
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Vice-Presidente,

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

RECURSO ESPECIAL 24173/2018

O Ministério Público Federal, por seu representante, adiante firmado, nos
autos  da  Ação Civil  Pública acima  individualizada,  inconformado,  data  venia,  com a  v.
decisão  proferida  por  essa  Egrégia  4ª  Turma,  vem à  presença  de  Vossa  Excelência  para
interpor o presente RECURSO ESPECIAL, o que faz com fundamento no art. 105, III, a, da
Constituição  Federal,  requerendo,  após  as  praxes  legais  derivadas  do  princípio  da  ampla
defesa, seja o mesmo admitido e imediatamente encaminhado ao Colendo Superior Tribunal
de Justiça, onde espera seja conhecido e provido nos termos das razões em anexo.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Recife-PE, 13 de novembro de 2018.

Assinado eletronicamente
Domingos Sávio Tenório de Amorim
Procurador Regional da República
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R E C U R S O  E S P E C I A L

Recorrente : Ministério Público Federal
Recorrido : Novo Recife Empreendimentos Ltda., União Federal, IPHAN e Município do
Recife.

Razões pelo Recorrente

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,
Egrégia Turma,

1 –  Como se percebe dos autos,  o Ministério Público Federal  promoveu
Ação Civil Pública contra a União, Novo Recife Empreendimentos, Município do Recife e
IPHAN – Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, com o seguinte
objetivo resumido: (a) declaração de nulidade da aprovação do denominado projeto Novo
Recife (construção de 13 torres em área do Cais José Estelita), salvo com prévia aprovação do
IPHAN; b) caso seja iniciada a construção, seja ela demolida, com restauração do statu quo
ante; c) seja declarada nula a aprovação de qualquer projeto de construção no local sem a
prévia oitiva  do  DNIT  e  da  ANTT,  bem  como  da  realização  de  EIA/RIMA e  EIV;  d)
condenação do IPHAN, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.483/07, a adotar procedimentos de
defesa da memória ferroviária em relação ao Pátio de Cinco Pontas, especialmente aquelas
contidas no Parecer Técnico de 17.12.2010, bem como preservar a visibilidade e ambiência
dos monumentos tombados nos bairros de São José e Santo Antônio, que devem ser requisitos
observados no caso de aprovação do projeto em tela.

Após  as  praxes  legais,  veio  o  pedido  contido  na  inicial  a  ser  julgado
procedente no sentido de se declarar nulo o negócio jurídico celebrado entre a União e Novo
Recife  Empreendimentos  Ltda.  (ofensa  ao  art.  9º  da  Lei  nº  10.233/2001,  que  determina
implicitamente a  prévia oitiva do IPHAN acerca do interesse histórico de bens da antiga
RFFSA antes de sua alienação), a impossibilidade de realização de construção na vizinhança
de bens tombados sem prévia oitiva e aprovação do projeto pelo IPHAN (ofensa ao art. 18 do
Decreto-lei  nº  35/37),  além  da  omissão  na  realização  de  EIV  –  Estudo  de  Impacto  de
Vizinhança e EIA/RIMA que destacariam a ofensa ao perfil arquitetônico e paisagístico do
local, bem como pelo fato de que o projeto constitui ofensa à própria história do Estado de
Pernambuco,  pois  essas  “ideias  experimentalistas  de  desenvolvimento  urbano  intentam
malbaratar  esse  cenário  que  pertence  à  sacralidade  da  gente  pernambucana”  (fl.  2.524),
escondendo monumentos onde se desenvolveram a Confederação do Equador, de modo que
ele próprio e a desafetação do bem público ofendem diretamente aos artigos 5º, LXXIII, 170,
VI, 225 da Constituição Federal, e 100 do Código Civil.
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Houve  a  interposição  de  Recursos  de  Apelação  do  Novo  Recife
Empreendimentos Ltda., IPHAN e União, respectivamente, com o objetivo de modificação da
sentença, cujos argumentos foram analisados no Parecer de fls. 2921/2941, assim ementado:

Em  tendo  os  pedidos  direcionados  aos  diversos  réus  natureza  certa  e
determinada,  de  modo  que  absolutamente  compreensíveis  e  exequíveis,  não  há  a
menor razão para se julgar como inepta a magnífica e complexa peça inicial.

Como a parte recorrente não justificou seu prejuízo em razão de o julgamento
haver desconsiderado a instrução realizada, abstraindo a fase de Alegações Finais, não
há razão para que o processo seja anulado (pas de nulité sans grief).

Como  a  CEF não  integra  nenhum  dos  liames  jurídicos  que  são  objeto  de
discussão no processo, tendo apenas sido delegatária da União para realizar um leilão
que  não  é  questionado  no  que  diz  respeito  à  sua  realização,  não  tem porque  ser
chamada ao processo como litisconsorte necessária.

Como o direito de ação em relação a um negócio jurídico apto a permitir a
transferência da propriedade do bem nasceu no momento em que foi realizado, não há
como se vislumbrar a ocorrência da prescrição de se questionar a venda da área não-
operacional  do  Pátio  de  Cinco  Pontas  em  razão  da  nulidade  decorrente  do
procedimento administrativo que lhe deu suporte.

Em  sendo  o  patrimônio  histórico  um  direito  de  natureza  difusa,  cujo
reconhecimento em relação a determinado bem é feito por procedimento de natureza
vinculada, está sujeito ao controle jurisdicional da legalidade da ação ou omissão da
autoridade competente para declará-lo ou definir-se em sentido contrário.

Procedimento administrativo que foi  concluído sem um requisito especial  de
forma, mais exatamente a afirmação do IPHAN acerca do desinteresse histórico pelo
bem a ser alienado, gerou nulidade absoluta, que não pode ser ratificada por qualquer
ato posterior, de modo a requisitar a integral renovação.

A  constatação  do  valor  histórico  de  uma  área,  realizada  por  equipe
multidisciplinar de  especialistas,  enquanto  ato  administrativo  vinculado,  não  pode
ceder a  uma decisão  que a descarta  por questões  de  conveniência  e  oportunidade
(dificuldade e custo de sua preservação pelo Poder Público).

É  absolutamente  contra  a  proteção  constitucional  e  legal  à  visibilidade  de
ambientes  históricos,  assim  como  à  unidade  arquitetônica  que  o  caracteriza,  a
inserção de projetos de construção que a encobre e modifica, inclusive empanando, os
edifícios tombados.

A decisão recorrida, no entanto, através da Relatoria de um Juiz estranho ao
TRF-5ª  Região,  na  medida  em que se apresentou para  julgar  um processo cuja  Relatoria
estava afeta ao Desembargador Federal Edílson Pereira Nobre Júnior, que naquele momento
exercia com naturalidade o seu mister, terminou por dar provimento aos recursos para o fim
de declarar que não se pode ingressar no mérito de ato de tombamento.

Diante  de  uma  decisão  omissiva  acerca  de  vários  pontos,  esta  PRR-5ª
Região interpôs Embargos de Declaração, objetivando o seguinte:

a) esclarecer a obscuridade do julgamento sob sua Relatoria, na medida em
que o Relator sorteado estava no pleno exercício de suas funções, o que significa dizer que o
eventual  ato  convocatório  ofendia  aos  dispositivos  que  regulam  o  quantitativo  de
componentes dos tribunais e sua forma de substituição, requerendo fossem prequestionados o
art. 107 da Constituição Federal (regra determinativa de um número fixo de integrantes dos
Tribunais  Regionais  Federais),  o  art.  2º  da  Lei  nº  7.727/89  (estabelece  o  número  de
integrantes do TRF-5ª Região) e 43 do RI/TRF-5 (regula a convocação para substituição de
seus integrantes);
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b) omissão no exame do integral conteúdo do art. 9º da Lei nº 11.483/07,
que estabelece o dever do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de
administrar e manter os bens de valor histórico oriundos da antiga RFFSA – Rede Ferroviária
Federal, de sorte que a alienação desse patrimônio não pode ocorrer,  sob pena de nulidade,
sem  o  prévio sinal  verdade  da  citada  instituição  responsável  pelo  patrimônio  histórico
nacional  no procedimento a  tanto destinado,  aspecto implícito  no Diploma Legal  por sua
obviedade, tal como corretamente interpretado pelo Manual de Destinação dos Imóveis, item
5.19, do SPU – Serviço do Patrimônio da União;

c)  necessidade  de  prequestionamento  do  conteúdo  do  art.  216  da
Constituição Federal, dada a omissão no exame de aspecto suscitada pela ACP, e igualmente
fundamentada  em  diversas  decisões  dos  tribunais  nacionais,  no  sentido  de  que  o  Poder
Judiciário pode sindicar o interesse histórico de um bem, com determinação da sua proteção,
aspecto cujo tratamento foi totalmente ignorado pelo acórdão, que simplesmente concluiu,
sem enfrentamento da questão, que à jurisdição é vedado ingressar nessa seara, na medida em
que se constitui em ato praticado com fundamento no “mérito administrativo”;

d) omissão no exame da alegação, fundamentada em conclusões do CREA –
Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Arquitetura,  UNICAP  –  Universidade  Católica  de
Pernambuco e UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, no sentido de que a execução
do projeto trará prejuízo total  para a visibilidade dos bens tombados na vizinhança,  mais
exatamente nos tradicionais bairros de São José e Santo Antônio, aspecto violador do art. 18
do Decreto-lei nº 25/37.

