aberta  a  controle

jurisdicional,  é concepção que convolaria o ideário da separação dos poderes em

arbítrio estatal, a ser invocado gratuitamente pelo gestor público do momento.

Na ADPF 454, o em. Ministro Celso de Mello ponderou:

“Não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais

do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte,  em especial  – a

atribuição de formular e de implementar políticas públicas (…) pois,

nesse  domínio,  o  encargo  reside,  primariamente,  nos  Poderes

Legislativo  e  Executivo.  Impende  assinalar,  contudo,  que  a

incumbência de fazer implementar políticas públicas fundadas na

Constituição  poderá  atribuir-se,  ainda  que  excepcionalmente,  ao

Judiciário,  se  e  quando  os  órgãos  estatais  competentes,  por

descumprirem os encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem

em  caráter  vinculante,  vierem  a  comprometer,  com  tal

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais

e/ou  coletivos  impregnados  de  estrutura  constitucional,  como

sucede na espécie ora em exame”.

4 ADPF 45, rel. Ministro Celso de Mello. Informativo/STF 345/2004.
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Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal5 aduz que não

atenta contra a separação de poderes a ordem judicial para a adoção, em situações

excepcionais,  de  medidas  administrativas  que  assegurem  os  direitos

constitucionalmente reconhecidos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DEFESA  DO  MEIO

AMBIENTE.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.

POSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS

PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e

da  sociedade  a  defesa  de  um  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado para a presente e as futuras gerações,  sendo esse um

direito  transindividual  garantido  pela  Constituição  Federal,  a  qual

comete ao Ministério Público a sua proteção.

2.  O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar

que  a  Administração  pública  adote  medidas  assecuratórias  de

direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que

isso configure violação do princípio da separação de poderes.”

Assim, a persistente omissão na adoção de procedimentos para garantir

a segurança em caso de incêndio justifica o controle jurisdicional, visando à adoção

das providências para assegurar o respeito aos direitos previstos na Constituição.

Ademais, não há falar ainda na eventual ofensa do princípio da reserva

do possível, segundo o qual os entes públicos devem fornecer serviço que atenda às

necessidades  sociais,  em  conformidade  com  sua  disponibilidade  orçamentária.

No julgamento da SL 47-AgR6, o STF decidiu que é possível a intervenção judicial, em

5 RE 417.408 (AgR), rel, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25.4.2012.
6 SL 47-AgR, rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 76 de 29.4.2010.
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hipóteses  tais,  porquanto  o  Judiciário  não  inova  a  ordem  jurídica,  mas  apenas

determina que o Poder Público cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.

Desta feita, ao IBRAM, ao IPHAN e a União, bem como aos gestores dos

museus, cabia ir além da mera alegação de ausência de dotação orçamentária que

os impediriam de executar as ações de medidas de segurança básicas, de modo a

cumprir  seu  dever  de  conservação  do  acervo,  de  garantia  da  saúde  e  vida  dos

visitantes e funcionários dos museus.

Isto  porque,  o  acervo  constitui  o  corpus  mechanicum da  memória

coletiva,  guardado  pelo  poder  público  para  proteção  do  patrimônio  histórico,

cultural e artístico. Deve, portanto, conservá-lo, à feição do instituto do depósito.

Não se poderia descuidar da proteção desse patrimônio. A limitação orçamentária

não  pode  ser  invocada  como  razão  válida  para  causar  lesão  a  direito  subjetivo

público. Não se trata, portanto, de traçar limites à possibilidade real de ação estatal. 

Desse  modo,  levando-se  em  consideração  as  conclusões  do  CBMERJ

acerca  da  ausência  do  Laudo  de  Exigências  e  Certificado  de  Aprovação,

imprescindíveis  ao  funcionamento seguro dos  imóveis  integrantes  do patrimônio

cultural dos museus requeridos, resta comprovada a falta de diligência na segurança

mínima  das  unidades  museológicas,  impondo-se  o  dever  legal  de  preservá-los

através da realização de sistemas de segurança com o efetivo repasse das verbas

pela União.

Os iminentes danos em razão da postura adotada pelos réus sobre as

unidades  museológicas  especialmente  protegidos  pela  Constituição  Federal  (art.

