
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Vice-Presidente do TRF-5ª Região,

Referência : Proc. nº 0001291-34.2013.4.05.8300     AC594669-PE
Apelante : Novo Recife Empreendimentos Ltda.
Advogado : Marcos Augusto de Brito Alves Freire e outros
Apelante : IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Representante : Procuradoria Regional Federal – 5ª Região
Apelante : União
Apelado : Ministério Público Federal
Relator : Desembargador Federal Edílson Pereira Nobre Júnior – Quarta Turma

REQUERIMENTO Nº 24183/2018

O Ministério Público Federal, por seu representante, adiante firmado, nos
autos  da  Ação Civil  Pública acima  individualizada,  inconformado,  data  venia,  com a  v.
decisão que concluiu pela  improcedência do pedido formulado na sua inicial,  ao lado da
interposição  dos  Recursos  Extremos  (Recurso  Especial  e  Recurso  Extraordinário),  vem à
presença  de  Vossa  Excelência  para  buscar  o  efeito  suspensivo da  decisão recorrida  até  o
momento da definição da admissibilidade de ambos, expondo e requerendo o que adiante se
encontra delineado.

1  –  Como  se  percebe  dos  autos,  o  Ministério  Público  Federal,  por
intermédio da PR/PE, promoveu Ação Civil Pública para inibir a concessão de licença para
construção de várias torres de concreto em parte de área situada no Cais José Estelita, na
região central desta cidade de Recife-PE, com o objetivo de realizar a preservação de bem de
interesse histórico (primeira rodovia do país) e a visibilidade de monumentos tombados nos
bairros de São José e Santo Antônio.
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Julgada procedente no primeiro grau de jurisdição, eis que a sentença foi
modificada  por  esse  tribunal,  cuja  decisão  padece  de  defeitos  que  saltam  à  vista,  mais
exatamente, a relatoria por Juiz convocado que não tinha poderes para julgamento, sob pena
de extrapolação do número total de juízes exigidos pela Lei Maior através da lei em sentido
formal, ausência de exame dos questionamentos mais importantes para o deslinde do processo
e recalcitrância dessa análise por ocasião dos Embargos de Declaração, além de decisão de
mérito  que  negou-se  a  julgar  nulidade  constatada  e  comprovada  (realização  de  um
procedimento  administrativo  autorizador  da  venda  sem  a  prévia  definição  da  sua
caracterização histórica), errôneo entendimento de que a proteção legal e constitucional do
patrimônio histórico é ato discricionário (na verdade é ato vinculado e se constitui em direito
difuso), bem como se negou a examinar, sob o fundamento de que não constava do pedido, a
proteção  decorrente  do  direito  à  visibilidade  e  ambiência  de  bens  tombados  (matéria
examinada na fundamentação da inicial e explicitamente contida no pedido).

Por força disso, diante da existência da fumaça do bom direito e do perigo
da demora, há necessidade premente de se conceder efeito suspensivo ao recurso entre sua
interposição e a data da definição da sua admissibilidade.

2 – Da necessidade de concessão de efeito suspensivo sobre o acórdão.

É de se ver, inicialmente, que o Novo CPC, em boa hora, corrigiu um claro
contido na legislação processual que o antecedeu, ao prever a possibilidade da concessão de
efeito  suspensivo ao Recurso Especial  e  ao Recurso Extraordinário,  através  da autoridade
jurisdicional encarregada da apreciação da sua admissibilidade, Consulte-se:

Art.  1.029.  O  recurso  extraordinário  e  o  recurso  especial,  nos  casos  previstos  na
Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido, em petições distintas que conterão 
(...)
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso
especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido
entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim
como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do  art. 1.037.  (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Como demonstrado ao longo do arrazoado contido nos respectivos recursos,
acima sintetizados, a fumaça do bom direito ficou muito claramente exposta, de modo que há
risco da ocorrência da modificação da área no período anterior ao julgamento dos recursos
citados, com derrubada de imóveis, fatos que exigirão tempo e muito trabalho jurídico para a
recomposição do statu quo ante, o que demonstra o perigo da demora na futura recomposição
dos danos, que por sua vez provavelmente poderão trazer riscos de danos ambientais.

A insuficiência do julgamento realizado e os equívocos do acórdão são uma
ameaça  clara  à  realização  de  atentados  contra  o  patrimônio  histórico  do  denominado
“Caminhos de Ferro”,  além de trazer um risco dos mais absurdos para a visibilidade dos
monumentos  tombados  dos  Bairros  de  São  José  e  Santo  Antônio,  considerados  o  mais
importante cartão postal do Recife, tratados de forma distraída por Juízes de outros Estados da
Federação e  que não compreenderam,  data venia,  a  importância  da área para o mundo e
especialmente para os pernambucanos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13256.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1037
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Demais  disso,  há  um claro  objetivo da parte  do Consórcio Novo Recife
Empreendimentos Imobiliários Ltda.  de tentar  acarretar um fato consumado,  consoante se
observa em publicação jornalística (doc. anexo), cuja neutralização já foi objeto de prevenção
pelo pedido de demolição realizado pela inicial, mas que pode e necessita de uma proteção
jurisdicional até o desvendamento da causa.

As eventuais vendas, a propósito, vão trazer o envolvimento de terceiros que
poderão sofrer um grave prejuízo decorrente da provável determinação de demolição do que
vier a ser realizado, o que será mais um componente a trazer dificuldades para o retorno ao
statu quo ante.

Diante disso, não há dúvidas acerca da necessidade de acautelamento, com
determinação da suspensão da eficácia do acórdão entre a interposição dos Recursos Especial
e Extraordinário e a admissibilidade de ambos.

3  –  Pelo  exposto,  requer  esta  PRR-5ª  Região  seja  concedido  o  efeito
suspensivo buscado, até o momento em que for apreciada a admissibilidade dos recursos, nos
termos do art. 1029, § 5º, inciso III, do CPC.

Nestes termos,
pede deferimento,

Recife-PE, 13 de novembro de 2018.

Assinado eletronicamente
Domingos Sávio Tenório de Amorim
Procurador Regional da República

L://2018/ACP/Requerimento
Novo Recife-pedido de efeito suspensivo para REsp e Rex-AC594669-PE  REQ 24183-2018

file:///L://2018/ACP/Requerimento

	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