Observe-se, agora, o que ficou decidido sobre o referido recurso e o buscado
prequestionamento, a saber:

Resposta à alínea “a”: “A atuação desse Relator na condução do presente
feito decorre de regular convocação realizada pelo Ato 443/2017, da Presidência do TRF5,
com fundamento no que decidiu o Pleno deste Regional, através da Resolução nº 17/2017” (fl.
2998),  aspecto que,  segundo o acórdão, não se contém na autorização de esclarecimentos
contida no art. 1022 do CPC.

Neste ponto, ignorou totalmente as regras constitucional, legal e regimental
que  regulam  a  substituição  de  um  Desembargador  Federal,  deixando  a  matéria  não
esclarecida.

Resposta à alínea “b”: “Nada desafia a aplicação da norma em apreço ao
objeto  desta  apelação,  notadamente  porque  foi  reconhecida  a  regularidade  do  processo
licitatório que envolveu o CONSÓRCIO demandado” (fl. 2998).

Como se vê, o acórdão em nada se reporta à alegação de nulidade sustentada
por este  órgão no Parecer,  sem qualquer  ligação com o procedimento licitatório e que se
constituía em situação que exigia o julgamento pelo Juiz, que inclusive poderia agir até de
ofício (vide art. 168 do Código Civil);

Resposta à alínea “c”: “Não há omissão quanto à aplicabilidade, ao caso, do
disposto  no  art.  216  da  CF,  pois  o  assunto  foi  tratado  no  nível  infraconstitucional  dos
diplomas que vivificam essa norma da Carta Magna” (fl. 2998).

 Significa  dizer,  pelo  argumento    a contrario  sensu  ,  que  essa  norma não
poderia ser objeto de exame, mesmo requerido pela inicial e pelo Parecer deste órgão, porque
o acórdão é que escolhe o prisma de julgamento, de modo que se reportou apenas à matéria
legal.
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Primário, contudo, que se a matéria tem um tratamento constitucional direto
não pode deixar de ser apreciada, mesmo porque é a norma primária do sistema jurídico, dela
derivando as demais.

Resposta à alínea “d”: “A apreciação dos apelos, bem como a reapreciação
ex  officio  da  sentença,  foi  operada  dando  atenção  ao  tema  agora  ventilado”  (fl.  2999),
complementando  com o  argumento  de  que  a  matéria  posta  à  decisão  se  conteve  em (i)
possibilidade de o Judiciário  sindicar  a  “essencialidade de um bem patrimonial  posto em
discussão, para fins de proteção cultural e ambiental” (fl. 2999) e (ii) “se é válida a venda e
compra celebrada entre a UNIÃO e o consórcio NOVO RECIFE EMPREENDIMENTOS”
(fl. 2999).

A decisão demonstrou,  nesse aspecto,  data venia,  o desconhecimento do
conteúdo  da  inicial  e  a  devolução  de  toda  matéria  pelo  recurso,  olvidando  as  alegações
contidas  no  seu  item “  6.2  –  Da  proteção  à  visibilidade  dos  bens  tombados  ”  (fl.  14-v),
exatamente ancoradas no art. 18 do Decreto-lei nº 25/1937, que culminou no pedido constante
do subitem 8.10,  cujo final  demonstra  “  a  necessidade de preservação da visibilidade e
ambiência dos monumentos tombados nos bairros de São José e Santo Antônio  ” (fl 24-v,
sem os destaques no original).

Diante  desses  posicionamentos  tão  claramente  ilegais,  não  poderia  este
órgão deixar de manejar o presente Recurso Especial, dando ênfase à recalcitrância no exame
das  matérias  postas  em  discussão,  aspecto  também  violador  do  princípio  da  plena
fundamentação, e igualmente no antagonismo entre a conclusão firmada e as normas materiais
que tratam do assunto.

2 – Passa esta PRR-5ª Região à demonstração.

2.1 – Da ofensa aos artigos 2º da Lei nº 7.727/89 c/c o art. 1º, IV, da Lei
nº  Lei  9.967/2000  e  43  do  Regimento  Interno  do  Tribunal  Regional
Federal da 5ª Região.

Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais terão a seguinte composição inicial: 18 (dezoito)
juízes,  nas 1ª e 3ª Regiões;  14 (quatorze) nas 2ª  e 4ª  Regiões; e 10 (dez) juízes, na 5ª
Região. (Lei nº 7.727/1989)

Art. 1o Os Tribunais Regionais Federais das 1a, 2a, 4a e 5a Regiões passam a ser compostos
pelos seguintes números de membros:
I – vinte e sete Juízes, na 1a Região;
II – vinte e sete Juízes, na 2a Região;
III – vinte e sete Juízes, na 4a Região;
IV – quinze Juízes, na 5a Região. (Lei nº 9.967/2000)

Art. 43. Em caso de vaga ou afastamento de Desembargador Federal, por prazo superior a
trinta dias, poderá ser convocado, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, Juiz
Federal vitalício para substituição (RI TRF-5ª Região)

As normas acima, como é comezinho, derivam do art. 107 da Constituição
Federal, que estabelece a necessidade de fixação legal do número dos Tribunais Regionais
Federais, indicando desde logo um mínimo de sete juízes.

Diante  disso,  qualquer  número  de  Desembargadores  que  supere  aquele
fixado em Lei, a prática vai além da ilegalidade, pois atinge mesmo a própria Constituição
Federal.
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A referida Lei Maior, por outro lado, em seu art. 96, I,  a, dá poderes aos
tribunais para elaborar seus regimentos internos, no qual, dentre outras atribuições, regulará
“o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”,  o que significa
dizer que o proveu de uma competência legislativa anômala.

E  essa  competência,  no  caso,  foi  regulada  de  acordo  com  as  regras
constitucionais pelo art. 43, que somente admite a convocação de Juízes Vitalícios, em caso
de afastamento ou vacância por mais de 30 dias.

A normatização,  de forma simplificada,  não admite  que artificialmente o
tribunal aumente seu número, de modo que a constitucionalidade dos atos que convocaram o
Juiz Ivan Lira de Carvalho para o tribunal, explicando sua atuação no julgamento, somente
pode ser admitida, de forma excepcional, dado o prejuízo que acarreta para a prestação da sua
jurisdição ordinária, para uma função de simples assessoria. Em tal situação houve ofensa ao
princípio do Juiz Natural, in verbis:

“A jurisdição pode ser exercida apenas por órgão previsto na Constituição da República: é o
princípio  do  juiz  natural  ou  juiz  constitucional.  Considera-se  investido  de  funções
jurisdicionais, tão só, o juiz ou tribunal que se enquadrar em órgão judiciário previsto de
modo  expresso  ou  implícito,  em  norma  jurídico-constitucional”  (JOSÉ  FREDERICO
MARQUES, Manual de Direito Processual Civil, 1º Volume – Teoria Geral do Processo
Civil, p. 82, São Paulo, Saraiva, 1986).

Como se vê, não há dúvidas acerca da violação aos dispositivos citados,
dada a ofensividade da convocação de um magistrado, fora dos casos de substituição, para
atuar como julgador em um tribunal.

2.2 – Da ofensa aos artigos 489-II e seu § 1º, IV, e 1022 do NCPC.

Os  dispositivos  invocados  como  violentados  têm,  respectivamente,  o
seguinte conteúdo, in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
(...)
§  1o Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão  judicial,  seja  ela  interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
(...)

O primeiro dispositivo, no inciso citado, traz para o processo a necessidade
de um raciocínio dialético, isto é, estabelece que para definir a questão que lhe é submetida
tem o juiz  o dever  de demonstrar  a contradição argumentativa entre  as partes,  afastando,
explicitamente, o que não julga de acordo com as normas de direito, para, em um segundo
momento,  demonstrar  a  correção da tese em que se fundamenta,  que pode,  inclusive,  ser
diversa daquela apresentada pela parte vencedora (jura novit curia).
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O que não se pode é definir uma questão pelo exame unilateral da tese do
autor ou daquela apresentada pelo réu, muito menos ignorando as provas produzidas, pois,
enquanto o CPC estabelece que o juiz deve julgar à luz do “livre convencimento motivado”, a
questão envolvida no caso concreto foi definida,  data venia,  sob a ótica da  livre omissão
imotivada.

A decisão recorrida, data venia, afastando-se do comezinho característico no
sentido de que o processo é um ato de três pessoas, em ângulo, transformou-o, pelo menos em
parte, em um ato de duas pessoas, certamente em linha reta, apreciando insuficientemente os
pontos  levantados  e  violando  o  dever  que  vem  do  segundo  dispositivo  indicado  como
vulnerado.

Com  isso,  foram  descaracterizadas  as  garantias  processuais  contidas  na
Constituição  e  ratificadas  pelo  inciso  do  dispositivo  citado,  pois  não  se  compreende  um
“devido processo legal” formado pela presença de duas pessoas em linha reta, do mesmo
modo como não é razoável que a “ampla defesa” não gere o dever de sua análise no momento
em que se decide, isso sem contar que  está desprovida de compatibilidade com o sistema
jurídico a decisão que não apresenta uma “fundamentação” completa, ou seja, não examina
totalmente o que foi sustentado por ambas as partes.