216, § 5°), integrantes do patrimônio cultural são passíveis de responsabilização civil,

penal  e  administrativa,  consoante  o  art.  216,  §  4°  e  art.  225,  §  3°,  ambos  da

Constituição Federal,  e  artigo  62,  inciso  II,  da  Lei  de  Crimes Ambientais  – Lei  n.

9.605/98.  
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IV- DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ao  Ministério  Público  incumbe  promover  a  ação  civil  pública,  para

proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  patrimônio  histórico,  artístico  e

paisagístico nacional, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,

nos moldes do art. 129, III, da Constituição da República. Esta norma não impõe uma

faculdade ao Ministério Público, mas sim um dever-poder, vinculante da atuação da

instituição, uma vez caracterizada a conduta ofensiva aos interesses da coletividade.

A  legitimidade  do  Ministério  Público  Federal,  in  casu,  é  de  base

constitucional e infraconstitucional, assentada nos art. 129, III, da Constituição da

República e do art. 37 da Lei Complementar nº 75, de 20.05.93 que dispõem ser

função institucional do Ministério Público a promoção de ação civil pública para a

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

V- DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Trata-se  de  questão  federal,  eis  que  está  em  causa  a  proteção  do

patrimônio histórico e artístico nacional, especificamente relacionada ao Museu da

República,  ao Museu Nacional  de Belas Artes,  ao Museu Histórico Nacional,  ao

Museu Villa-Lobos, ao Museu da Chácara do Céu e ao Museu do Açude, localizados

na cidade do Rio de Janeiro.

Através  da  presente  Ação  Civil  Pública  o  Parquet  objetiva  dar

cumprimento às obrigações legais contidas no Decreto-lei nº 25, de 30.11.37 c/c  art.

4º, XI da Lei 11.906/2009, a fim de compelir aos réus a concretizarem o plano de

segurança  contra  sinistros,  em  especial  contra  incêndio  e  pânico  nas  unidades

museológicas.
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A Justiça Federal é competente para processar e julgar a presente ação

tendo em vista  a  presença  da  União Federal,  do  IBRAM e do IPHAN, esses  dois

últimos, autarquias federais responsáveis pela fiscalização, proteção e conservação

dos bens tombados na esfera federal.

 Ademais,  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  109,  I,  determina  a

competência da Justiça Federal  para  “processar e julgar causas em que a União,

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas nas condições

de autoras, rés, assistentes ou opoentes (...)”.

VI- DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

 A tutela de urgência, nos termos do art. 300 CPC, deve ser concedida,

porquanto os elementos trazidos nesta demanda evidenciam tanto a probabilidade

do  direito  como  o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao  resultado  útil  do  processo,

mormente em virtude do incêndio que, na noite do dia 02 de setembro, atingiu o

Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, destruindo a maior parte de seu

acervo  com  danos  inestimáveis  ao  patrimônio  histórico,  científico  e  cultural  do

Brasil.

Antes que as chamas de um novo incêndio venham a consumir outros

acervos dos museus; antes que o patrimônio cultural negligenciado se torne cinzas,

antes que alguém se machuque ou morra, é preciso cobrar que a efetiva proteção do

bem  nacional  tombado  saia  do  papel  e  dos  discursos.  Só  assim  restarão

sincronizadas as ações do IPHAN, da União do IBRAM e dos Diretores dos museus

com os mandamentos constitucionais destacados nessa petição inicial. 
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 Pelos elementos acima relatados, resta evidente o periculum in mora,

consubstanciado na urgência de se preservar os imóveis em questão sob o risco de

se perder, de forma irreversível, o acervo patrimonial histórico e cultural de toda a

população. Mais urgente ainda é a incolumidade física de funcionários e visitantes

(muitas  vezes  crianças  de  grupos  escolares  públicos)  dos  museus  diariamente,

conforme relatório de visitação abaixo, obtido no site oficial do IBRAM e disponível

de forma irrestrita na internet, demonstrando que no ano de 2017 recebeu milhares

de visitantes nas unidades museológicos:

