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DEC ISA° 

Vistos, etc., 

Ministerio Pablico do Distrito Federal ajuizou acao 

cautelar incidental a agdo civil pUblica no 2012.01.1.193724-4, corn objetivo de 

conferir efeito suspensivo ativo a apelagao interposta em face da r. sentenga 

prolatada nos referidos autos, determinando-se a paralisagao das atividades do 

CONPLAN enquanto nao decidida definitivamente a . mencionada acao civil 

assim con-io para "anular" as deliberagbes das Assembleias realizadas 

a partir do dia 21 de janeiro de 2014, data da prolagao da sentenga no referido 

processo. 

Assevera, o requerente, que a finalidade precipua da 

medida cautelar ajuizada 6 impedir o Distrito Federal de realizar assembleias 

do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal 

(CONPLAN) ate a cornprovagao, ern sede de cumprimento de sentenga, acerca 

da regularidade e da legitimidade da atual composigao do conselho, nos termos 

definidos pelo Decreto n° 35.131/2014. Busca ainda anular todas as decisbes 

resultantes das assembleias,realizadas nos dias 07, 10, 11, 12 13 e 14 do mes 

em curso. 

Destaca a presenga dos requisitos autorizadores da 

medida de urgencia, ante a iminencia de danos irreversiveis a politica territorial 

urbana do Distrito Federal ocasionados pelo funcionamento irregular do 

CONPLAN. 
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Salienta que nao tern, a principio, pretensao de 

adentrar a analise da constitucionalidade do diploma legal quedispoe sobre a 

composigao do referido conselho. Busca, por .meio da presente cautelar, 

garantir em sede de cumprimento de sentenga a comprovagao de que o 

referido decreto atende as determinagoes hierarquicamente superiores, as 

quais disp6em acerca da necessidade de observancia aos principios da 

dernocracia participativa e gestao democratica. 

Sobre os fatos que dao lastro ao pedido, narra o 

Ministerio Palolico que no ano de 2012 ajuizou agao civil pafolica 

(2012.01.1.193724-4) cujo objetivo era obstar a indicagao, pelo Governador do 

Distrito Federal, de membros do CONPLAN de forma imotivada. 

Afirma que ap6s a prolagao da sentenga em 21 de 

janeiro de 2014, o Distrito Federal publicou o Decreto n° 3.131/14, de 30 de 

janeiro de 2014, acatando apenas em tese os termos da r. sentenga prolatada 

na agao civil p6blica, postulando a extingao do feito seen resolugao do merit°. 

Extinto o processo ante a perda do objeto, sobreveio 

pedido do Ministerio P6blico que resultou na anulagao. da sentenga por 

ausencia de intimagao previa do parquet. 

Entretanto, o Distrito Federal promoveu convocagao 

de Assernbleias do CONPLAN para os dias 7, 10, 11, 12, 13 e 14 do corrente 

mes. 

No tocante a natureza do CONPLAN, sustenta o 

requerente que é orgao colegiado superior, integrante do Sistema de 

Planejamento Territorial e Urbano (SISPLAN),' corn fungao consultiva e 

deliberativa para auxiliar na formulagao, analise, acompanhamento e 

atualizagao das diretrizes e dos instrumentos de implementagao da politica 

territorial e urbana do Distrito Federal, e tern urn papel de suma importancia no 

desenvolvimento das politicas territoriais, na medida em que delibera assuntos 

de impacto e relevancia para a populagao do DF, tais como regularizagao de 

parcelamentos urbanos, modificagao de destinagao de areas, a aprovagao de 

projetos urbanisticos e o Plano de Preservagao . do Conjunto Urbanistico de 

Brasilia — P .PCUB. 

Afirma, o requerente, que a efetiva participagao de l , ' 

representantes da sociedade civil neste Conselho é o mecanismo pelo qual se 
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garante a gestao democratica do tema de alta relevancia e impacto para a 

populacao. 

Salienta clue a composicao e o funcionamento do 

CONPLAN violam , em varios aspectos, os principios da gestao democratica e 

da democracia participativa. 

Expae minuciosamente, o Ministerio Public°, o tramite 

da agao civil pUblica e destaca a tentativa do Distrito Federal de conferir Lima 

legalidade ao criteria de escolha dos conselheiros do CONPLAN, corn a edigao 

dos Decretos n° 34.662/2013' e 35.313/2014, tentando estabelecer o monopolio 

em relagao a todas as diretrizes urbanas e territoriais da cidade. Exemplifica as 

irregularidades descrevendo que ate entidades localizadas fora do Distrito 

Federal foram convocadas para compor o CONPLAN. 

Assevera que a indicagao unilateral, discricionaria e 

imotivada dos membros do CONPLAN, causam dano irreparavel ao interesse 

public° e a direitos fundamentais da populacao. 

Deduz argumentos de fato relativos a edicao do 

Decreto n° 35.131/2014 e a questa() relativa a imediata convocacao de 

assembleia para dar posse aos novos membros em concomitancia corn a 

deliberagao de 39 (trinta e nove) projetos relativos a politica territorial do 

Distrito Federal. 

Sustenta, o requerente, que mesmo apos prolacao de 

decisao judicial que obstou a realizacao da assembleia marcada para o dia 12 

de fevereiro de 2014, o presidente do CONPLAN realizou reuniao em 7 de 

marco de 2014, na qual empossou os novos conselheiros nos termos do 

Decreto n° 35.131/2014 e deliberou sobre 4 (quatro) projetos urbanisticos, e 

que desde entao o conselho em referencia vem realizando assembleias diarias 

para deliberar sobre temas estrategicos, tudo sem a necessaria comprovacao, 

em sede de cumprimento de sentenca, da regularidade e legitimidade da atual 

cornposigao do CONPLAN. 