Nesse sentido, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º,
IV, é expresso ao determinar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.

Os  Embargos  de  Declaração  têm,  essencialmente,  caráter  integrativo  ou
explicativo  da  decisão  embargada.  Nesse  contexto,  necessariamente  hão  de  versar  sobre
matéria já questionada e que seja omitida, obscura, ou exposta de forma contraditória pelo
acórdão embargado, ou, ainda, podem se prestar para sanar erro material, nos termos do art.
1.022, incisos, do CPC/15.

No caso concreto, é fácil de ver, que se omitiu no exame das questões postas
a esclarecimentos, a saber:

a)  Atribuição para relatar  e  julgar  o processo:  não bastava dizer  que foi
convocado, através do “Ato 443/2017”, cuja autorização adveio da Resolução nº 17/2017,
ambos do TRF5, mas a base legal e constitucional no sentido de que essa convocação dava-
lhe a incumbência de relatar o julgar processos, de modo a prequestionar o art. 2º da Lei nº
7.727/89, que fixou o número de Juízes do TRF5 (10 Juízes) e o posterior aumento para 15
Juízes autorizado pela Lei 9.967/2000 (art. 1º, inciso IV), bem como a forma de substituição
contida no art. 43 do seu Regimento Interno.

b)  Julgamento  da  questão  da  nulidade  do  procedimento  autorizativo  da
venda,  pela  inobservância  da  prévia  definição  do  seu  interesse  histórico:  a  busca  do
esclarecimento acerca da nulidade não fazia qualquer referência ao procedimento licitatório,
mas àquele procedimento anterior que culminou na autorização para sua instauração, com
definição acerca do seu interesse histórico pelo IPHAN, aspecto de forma implícito no art. 9º
da Lei nº 11.437/07 e explicitado pelo Manual de Destinação dos Imóveis do SPU (item 5.19),
cujo conhecimento, ainda que não tivesse sido levantado pelo Parecer deste órgão, poderia e
deveria ocorrer de ofício, consoante determinação constante do art. 168 do Código Civil.

c) Julgamento da questão da proteção da ambiência e visibilidade dos bens
tombados na  vizinhança,  mais  exatamente  nos  bairros  de São José e  Santo Antônio:  não
bastava dizer que essa matéria não era objeto de questionamento, mas indicar os fundamentos
e o pedido contidos na inicial que justificariam a omissão da sua apreciação, aspecto que em



Processo nº 0001291-34.2013.4.05.8300  Recurso Especial nº 24173/2018 8

que demonstrou desconhecimento do conteúdo da inicial, pois nas alegações contidas no seu
item “  6.2 – Da proteção à visibilidade dos bens tombados  ” (fl. 14-v), exatamente ancoradas
no art. 18 do Decreto-lei nº 18/27, que determinou o pedido constante do subitem 8.10, no seu
final  demonstra  “  a  necessidade  de  preservação  da  visibilidade  e  ambiência  dos
monumentos  tombados  nos  bairros  de  São  José  e  Santo  Antônio  ” (fl  24-v,  sem  os
destaques no original).

Como se vê, a decisão, além de omitir o prequestionamento expresso dos
dispositivos que foram indicados para demonstrar a obscuridade e omissões do julgamento,
continuou recalcitrante na apreciação de aspectos da causa que poderiam modificar totalmente
a conclusão do julgado, situação que demonstra a total violação aos dispositivos indicados
como vulnerados, além da ignorância quanto a aspectos importantíssimos para definição da
causa.

2.3 – Da ofensa ao art. 9º da Lei nº 11.483/07.

O dispositivo indicado como vulnerado tem o seguinte conteúdo:

Art. 9o Caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN receber e
administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da
extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manutenção.
§  1o Caso  o  bem  seja  classificado  como  operacional,  o  IPHAN  deverá  garantir  seu
compartilhamento para uso ferroviário.
§  2o A preservação  e  a  difusão  da  Memória  Ferroviária  constituída  pelo  patrimônio
artístico, cultural e histórico do setor ferroviário serão promovidas mediante:
I - construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus,
bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções e acervos;
II  -  conservação  e  restauração  de  prédios,  monumentos,  logradouros,  sítios  e  demais
espaços oriundos da extinta RFFSA.

O dispositivo em comentário,  é  fácil  de ver,  transferiu para o IPHAN o
poder  de  receber  e  qualificar  a  natureza  dos  bens  ferroviários,  de  tal  sorte  que  eventual
alienação de um deles pressupõe sua prévia oitiva acerca do interesse histórico, sob pena de
nulidade do procedimento administrativo que autorizar, pois não pode o mesmo ser definido
sem esse requisito de forma.

Em obediência a essa norma, o SPU – Serviço do Patrimônio da União -
realizou  sua  complementação  através  de  um  “Manual”,  na  parte  relacionada  com  a
“Destinação dos  Imóveis”,  item 5.19,  estabelecendo a necessidade  de  pronunciamento  do
IPHAN acerca  do  seu  desinteresse  sob o  ponto  de  vista  histórico  como requisito  para  a
alienação de bens recebidos da extinta RFFSA.

Essa consulta e registro no procedimento para a venda, portanto, era uma
formalidade que não poderia ser esquecida.

Por outro prisma, o Direito Civil, como se sabe, faz distinção entre ato nulo
(nulidade absoluta) e ato anulável (nulidade relativa), na conformidade com seus artigos 169 e
172, pois, ao lado de outros aspectos, não se permite a convalidação nos defeitos relacionados
com o primeiro, enquanto o segundo permite a confirmação. Consulte-se:

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo
decurso do tempo.
(...)
Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.
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Por outro lado, as nulidades absolutas resultam das seguintes situações, a
saber:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
IV - não revestir a forma prescrita em lei;
(…) (Sem destaques no original)

No caso concreto, como se observa, o defeito apresentado no procedimento
administrativo  é  de  natureza  formal,  como  previsto  no  dispositivo,  eis  que  se  olvidou  o
requisito obrigatório, antes da transferência da propriedade, acerca da ausência de interesse
histórico sobre o bem, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.483/2007, aspecto tratado no Direito
Civil como nulidade absoluta.

A questão,  por  outro prisma,  é  se  apurar  se esse mesmo direcionamento
jurídico é acatado pelo Direito Administrativo.

Sobre o assunto,  é de se ver que há autores que entendem que todo ato
administrativo ilegal é nulo (HELY LOPES MEIRELLES, op. cit., p. 183/184), enquanto Tito
Prates  da  Fonseca  e  Oswaldo  Aranha  Bandeira  de  Mello  entendem  aplicável  ao  ato
administrativo  a  dicotomia  dos  atos  nulos  e  anuláveis  do  Direito  Civil  (apud  CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,  Curso  de  Direito  Administrativo,  p.  272/273,  São
Paulo, Malheiros, 1995). Consulte-se a posição individual adotada por CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, in verbis:

“146. Quanto  a  nós,  sem negar  as  premissas  de  ambas  as  correntes,  discordamos  das
conclusões.  Aceitamos  que  há  atos  nulos  e  anuláveis,  acompanhando  nisto  a  Oswaldo
Aranha Bandeira de Mello, cujas lições, aliás, permeiam visivelmente todo o exame a que
se procedeu dos atos administrativos.
Entretanto, parece-nos que já, além deles – e nisto modificamos a posição que vínhamos
assumindo até época recente –,  uma categoria de atos  viciados cuja gravidade é de tal
ordem que, ao contrário dos atos nulos ou anuláveis, jamais prescrevem e jamais podem ser
objeto de “conversão”. Além disto,  existe  direito de resistência contra eles.  São os que
denominaremos  com  a  expressão  rebarbativa  (reconheça-se)  de  'atos  inexistentes'.
Consistem em comportamentos que correspondem a condutas criminosas, fora do possível
jurídico e radicalmente vedadas pelo Direito”. (Op. cit., p. 274).

M.  SEABRA  FAGUNDES,  no  entanto,  com  toda  razão,  pondera  a
necessidade de se readequar a teoria das nulidades do Direito Civil  no âmbito do Direito
Administrativo,  assim  definindo  o  que  se  considera  nulo  e  anulável  no  âmbito  público.
Consulte-se:

“Não  há  dúvida  de  que  essa  transplantação  acarretaria  tais  dificuldades  na  aplicação
administrativa  (pela  auto-impugnação)  e  jurisprudencial  do  sistema  de  nulidades,  que,
longe de trazer concurso eficiente à disciplina das relações entre Administração Pública e
administrados, as complicaria.
(…)
32. Os atos viciosos se podem agrupar em três categorias:
I  –  Atos absolutamente inválidos,  ou,  se se quer guardar  fidelidade à  nomenclatura do
Código Civil, atos nulos.
São os que violam regras fundamentais atinentes à manifestação da vontade, ao motivo, à
finalidade ou à forma, havidas como de obediência indispensável pela sua natureza, pelo
interesse público que as inspira ou por menção expressa da lei.
Carecem de qualquer valia  jurídica”.  (O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder
Judiciário, p. 64 e 65, Rio de Janeiro, Forense, 2006, sem destaques no original).
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Tratando-se  de  uma  exigência  formal  decorrente  do  art.  9º  da  Lei  nº
11.483/07  no  âmbito  do  procedimento  administrativo  necessário  à  venda  do  bem,  seu
descumprimento gerou uma nulidade absoluta, que não pode ser suprida pela ratificação ou
conversão  do  negócio  jurídico,  de  modo  que  sua  prática  requisita  a  renovação  de  todo
procedimento administrativo relacionado com a venda, inclusive a escritura pública de venda-
e-compra. Consulte-se:

“A  questão  da  procedimentalização  de  atividade  administrativa:  o  tema  da
procedimentalização  já  foi  examinado  anteriormente.  Tal  como  exposto,  um requisito
formal  inafastável para a validade do ato administrativo reside na observância do
devido procedimento, que propicie a formação democrática da vontade administrativa.
O  procedimento  alcança  toda  atividade  administrativa  e  cada  ato  em  particular.  O
procedimento não é simples  requisito de forma dos atos  administrativos.  Consiste  num
condicionamento  ao  exercício  da  função  administrativa  em  todos  os  seus  aspectos”
(MARÇAL JUSTEN FILHO, Curso de Direito Administrativo, p. 439, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2014, sem destaques no original).