Resta evidente, ainda, o fumus boni iuris, caracterizado pela farta citação

de  normas,  doutrina  e  jurisprudência  que  demonstram  a  responsabilidade

constitucional  e  legal  dos  Réus  em promover  a  conservação  dos  imóveis  e  seus

respectivos acervos para as futuras gerações,  o que importa na responsabilidade

objetiva dos mesmos de realizar a preservação daqueles. 
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Portanto, requer-se a concessão de tutela de urgência para determinar a

imediata  interdição  das  unidades  museológicas  ao  público  em  geral  (usuários  e

funcionários), até que os Réus promovam, sob pena de cominação de multa diária a

ser  arbitrado  pelo  juízo,  as  medidas  de  prevenção  contra  infortúnios,  incluindo

inspeções  nas  edificações  com  a  elaboração  de  laudos  conclusivos  acerca  das

condições das respectivas partes elétricas e hidráulicas dos museus e com posterior

aprovação  pelo  CBMERJ,  sob  responsabilidade  do  IBRAM,  por  força  da  norma

contida no art. 19, §3º, do Decreto-lei nº 25/37, bem como o acautelamento dos

bens que necessitam de tratamento especial até a conclusão das referidas medidas

com eliminação dos riscos.

VII- DOS PEDIDOS

1. DA LIMINAR

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer concessão imediata da tutela

de urgência, determinando-se:

a) a interdição imediata do Museu da República, do Museu Nacional de

Belas  Artes,  do  Museu  Histórico  Nacional,  do  Museu  Villa-Lobos,  do  Museu  da

Chácara  do  Céu  e  do  Museu  do  Açude,  com  efetivo  fechamento  das  portas  à

visitação e aos funcionários e o desligamento de todo o sistema elétrico e hidráulico.

b)  a  determinação  os  Diretores  dos  Museus  interditados  para  que

tomem todas providências no sentido de proteger as obras de arte, documentos

históricos e demais partes do acervo, no local, ou, não sendo viável por qualquer

razão, em outro local, assegurando a preservação efetiva do acervo durante todo o

tempo de interdição.
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c)  a  determinação  para  que  a  interdição  perdure  até  que  os  Réus

tenham promovido, por meio de instituições públicas ou empresas contratadas, as

inspeções  nas  edificações  dos  museus,  com  a  elaboração  de  laudos  técnicos

conclusivos acerca das condições das respectivas instalações elétricas e hidráulicas,

e que o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico esteja devidamente aprovado

e o Museu tenha obtido o respectivo certificado de Aprovação ( alvará) do Corpo de

Bombeiros do Rio de Janeiro.

d) a determinação ao IBRAM da obrigação de fazer para que promova,

imediatamente, a  implementação  de  plano  de  segurança  de  incêndio  e  pânico,

contemplando todos os aspectos que garantam a segurança elétrica e hidráulica,

incluindo  o  cumprimento  de  todas  as  exigências  fixadas  pelo  CBMERJ,  a  fim  de

salvaguardar  a  integridade  física  de  visitantes  e  funcionários,  bem  como  do

patrimônio  histórico  e  cultural  integrantes  das  seguintes  unidades  museológicas:

Museu da República, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Histórico Nacional,

Museu Villa-Lobos, Museu da Chácara do Céu e Museu do Açude.

e) a determinação à União e ao IPHAN para cumprir a obrigação de dar,

na forma do art. 19, §1º do DL 25/37 e do art. 14, I da lei 11.906/2009, para que

sejam compelidos  a  destinar  recursos  financeiros,  imediatamente,  com o fim de

custear  a  elaboração  e  a  implementação  de  plano  de  segurança  de  incêndio  e

pânico,  contemplando  todos  os  aspectos  que  garantam  a  segurança  elétrica  e

hidráulica das unidades museológicas elencadas.
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VIII - DOS PEDIDOS FINAIS

 a) citação dos réus, sendo a UNIÃO FEDERAL,  na pessoa seu Advogado-

geral da União no Estado do Rio de Janeiro, do IPHAN, na pessoa de seu Procurador

Chefe, e dos demais réus nas pessoas de seus representantes legais para querendo,

contestarem a presente ação, sob pena de revelia;

b) a confirmação da tutela de urgência deferida, ou, em caso de indefe-

rimento a condenação nas obrigações conforme pedido liminar.

 

c) protesta o MPF por todos os meios de prova em direito admitidas,

inclusive pericial, testemunhal e inspeção judicial para provar os fatos constitutivos

do direito alegado.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

      Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2018.

SOLANGE MARIA BRAGA DIAS

Procuradora da República
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