Deste modo,  não há dúvidas  acerca da nulidade da desafetação do bem,
dado defeito procedimental acerca de um aspecto inafastável para a venda, do mesmo modo
como, no caso, ocorre a impossibilidade do seu suprimento pela ratificação, eis que acarreta
nulidade absoluta.

2.4 – Da ofensa ao art. 46 da Lei nº 378/37.

Art.  46.  Fica  criado  o  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  com  a
finalidade  de  promover,  em  todo  o  País  e  de  modo  permanente,  o  tombamento,  a
conservação,  o  enriquecimento  e  o  conhecimento  do  patrimônio  histórico  e  artístico
nacional. 

Esse  dispositivo,  pela  sua  natureza  secundária,  foi  recepcionado  pela
Constituição Federal de 1988 com um novo sentido, na medida em que tem necessidade de ter
sua interpretação adequada ao conteúdo do art. 216 da Lei Maior. Consulte-se o conteúdo da
norma primária, in verbis:

Art. 216. 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:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV  -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às
manifestações artístico-culturais;
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
(…)

O dispositivo  constitucional  transcrito,  a  propósito,  caracteriza  o  ato  de
tombamento e outros meios protetivos como  vinculado, na medida em que estabeleceu os
critérios  necessários  a  que  o  objeto  mereça  uma  das  formas  de  proteção  especial,  mais
especificamente tendo em conta sua ligação a “portadores de referência à identidade, à ação, à
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memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, especialmente quando
digam respeito a aspectos como “as formas de expressão”, “os modos de criar, fazer e viver”,
“as criações científicas, artísticas e tecnológicas”, “as obras, objetos, documentos, edificações
e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais”, “os conjuntos urbanos e
sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  ecológico  e
científico”.

A consequência dessas características  torna o referencial  necessariamente
objeto  da  proteção  através  de  “inventários,  registros,  vigilância,  tombamento  e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”.

Diante disso, não faz sentido que algo detentor dessas características não
vincule o Poder Público a derramar sobre ele uma das formas de proteção, especialmente o
tombamento.

E tal acontece,  também, porque “Miranda (…) assevera que a proteção do
patrimônio  cultural  insere-se,  sem dúvida,  no  conceito  de direito  fundamental  de  terceira
geração, sendo inconteste que a tutela desse direito satisfaz a humanidade como um todo
(direito difuso), na medida em que preserva a sua memória e seus valores, assegurando a sua
transmissão  às  gerações  futuras”  (RENATO  DURO  DIAS,  Preservação  do  Patrimônio
Cultural como Direito Fundamental: Natureza Jurídica, Limites e Competência, disponível em
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8062, acesso em 09.11.2018).

É  de  ser  lembrado  que  o  art.  129,  inciso  III,  da  Constituição  Federal,
vocaciona o Ministério Público para “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social,  do meio ambiente e de outros direitos difusos e
coletivos”.

Então, não há dúvida de que a omissão no tombamento de um bem com
representatividade histórica é algo que pode e dever ser objeto de controle jurisdicional, de
sorte  que  as  formas  de  proteção  previstas  no  art.  46  da  Lei  nº  378/37,  pela  natureza
vinculativa da medida, justificam a promoção da Ação Civil Pública em caso de omissão,
especialmente pela vinculação da sua interpretação ao art. 216 da Constituição Federal.

Repetindo,  o  exame  do  dispositivo  constitucional,  tomado  especialmente
pelo conteúdo da sua cabeça, demonstra claramente que a definição de patrimônio cultural
brasileiro é realizada a partir dos parâmetros relacionados “à identidade, à ação, à memória
dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira”  que  tenham  valor  “histórico,
paisagístico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  ecológico  e  científico”,  aspectos  que
determinarão  ao  Poder  Público  a  proteção  a  partir  de  vários  instrumentos  destinados  a
acautelá-los e preservá-los.

Como  se  observa,  o  ato  do  Poder  Público  somente  é  discricionário  na
escolha  do  mecanismo  mais  adequado  à  proteção,  não  em  relação  à  sua  realização
propriamente dita, injunção que lhe é determinada de forma direta pela Lei Maior, bastando
que ocorram os pressupostos nela própria estabelecidos.

Declarar a natureza histórica de um bem e estabelecer a forma de como será
protegido, nos termos do que estabelece o § 1º do art. 216, é ato de natureza vinculada, de
modo que uma decisão administrativa que negue a importância histórica e arquitetônica, por
exemplo, ao prédio da Faculdade de Direito do Recife ou ao do TJ/PE, pode ser objeto de
controle  judicial,  do  mesmo  modo  acontecendo  com  aquela  que  afirma  haver  interesse
histórico sobre determinado bem particular. Sobre o assunto, consulte-se:

“Poder  vinculado  ou  regrado é  aquele  que  o  direito  positivo  –  a  lei  –  confere  à
Administração  Pública  para  a  prática  de  ato  de  sua  competência,  determinando  os
elementos e  requisitos necessários à sua formalização.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8062
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8062
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Nesses atos a norma legal condiciona a sua expedição aos dados constantes de seu texto.
Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua prática, o
agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações.
Nessa categoria de atos administrativos, a liberdade de ação do administrador é mínima,
pois  terá  que  se  ater  à  enumeração  minuciosa  do  direito  positivo  para  realizá-los
eficazmente” (HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, p. 96, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1990).

Em tal circunstância, se determinado bem se enquadra na previsão do art.
216 da Constituição Federal,  a  autoridade administrativa competente não tem o poder de
julgar a conveniência e oportunidade de tombá-lo ou protegê-lo de outra forma, devendo fazê-
lo de forma obrigatória. Não há dúvida, por força disso, que o ato de tombamento é vinculado.
Consulte-se:

“Tombamento, de maneira singela, é o ato administrativo constitutivo por meio do qual a
Administração Pública, ao reconhecer, à luz de manifestações técnicas, que determinado
bem  se  enquadra  nos  pressupostos  constitucionais  e  legais  e,  no  confronto  do  caso
concreto  com  os  valores  resguardados  pela  Constituição,  verifica  a  necessidade  de
conservá-lo e determina sua preservação, com a consequente inclusão no Livro de Tombo.
(…)
O tombamento, sob esse aspecto, é  ato vinculado. (...)” (LÚCIA VALLE FIGUEIREDO,
Curso de Direito Administrativo, p.  296/297, São Paulo, Malheiros Editores,  2003, sem
destaques no original).

“O tombamento se realiza através de um  procedimento administrativo vinculado,  que
conduz  ao  ato  final  de  inscrição  do  bem  num dos  Livros  do  Tombo.  (HELY LOPES
MEIRELLES, op. cit., p.480, sem destaques no original)

Ora,  se  um bem de  valor  histórico  tem natureza  difusa,  mesmo porque
interessa a todas as pessoas sem se fixar em ninguém especialmente, qualquer ato que lhe
negue tal condição, quando justificado a partir dos parâmetros constitucionais, pode ser objeto
do direito abstrato de ação (judicial control, CF, art. 5º, inciso XXXV).

Em  assim  sendo,  não  faz  sentido  que  a  definição  daquilo  que  é
representativo do patrimônio histórico seja reservada exclusivamente à cúpula de um órgão de
Administração Pública, que, por força de injunções de natureza político-partidária, podem até
estar sujeitos às influências daqueles para quem o desenvolvimento, sustentável ou não, deve
sempre ser eleito como prioridade, de modo a negar como sem importância histórica algo que,
à luz da Lei Maior, tenha total enquadramento como tal.

O dispositivo constitucional, a propósito, caracteriza-se como uma norma
aberta, dentro da concepção alemã moderna de interpretação da Constituição como um dever
de todos, de modo que não pode ser traduzido na estreiteza de que algo de valor histórico se
situa dentro do âmbito estrito dos interesses do atual Governo Federal, mas é tarefa que exige
o esforço conjunto de toda sociedade, de modo que cabe ao Poder Judiciário, principalmente
pela oitiva das pessoas que mais conhecem do assunto, definir se algo é ou não do interesse
cultural, histórico, paisagístico, etc. Sobre o assunto, consulte-se:

“No  campo  das  decisões  judiciais,  cabe  aos  magistrados  enxergarem-se  como  agentes
políticos  aos  quais  também  é  dado  decidir  qual  seja  o  interesse  público,  sempre  que
omissos se demonstrarem os outros poderes.
Não  se  trata  de  usurpar  funções  do  Executivo  definindo  a  realização  de  atividades,
programas  ou  políticas,  quando  a  relação  jurídica  estabelecida  for  verticalizada,  como
ocorre no Direito Administrativo, mas sim de, enquanto Estado-Sociedade dizer ao Estado-
Administração  quais  bens  e  interesses  estão  sendo  lesados  por  sua  omissão  e  definir
obrigações  de  fazer  e  de  não  fazer  a  serem cumpridas,  numa relação  horizontalizada”
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(LUIZ FERNANDO CABRAL BARRETO JÚNIOR, O Controle Judicial das Omissões do
Poder  Público  no  Dever  de  Proteção  ao  patrimônio  Cultural,  disponível  em
https://www.google.com.br/search?q=libreoffice&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-4d5VtqeB8WfwgS_w4LADQ#q=patrim

%C3%B4nio+hist%C3%B3rico+e+controle+jurisdicional, acesso em 22/12/2015)

“Hugo Nigro Mazzilli: 'Ora, seria inadmissível impedir, por falta de tombamento, o acesso
ao  Judiciário  para  proteção  a  valores  culturais  fundamentais  da  coletividade.  Não  há
nenhuma  exigência  da  lei  condicionando  a  defesa  do  patrimônio  cultural  ao  prévio
tombamento administrativo do bem, que, como se viu, é apenas uma forma administrativa,
mas não sequer a única forma de regime especial de proteção que um bem de valor cultural
pode ensejar'.
Édis Milaré: 'Como se disse, e não faz mal repetir, o reconhecimento de que determinado
bem tem valor cultural não é privativo do Poder Legislativo ou do Executivo, podendo
também ser emanado do Poder Judiciário. Essa a linha preconizada pela Lei 7.347/85, que
tornou possível a inclusão de bens no patrimônio cultural brasileiro por meio de decisão
judicial, independentemente do critério administrativo. Aliás, pode ocorrer que a falta de
proteção de tais bens decorra exatamente da omissão do poder público, ou seja, do ato de
tombamento,  de forma que,  se esse fato ocorre,  é  através da ação civil  pública que os
legitimados buscarão a necessária tutela jurisdicional. A propósito, não custa lembrar que o
tombamento não constitui, mas apenas declara a importância cultural de determinado bem,
motivo pelo qual mesmo coisas não tombadas podem ser tuteladas em ação civil pública.
Realmente, a identificação do valor cultural de um bem não emerge da mera criação da
autoridade, visto que ele já tinha existência histórica no quadro da sociedade. O fato de um
bem determinado pertencer ao patrimônio cultural ou, como diz a lei, ser bem ou direito ‘de
valor artístico,  estético, histórico, turístico e paisagístico’ pode ser provado no curso da
ação civil pública e referendado por provimento jurisdicional'.
Rui  Arno Richter:  'Assim,  se o Poder  Executivo e o Poder  Legislativo omitirem-se  na
preservação e acautelamento de determinado bem ou de um conjunto de bens de valor
cultural, a iminência de sua destruição, deterioração ou mutilação exige a possibilidade de
remédios jurídicos à disposição da sociedade civil e do cidadão para invocar a tutela do
Poder  Judiciário,  buscando  decisão  judicial  como  outra  forma  de  acautelamento  e
preservação do patrimônio cultural.  Estes  instrumentos imprescindíveis são a ação civil
pública e a ação popular, que mais irão contribuir para atingir os fins para as quais foram
concebidas  se  interpretadas  pelos  profissionais  do  Direito  como  o  mesmo  sentido  de
garantia de acesso à ordem jurídica justa que inspirou estas criações'.
Álvaro Luiz Valery Mirra:  'não há ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de
competência do Poder Executivo quando impõe à Administração Pública o cumprimento de
obrigações de fazer tendentes à supressão da omissão estatal lesiva ao meio ambiente, pois,
na realidade, quem age em iniciativas dessa natureza é a própria sociedade, e o juiz, ao ser
provocado,  exerce  sua  atribuição  precípua  e  específica  de  aplicar  o  direito  aos  casos
concretos'
(…)

REMESSA  NECESSÁRIA.  APELAÇÃO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE BEM DE VALOR CULTURAL PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE.  TOMBAMENTO.  TRANSGRESSÃO  AO  PRINCÍPIO  DE
SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DOS
IMÓVEIS PELA AÇÃO DO TEMPO E HUMANA. NÃO CONFIGURADA. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.1. O reconhecimento
de bem, material ou imaterial, como pertencente ao patrimônio cultural não é ato exclusivo
do  poder  legislativo  ou  do  poder  executivo.  O  Poder  Judiciário  pode  declará-los,
determinando  a  inscrição  no  livro  do  tombo,  mormente  quando  há  omissão  do  Poder
Público em tutelá-los.2. Não há de se falar em transgressão ao princípio da separação dos
poderes, uma vez que administração pública não está isenta do controle judicial, sobretudo
quando descumpre os deveres constitucionais a ela impostos.3. Os imóveis declarados na
sentença como portadores de valor histórico e cultural, embora danificados pela ação do
tempo  e  pela  ação  humana,  não  perderam  sua  carga  valorativa,  sendo  passíveis  de
restauração. 4. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. (TJGO; DGJ
437259-27.2008.8.09.0011;  Aparecida  de  Goiânia;  Relª  Desª  Elizabeth  Maria  da  Silva;
DJGO 16/12/2011; Pág. 223)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTO ALEGRE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL
PARTICULAR. VALOR HISTÓRICO E CULTURAL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL

https://www.google.com.br/search?q=libreoffice&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-4d5VtqeB8WfwgS_w4LADQ#q=patrim%C3%B4nio+hist%C3%B3rico+e+controle+jurisdicional
https://www.google.com.br/search?q=libreoffice&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-4d5VtqeB8WfwgS_w4LADQ#q=patrim%C3%B4nio+hist%C3%B3rico+e+controle+jurisdicional
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QUE INCLUA O BEM ENTRE O PATRIMÔNIO CULTURAL A SER PROTEGIDO.
POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A PRESERVAÇÃO DO
IMÓVEL.  PERIGO  DE  COLAPSO.  INTERESSE  PÚBLICO  CARACTERIZADO.O
Poder  Público,  mesmo  ausente  lei  municipal  que  estabeleça  a  preservação  do  imóvel
constante  da  listagem  de  valor  histórico  cultural,  pode  determinar  ao  proprietário  sua
conservação.  Além  do  valor  artístico,  histórico  ou  cultural  que  importem  na  sua
preservação, cumpre atentar para a conservação estrutural, sob pena de se causarem danos a
integridade e vida de pessoas. Agrafo ministerial provido. Liminar confirmada (Ag. In. n.
599327285 – 4ª C. Cív. Do TJRS – Porto Alegre – Rel. Des. Vasco Della Giustina – J.
19.4.2000).
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PATRIMÔNIO  CULTURAL.  AUSÊNCIA  DE
TOMBAMENTO.  IRRELEVÂNCIA.  POSSIBILIDADE  DE  PROTEÇÃO  PELA  VIA
JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 216, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.Não
há  qualquer  exigência  legal  condicionando  a  defesa  do  patrimônio  cultural  –  artístico,
estético,  histórico,  turístico,  paisagístico  –  ao  prévio  tombamento  do  bem,  forma
administrativa de proteção, mas não a única. A defesa é possível também pela via judicial,
através de ação popular e ação civil pública, uma vez que a Constituição estabelece que ‘o
Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,  tombamento,
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.’ (art. 216, § 1º). (…)
(Apel. Cív. n. 97.001063-0 – 3ª Câm. Cív. do TJSC – Criciúma – Rel. Des. Silveira Lenzi –
J. 24.8.1999)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL –
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERIGO DE REMOÇÃO DO BEM. O
Ministério  Público  possui  legitimidade  para  propor  ação  civil  pública  em  defesa  do
patrimônio histórico e cultural, mesmo que o bem ainda não tenha sido tombado. Ante o
perigo  iminente  de  remoção  do  bem  tombado  para  outra  localidade,  como  se  alega
oficialmente, é correto o deferimento da liminar que limite a possibilidade dessa remoção
(TJMG – Ag. 000.335.443-8/00 – 7ª Câm. Cív. – Rel. Des. Wander Marotta – J. 5.5.2003).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO.
PILARES DE ESTRADA DE FERRO. PERÍCIA. (…) A ausência de prévio tombamento,
ou outro ato oficial de preservação, não impede a tutela jurisdicional voltada à proteção do
patrimônio cultural. Prova que pode ser determinada de ofício, torna irrelevante o prazo
para o seu requerimento. (…) Negado provimento ao recurso, com observação, cessado o
efeito  suspensivo.  (AG.  In.  n.  292.905-5/5-00  –  8ª  Câm.  de  Dir.  Público  do  TJSP –
Sorocaba – Rel. Des. Teresa Ramos Marques – J. 12.2.2003 – unânime).
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  Tombamento  e  preservação  de  imóvel.  Valor  histórico  e
arquitetônico.  Interesse  da comunidade,  no sentido de resguardar-se a  arquitetura  local.
Reconhecimento  de  sua  existência  que  pode  ser  efetivado  pelo  Judiciário,  não  sendo
privativo  do  órgão  Legislativo  ou  Administrativo.  Recurso  não-providos  (Apel.  Cív.  n.
19.539-5 – Capivari – 1ª Câm. De Direito Público – Rel. Scarance Fernandes – 19.5.1988 –
v. u.).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de não fazer. Preservação da construção de edifício.
Valor histórico e arquitetônico. Lei a respeito não aprovada. Irrelevância. Interesse Público
que pode ser defendido como realidade social. Reconhecimento de sua existência que pode
ser  feito  pelo  Judiciário,  não  sendo  privativo  do  órgão  Legislativo  ou  Administrativo.
Sentença anulada. Prosseguimento do feito ordenado. Recurso Provido (RJTJESP 114/38)”
(Possibilidade  de  Tombamento  pelo  Poder  Judiciário,  disponível  em
https://direitosurbanos.wordpress.com/2013/04/22/possibilidade-de-tombamento-pelo-
poder-judiciario/, acesso em 22/12/2015)

Em síntese, a concepção acerca do interesse histórico sobre um bem pode
resultar de uma declaração judicial, como anteriormente demonstrado.

No  caso  concreto,  a  propósito,  esse  ponto  é  importante  para  fixar  a
determinação ao IPHAN de proteger a área objeto da Ação Civil Pública.

https://direitosurbanos.wordpress.com/2013/04/22/possibilidade-de-tombamento-pelo-poder-judiciario/
https://direitosurbanos.wordpress.com/2013/04/22/possibilidade-de-tombamento-pelo-poder-judiciario/
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Com  efeito,  objetivando  realizar  o  procedimento  de  venda  da  área
questionada, o SPU – Serviço do Patrimônio da União buscou junto ao IPHAN a informação
básica e necessária para o procedimento de alienação, mais exatamente o pronunciamento
acerca  do  interesse  histórico,  ocasião  em que  técnicos  da  Superintendência  Regional  em
Pernambuco,  ratificando  posição  que  já  vinham  sustentando  desde  o  ano  de  2004,
encaminharam à sede do órgão, em Brasília, o Memorando nº 899/2007, no qual mais uma
vez informavam esse característico sobre toda área do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas.
Esse memorando,  segundo as informações oficiais  da cúpula do IPHAN, nunca chegou a
Brasília, de modo que a   SPU não recebeu a resposta acerca da sua indagação e resolveu
realizar a venda do bem sem o cumprimento desse requisito inafastável para a validade
do ato de desafetação.

Os indícios de ilicitude na ausência de resposta podem ser extraídos de três
detalhes:

–  registro  do  encaminhamento  do  ato  ao  IPHAN,  em  Brasília,  consoante  “Malote  nº
26530”, o que deixa em dúvida essa estória de que foi extraviado;
–  estranha  e  inexplicavelmente  esse  fato  de  tamanha  importância  não  foi  objeto  de
investigação, o que também levanta dúvidas acerca do “extravio”;
– o mais estranho de tudo: todos os bens indicados no referido memorando foram tidos
como de valor histórico, exceto aquele relacionado com a área objeto de discussão;
–  “O  Grupo  de  Trabalho  do  IPHAN/PE,  no  Parecer  Técnico  nº
01/2012/MELF/GB/MMF/FC/IPHAN/PE/MinC (fl. 479 do Anexo I, vol. II, do ICP 906-
2012),  afirma que,  'segundo cópia  existente  nos autos  do processo (fls.  415  e  416)',  o
Memorando nº 899/2007, foi 'recebido no DEPAM em 08 de novembro de 2007'  (...)”
(Contrarrazões de Apelação do MPF, fl. 2704-v).

Por  outro  lado,  a  cúpula  do  IPHAN  em Brasília  já  tinha  conhecimento
acerca da importância histórica da área, pelos seguintes motivos:

– no ano de 2004, conforme acatado pela interlocutória de fls. 306/320, o IPHAN, através
do Parecer  Técnico nº 01/FG/RVF/2004,  de 09/03/2004,  “reconheceu a  necessidade de
preservação do 'segundo caminho de ferro construído no país, trecho entre Cinco Pontas –
Cabo, devido à sua importância histórica do desenvolvimento do país' (fls. 22 do anexo)”
(Contrarrazões do MPF ao Recurso de Apelação, fl. 2.700);
– em 08/03/2007, através do Ofício nº 175/2007/5ª SR/IPHAN/MinC, solicitou à Gerência
Regional do SPU em Pernambuco o encaminhamento de todos os procedimentos referente
à venda do Patrimônio Ferroviário no Estado, com anexo indicando os bens arrolados como
de valor histórico, artístico e cultural, nele constando o Pátio Ferroviário de Cinco Pontas,
sendo a  correspondência  recebida  “na SPU em 08/03/2007 (fl.  443  do  ICP 906/2012,
Anexo I, Vol. II)” (Contrarrazões do MPF ao Recurso de Apelação, fl. 2.702);
– outra manifestação junto à União acerca da importância histórica do Pátio Ferroviário das
Cinco Pontas foi realizada através da “Informação nº 92/Mel/Iphan/2008, produzida em
19 de dezembro de 2008 (fls. 533/538, vol. 2 da ACP)” (Contrarrazões do MPF ao Recurso
de Apelação, fl. 2.702-v);

Como se percebe, essa estória de que houve “extravio” do Memorando nº
899/2007  está  mal  contada,  o  que  mostra  que  o  procedimento  foi  pensado  para  evitar
afirmações técnicas no sentido de que havia interesse histórico sobre a área, facilitando-lhe a
venda. Esses aspectos já seriam o bastante para a declaração de nulidade do procedimento de
alienação do bem em razão de claro “desvio de finalidade”. Para além de tudo isso, todavia,
ficou igualmente demonstrado o interesse histórico sobre a área.
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Por primeiro, não se observa no ato do DEPAM uma contestação ao valor
histórico  do  ambiente  objeto  da  discussão,  mas  uma  forma  de  se  ajustar  a  um  fato
supostamente consumado, ou seja, a venda da área ao Novo Recife Empreendimentos Ltda.
Observe-se, a propósito, parte da Nota Técnica nº 002/2011/DEPAM, de 15/01/2011:

“O mesmo documento afirma que o  Superintendente reconhece do valor histórico da
área,  mas alerta  para as possíveis repercussões negativas  (judicial  e social)  que podem
advir da decisão do IPHAN a partir do parecer do Grupo de Trabalho do Iphan/PE, caso se
opte pela valoração da área e anulação do leilão” (ver Contrarrazões do MPF ao Recurso de
Apelação, fl. 2710)

Vale transcrever, aqui, o comentário feito pelas Contrarrazões do MPF ao
Recurso de Apelação, a saber:

“A nota técnica do DEPAM não se mostra apta a refutar tecnicamente as conclusões
do  GT constituído  na  Superintendência  do  IPHAN/PE,  formado  por  uma  equipe
multidisciplinar.
Com efeito, o grupo de trabalho do qual participou a ex-servidora da RFFSA Maria Emília
Lopes, arquiteta e especialista em patrimônio ferroviário, o cientista social Giorge Bessoni,
além de outros arquitetos do IPHAN/PE, contou também com a colaboração do historiador
do DEPAM-RJ Adler Homero Fonseca de Castro. A constituição da equipe foi justificada
em face  da  complexidade  do  bem ferroviário  e  industrial  em questão,  além da  recém
criação  do instituto “memória ferroviária”,  até  então  objeto  de estudos e definições no
IPHAN.  A comissão  do  DEPAM-BSB,  formada  exclusivamente  por  arquitetos,  sequer
vistoriou o imóvel para elaborar a nota técnica,  consoante declarado pelos membros da
Comissão, ouvido na audiência de justificação, José Rodrigues Cavalcanti Neto (termo de
audiência de fls. 306/320, no vol. 1 da ACP, gravada em áudio)” (Fl. 2.710-v, sem os grifos
no original).

Acerca da constatação do valor histórico da área, realizada pelo Grupo de
Trabalho  Disciplinar  do  IPHAN/PE  –  que  produziu  o  “Parecer  Técnico  sobre  o  Pátio
Ferroviário de Cinco Pontas, de 17 de dezembro de 2010”, “Parecer Técnico Complementar
'Pátio  Ferroviário  das  Cinco  Pontas:  Significância  Cultural  e  Preservação  da  Memória
Ferroviária',  de  27  de  outubro  de  2011”  e  “Parecer  Técnico  nº
01/2012/MELF/GB/MF/FC/IPHAN/PE/MinC, de 17 de fevereiro de 2012: Pronunciamento
acerca  da  Nota  Técnica  nº  002/2011/DEPAM:  Complexo  Ferroviário  do  Pátio  de  Cinco
Pontas  –  RFFSA (processo  nº  014.000558/2010-93)  (vide  fl.  2.711)  –,  dizem  ainda  as
Contrarrazões do MPF o seguinte:

“Imprescindível, para compreensão da presente demanda, um mergulho nos pareceres
técnicos acima indicados.
A leitura desses documentos é importante porque descortina diversos valores reunidos no
Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, afastando a compreensão  apressada  de que o local
seria um mero terreno abandonado (…)
Pois bem: de acordo com os estudos realizados por cinco arquitetos, um cientista social e
um historiador  – integrantes do GT – agora sob a perspectiva do conceito de  memória
ferroviária veiculado na Lei nº 11.483/2007, foi fixado o entendimento de que o imóvel, em
sua totalidade, revela 'a imbricação dos valores culturais por ele carregados', estabelecendo-
se como lugar de memória” (fl. 2711).
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Depois, traz a lume o terceiro pronunciamento do GT, “contrapondo-se à
manifestação reducionista do DEPAM”, no bojo do qual se afirma o seguinte:

“4 – No que tange à presença no local da segunda Linha Férrea mais antiga do Brasil, fato
amplamente frisado pela supramencionada Comissão para se contrapor ao valor cultural
atribuído  ao  Pátio  das  Cinco  Pontas  (fl.  436),  o  Grupo  de  Trabalho  ratifica  que  não
atribuiu valor ao Pátio pela implantação e Permanência de suas linhas férreas, mas
sim, dentro outros fatores, por ser o primeiro pátio ferroviário do Brasil que possui as
características  portuárias,  detalhadamente  discutidas  nos  Pareceres  até  o  momento
produzidos, isto é, de funcionamento em conexão com o Porto (que ainda hoje mantém suas
atividades, inclusive com perspectiva de ampliação); de possuir os compartimentos e as
funcionalidades,  densamente descritas;  de ter  sido implantado em ponto privilegiado da
cidade,  seguindo  vocação  histórica  do  local  de  transporte  de  mercadorias;  de  ser
importante para o entendimento da paisagem da cidade e para o desenvolvimento, no
período histórico da implantação da industrialização em Pernambuco.  Dessa forma,
procurou-se  demonstrar  que  a  unidade  mínima  de  valoração  deve  ser  o  pátio
ferroviário, como um complexo constituído de patrimônio edificado e de espaços livres
onde estão implantados os equipamentos de sinalização, comunicação, manobra e demais
elementos necessários à logística da operação ferroviária de carga e de passageiros,  não
fazendo sentido, à luz da aplicação da Portaria IPHAN nº 407/2010 e do entendimento de
patrimônio industrial, tratar as partes isoladamente” (vide fl. 2.711-v).

Essas considerações, que não tomaram como norte aspectos estranhos ao
questionamento histórico (anulação da venda, obrigação de devolução dos valores pagos pelo
ente particular e custos da manutenção do local histórico), deixam claramente certo o valor
histórico que paira sobre o local no seu todo. Apesar disso, a Nota Técnica do DEPAM, para
contrariar o grupo de trabalho, considerou o seguinte:

–  apesar  de  o  Superintendente  reconhecer  “o  valor  histórico  da  área”,  alerta  para  as
repercussões negativas, judicial e social, decorrentes da anulação do leilão;
– por força disso, ratificou o entendimento anterior da Superintendência, “de que deve ser
valorado o leito ferroviário (cujo traçado permanece ainda conforme o original),  trecho
ainda  operacional,  que  não  foi  e  não  deverá  ser  alienado,  mesmo  no  caso  de  sua
desativação” (vide fl.  2.712-v),  recomendando estudos para “transformar esse trecho do
pátio  em  área  pública,  preservando  a  leitura  do  traçado  da  linha  e  estudando  projeto
paisagístico que contribua para sua leitura, bem como para a qualificação da área urbana
contígua dos bairros de São José e Santo Antônio” (vide fls. 2.712-v e 2.713);
– no que tange ao trecho leiloado, “do ponto de vista das relações urbanas a manutenção de
uma área desse porte sem uso contraria o princípio da função social da propriedade” (vide
fl. 2.713);
– por tal motivo, “deve-se ponderar até que ponto a preservação de uma área com esse
porte sem uso ferroviário, de fato preserva a memória das antigas relações de trabalho, ou
se essa memória poderia ser tão bem (ou até melhor) valorizada de outra forma” (fl. 2.713),
especialmente em razão da situação de degradação em que se encontra.

A propósito  dessa  nota  técnica,  é  inteiramente  procedente  a  crítica  feita
pelas Contrarrazões à Apelação, formuladas pelo MPF, no sentido de que o Poder Público
criou um meio de se desincumbir do seu dever de cuidar do patrimônio cultural, tal como se
esse encargo fosse de natureza  discricionária,  retirando o valor  a  esse  patrimônio  porque
Estado e Município não se interessavam pelo seu aproveitamento, principalmente quando não
lhes foram oferecidas essas opções, isso sem contar que foi valorizada a opinião pessoal do
Superintendente do IPHAN/PE, que naturalmente exerce cargo em comissão, em detrimento
de estudos feitos por especialistas.
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Além disso, é de se dizer o seguinte:  primeiro, está claro da própria nota
técnica que o Superintendente reconhece o valor histórico e cultural da área, fato que, por si
só,  já  determinaria  o  reconhecimento  da  totalidade  do  pátio;  segundo,  é  vergonhosa  a
afirmação de que a manutenção da área sem uso é um atentado ao princípio da função social
da  propriedade,  quando essa função social,  em uma verdadeira  selva  de pedra como é o
Recife,  pode ser  realizada  através  de área verde,  com sua  transformação em parque,  não
havendo porque da sua priorização para a construção de imensos prédios configuradores de
um verdadeiro bairro no local, com todas as implicações que daí decorrem (esgoto sanitário,
transporte, produção de lixo,  construção de escolas, contribuição para piorar ainda mais o
trânsito caótico da cidade, etc.);  terceiro, é também um absurdo que se queira preservar a
memória histórica do local através da redução da área com tal importância, optando-se pelo
uso privado, totalmente voltado para o lucro, através de construções que vão empaná-la e
descaracterizá-la  pela  diversidade  arquitetônica  de  prédios  monumentais  que  passarão  a
protagonizar no ambiente.

Absolutamente incompreensível essa decisão do IPHAN, que, no fim das
contas, transforma a preservação histórica em algo discricionário, faz opção pelo uso privado
com todas as suas implicações e pelo lucro das empreiteiras em substituição ao uso público e
compartilhado por todos, e ainda tem o desplante de afirmar que assim age como forma de
fazer concreto o princípio da função social da propriedade, tal como se isso fossem impossível
para a preservação de uma área verde no coração da cidade.

2.5 – Da ofensa ao art. 18 do Decreto-lei nº 25/1937.

Art. 18. 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 visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a
obra ou retirar o objéto, impondo-se neste caso a multa de cincoenta por cento do valor do
mesmo objeto.

Esse foi mais um questionamento ignorado pelo acórdão, que igualmente
continuou recalcitrante na ocasião em que teve para responder aos Embargos de Declaração,
quando se saiu com o argumento inconsistente, data venia, no sentido de que a matéria estava
fora do questionamento trazido pela inicial.

Demonstrou  total  desconhecimento  do  subitem  “6.2  –  Da  proteção  à
visibilidade dos bens tombados  ” da inicial (fl. 14-v), fundamentado no art. 18 do Decreto-lei
nº  25/1937,  que culminou no pedido constante  do subitem 8.10,  cujo final  demonstra  “  a
necessidade de preservação da visibilidade e ambiência dos monumentos tombados nos
bairros de São José e Santo Antônio” (fl 24-v, sem os destaques no original).

Como destacado no Parecer desta instituição,  diante da importância e da
difusão da matéria discutida para todos os cidadãos,  dada a importância do sítio histórico
contíguo (bairros de São José e  Santo Antônio),  especialmente para os pernambucanos,  o
MPF buscou Pareceres junto à UFPE – Universidade Federal de Pernambuco, UNICAP –
Universidade  Católica  de  Pernambuco  e  CREA –  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Arquitetura, no qual a primeira instituição, através de simulações, constatou o seguinte:

a) localização da região em conflito como abrangida pela “Zona Especial de
Preservação do Patrimônio Cultural os Bairros de Santo Antônio/São José – ZEPH 10”, fato
que por si só justifica a proteção da sua visibilidade em razão do conteúdo da “Carta de
Veneza” (1964), “Declaração de Amsterdã” (1975) e da “Carta de Xi'an” (2005), que tratam
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acerca da conservação do entorno edificado de sítios e áreas do patrimônio cultural, das quais
se extrai que os monumentos não devem ser protegidos individualmente, mas dentro de todo
contexto onde estão inseridos.

b) Necessidade de proteção da borda da ilha como “condição sine qua non
para  a  manutenção  da  identidade  local  e  visibilidade aos  seus  monumentos”,  cujas
características  definem os  “traços  típicos  da  paisagem recifense  (...)”,  além de  conservar
“excepcional  interesse  histórico  e  estético-cultural  que  empresta  significado  e  prestígio  à
história da cidade”, o que exige a proibição de obstáculos à livre “visibilidade para as torres
das igrejas que caracterizam essa área, mantendo o descortino visual”.

Constatou-se, então, a partir de uma simulação, vista a partir da Ponte do
Pina,  do  local  onde  se  insere  o  projeto,  tal  como  se  observa  nas  figuras  6  e  7,  cuja
fotomontagem serve para que se perceba com mais clareza o que o Projeto Novo Recife está
encobrindo na linha posterior da paisagem, retirando até a percepção a partir de determinado
ponto que o sítio histórico está localizado em uma ilha.

c) A morfologia urbana, traçada pelos holandeses, teve continuidade com os
portugueses, que ergueram no bairro de São José 14 edifícios religiosos entre os séculos XVII
e XVIII, além da Igreja de São José no Século XIX, fato que determinou uma  unidade de
paisagem, “tanto pela pontuação das torres e cúpulas das igrejas sobre a linha do telhado do
casario, quanto pela definição de um traçado que valoriza estes edifícios pela abertura de
pátios, pelas perspectivas e conexão entre eles por ruas estreitas”, que serão encobertas pelas
edificações projetadas.

d) A região do Cais José Estelita foi mantida como charco até meados do
Século XX, como forma de proteção aos contíguos bairros de São José e Santo Antônio,
ocasião em que sofreu aterramento para construção da ferrovia, que não teve o condão de
preencher o vazio existente, “essencial para que se possa acessar visualmente o panorama da
cidade  histórica,  para  que  se  compreenda  o  skiline do  centro  da  cidade  e  se  conserve  a
histórica relação dos bens tombados com as águas”.

e) Apesar das intervenções antrópicas decorrentes da falta de planejamento
da cidade, a exemplo da indevida construção das  Torres Gêmeas, os bairros de São José e
Santo Antônio ainda são consideradas como “paisagem de muito valor  por seus  atributos
intrínsecos – arquitetura e história – e por despertar um sentido de apropriação e afetividade”,
tal como constatado em pesquisa de doutoramento (“Paisagem Postal: a imagem e a palavra
na compreensão de um Recife Urbano”), na qual foi a área considerada como o cartão postal
que mais caracteriza o Recife, “em contraposição a um cartão-postal com vista para o Cais
José  Estelita  com  as  Torres  Gêmeas,  considerado  quase  que  por  unanimidade,  como  a
paisagem que menos identifica o Recife” (vide figura 15).

f) No local ocorreram interferências antrópicas na visibilidade, ambiência e
harmonia desses imóveis tombados, ocorridas entre 2003 e 2008, com a construção dos Piers
Duarte Coelho e Maurício de Nassau, conhecidos como as “Torres Gêmeas”, que se destacam
“pela altura descomunal, pela tipologia arquitetônica distinta do mercado e pela luz sobre os
objetos modernos, que por serem revestidas de cerâmica branca, naturalmente refletem luz e
se impõem diante de outros edifícios do entorno de cores distintas e mais fechadas”, além de
se sobressair sobre bens tombados com sua “arquitetura fora do contexto”.
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g) Apesar das intervenções ilegais realizadas no ambiente,  ainda existem
porções livres, deixando certo que “esta porção que assegurará a manutenção da visualização
é o que se denominou de vazio essencial” anteriormente.

h)  A projeção tridimensional do Projeto Novo Recife  pode ser medida a
partir do “impacto comprovado sobre os monumentos protegidos com a construção dos Piers
Duarte  Coelho e  Maurício de Nassau, as Torres Gêmeas,  segue o mesmo princípio agora
multiplicado como resultado, posto serem 13 torres propostas para o novo projeto no Cais
José  Estelita.  As  interferências  visuais,  então,  se  multiplicam,  causando  desarmonia  na
paisagem”.

Em conclusão, o exame técnico consubstanciado no Parecer oferecido pela
UFPE deixa certo o seguinte:

“Como já demonstrado,  o  Novo Recife prejudicará sim a visibilidade,  a  ambiência e  a
harmonia garantidas pelo Código de Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade
do Recife (1996) que nos Artigos 86 e 89, pontua a importância de se garantir o descortino
para as paisagens detentoras de '[...] traços típicos da paisagem recifense', por revelarem
'[...] excepcional beleza, interesse paisagístico, histórico e estético-cultural que emprestam
significado e prestígio à história da cidade' (PREFEITURA DO RECIFE, 1996, p.59)'. As
visadas capturadas pelo descortino que se abre da 'paisagem distante' serão asseguradas por
lei, por se constituírem em '[...] pontos focais notáveis' e qualquer 'obra, equipamento ou
atividades  que  obstrua  a  visualização  da  estética  e  da  paisagem  urbanas,  inclusive  as
agressões ao vernáculo, a interferência nos monumentos históricos e na qualidade de vida
dos cidadãos' deverão ser objeto de análise e não aprovação. Ao longo deste parecer foram
feitas simulações, análises de paisagem futura e comprovado graficamente,  do ponto de
vista visual, o impacto que uma possível construção do Novo Recife poderá resultar para
São  José  e  Santo  Antônio,  com  perda  irreversível  à  manutenção  dessa  Unidade  de
Paisagem, que considero ser, uma legítima Paisagem-postal recifense'.
Vale destacar, por fim, a necessidade de se garantir, também, o vazio do estuário da Bacia
do  Pina  livre  de  obstruções  visuais,  reconhecendo-se  ser  uma  'Praça  d’água  estuarina',
necessária à manutenção e compreensão desta Unidade de Paisagem Urbana Histórica do
Recife”.

Como se observa, não há dúvida acerca da interferência indevida e ilegal do
Projeto Novo Recife sobre a paisagem, arquitetura e história dos bairros de São José/Santo
Antônio.

Esse Parecer foi ratificado igualmente por Pareceres fornecidos pelo CAU –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo e UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco,
todos contidos em mídia anexa ao opinativo realizado por esta PRR-5ª Região.

Em  sendo  isso  verdadeiro,  como  bem  demonstrado  pelos  Pareceres  e
simulações  gráficas  por  um deles  realizadas,  não  há  dúvida  de  que  ocorrerá  a  ofensa  à
visibilidade dos monumentos tombados, fato permissivo da incidência do art. 18 do Decreto-
lei  nº  35/1937.  A propósito  do  assunto,  merece  transcrição  a  lição  de  HELY  LOPES
MEIRELLES sobre a proteção da visibilidade da coisa tombada, in verbis:

“Na vizinhança dos imóveis tombados não se poderá fazer qualquer construção que lhes
impeça ou reduza a visibilidade, nem colocar anúncios ou cartazes, sob pena de retirada ou
destruição e multa de 50% do valor das obras proibidas (art. 18). O conceito de redução de
visibilidade, para fins de Lei do Tombamento, é amplo,  abrangendo não só a tirada de
vista da coisa tombada, como a modificação do ambiente ou da paisagem adjacente, a
diferença e 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”
(Op. cit., p. 482, sem os destaques no original).
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3 – Pelo exposto, requer esta PRR-5ª Região o seguinte:

3.1  –  preliminarmente,  seja  a  decisão  anulada  em razão  da  ausência  de
poderes jurisdicionais do Desembargador Relator, Ivan Lira de Carvalho, que a proferiu sem
que estivesse substituindo a qualquer integrante da Turma;

3.2 – preliminarmente, caso ultrapassada a primeira questão, seja o acórdão
anulado,  para  que  o  exame  dos  aspectos  omissivos  apontados  sobre  o  acórdão  sejam
explicitados  na  totalidade  da  matéria,  inclusive  aquela  que,  não  tendo sido utilizada  pela
sentença, foi devolvida para o exame do tribunal, e com o prequestionamento dos dispositivos
legais e constitucionais envolvidos;

3.3 – no mérito, em primeiro lugar, seja o acórdão modificado para se julgar
procedente o pedido, com a declaração de nulidade do procedimento que autorizou a venda do
bem, pela desobediência à forma, na medida em que houve omissão no prévio exame pelo
IPHAN da ausência de interesse histórico sobre o bem, aspecto que, em razão da natureza do
defeito  no  ato  jurídico  (nulidade),  não  permitia  a  ratificação  posterior  à  venda,  com  a
condenação  do  Novo  Recife  Empreendimentos  Ltda.  “na  restituição  ao  statu  quo  ante,
mediante demolição das obras de restauração do que tenha sido demolido” (fl. 24, subitem
8.5);

3.4 – no mérito, em segundo lugar, seja o acórdão modificado para se julgar
procedente  o  pedido,  com  declaração  do  interesse  de  natureza  histórica  sobre  o  bem  e
determinar ao IPHAN a adoção da medida protetiva que se faz necessária (fl. 24, item 8.10),
com a condenação do Novo Recife Empreendimentos Ltda. “na restituição ao statu quo ante,
mediante demolição das obras de restauração do que tenha sido demolido” (fl. 24, subitem
8.5);

3.5 – no mérito, em terceiro lugar, seja o acórdão modificado para se julgar
procedente  o  pedido,  com  declaração  do  interesse  de  natureza  paisagística  como  fato
impeditivo  da  concretização  do  projeto,  preservando-se  a  “visibilidade  e  ambiência  dos
monumentos tombados nos Bairros de São José e Santo Antônio” (fls. 24/25, subitem 8.10, in
fine), com a condenação do Novo Recife Empreendimentos Ltda. “na restituição ao statu quo
ante,  mediante  demolição  das  obras  de restauração do que tenha  sido demolido”  (fl.  24,
subitem 8.5).

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/Recursos
Novo Recife-nulidade da aquisição da área e  violação à visibilidade de bens tombados-Resp-AC594669-PE REsp 24173-2018

file:///L://2018/ACP/Recursos

	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
	Domingos Sávio Tenório de Amorim
	Razões pelo Recorrente