No tocante ao periculum in mora, afirma que a 

continuidade do funcionamento do CONPLAN sem a necessaria comprovagao 

da regularidade de sua composicao, e de garantia da participacao popular, 

justifica a concessao da medida de urgencia em razao da possibilidade d 
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deliberagao e aprovagao de questbes sensiveis a urbanizagao do Distrito 

Federal. 

Sobre a plausibilidade do direito (fumus born' juris), o 

Ministerio PUblico assevera que este se configura na premente necessidade de 

garantia da gestao democratica e da democracia participativa, ja reconhecida 

na r. sentenga prolatada pelo Juizo monocratico na acao civil palica e nos 

principles que regem o direito urbanistico. 

Por derradeiro, pugna o requerente pela concessao de 

medida liminar, atribuindo-se efeito suspensivo ativo a apelagao interposta na 

Agao Civil PCiblica n° 2012.01.1.193724-4, determinando-se a paralisagao das 

atividades do CONPLAN enquanto na -o transitar em julgado o decisum. 

Requer ainda a citagao do requerido e a procedencia 

do pedido, corn a conseqUente confirmagao da liminar e a anulagao das 

deliberagbes das Assembleias do CONPLAN realizadas a partir do dia 21 de 

janeiro de 2014, data de prolagao da r. sentenga pelo Juizo monocratico. 

Colacionou os documentos de fls. 16/165. 

Constatado que o d. Juizo prolator da sentenga na 

acao principal proferiu clecisao em 17/03/2014, concedendo o dup .lo efeito ao 

apelo interposto, abriu-se vista ao Ministerio Publico, consoante despacho de fl. 

168, para manifestar-se acerca da possibilidade da perda do objeto da 

presente cautelar. 

Sobreveio manifestagao do requerente as fls. 170/171 

destacando que persiste o interesse de agii-  na analise da medida cautelar, 

uma vez que o efeito suspensivo ativo pleiteado.tern maior alcance do que a 

decisao do Juizo monocratico, na medida em que busca evitar a continuidade 

das atividades do CONPLAN, de forma irregular, antes do transito em julgado 

do decisum prolatado na acao civil ptliblica. 

Juntou os documentos de Us. 172/182: 

E a sintese do necessario. Decide. 

Verifica-se, 	inicialmente, 	a 	compel:kola 	desta 

instancia revisora para analisar a preSente acao cautelar, uma vez que ajuizada 

de forma incidental a acao n° 2012.01.1.193724-4', que se encontra em grau de 

apelagao objetivando a reforma da r. sentenga que reconheceu a nulidade da 

anteriormente prolatada e determinou, dentre outras medidas, nova intimagao 
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do Ministerio Public() e cancelamento da Assembleia do CONPLAN marcada 

para 12 de fevereiro de 2014. 

Consoante dispbe a norma consagrada no paragrafo 

Unica do art. 800 do CPC, '`interposto o recurso, a medida cautelar sera 

requerida diretamente ao tribunal." 

Segundo escolio de Marinoni l , "Ala° ha duvida de que, 

uma vez interposto o recurs() de apelagao, mesmo que o processo ainda esteja 

em primeiro grau de jurisdicaO, a Medida cautelar. deve ser requerida ao 

Tribunal." 

Na presente hipotese, o processo se encontra ainda 

perante o d. Juizo monocratice, em fase de contrarrazoes ao apelo interposto, 

sendo que o efeito devolutivo inerente ao recurso atrai a competencia para o 

processamento e analise da presente cautelar incidental a esta instancia 

revisora, razao porque aden .tro ao exame do pedido de lirninar. 

Destaco, inicialmente, que a concessao do duplo 

efeito ao recurso de apelagao pelo d. juizo monocratico em 17/03/2014 nao 

resultou na perda superveniente do objeto da agao cautelar, tal como destacou 

o Ministerio Public°, uma vez que'o alcance da medida que se busca corn a 

agao, inclusive em sede de liminar, é de garantia da efetividade do provimento 

jurisdicional da agao civil publica, o que nao se extrai do conteCido da decisao 

proferida na instancia singela. 

E de ressaltar que apesar de, em tese, ter-se 

restabelecido por mein dos efeitos do recurso de apelagao, o comando judicial 

emanado da sentenca prolatada na agao civil pUblica, certo e que ainda se 

observa na composicao do CONPLAN uma possibilidade real de violacao dos 

principios que regem o direito urbanistico, inclusive a obrigatoriedade do 

planejamento participativo, o'que resulta na permanencia do interesse de agir e 

do objeto do presente feito, haja vista que a agao civil publica da qual esta é 

incidental, contem intenso debate juridic° acerca da regularidade da 

composicao do referido ConselhO. 

Conforme narrado alhures, o requerente pretende seja .  - 

conferido efeito suspensivo ativo ao apelo interposto nos autos da acao civil 

publica, para que sejarn paralisadas as atividades do, Conselho de 

In C6digo de Processo Civil comentado art igo por ardigo. Revista dos Trihunais. Cornentrro ao arligo 

800. Sao Paulo. 2005, 
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Planejamento Territorial e Urbane do Distrito Federal (CONPLAN), e a 

anulagao das deliberagbes efetuadas pelo conselho desde a data de 21 de 

janeiro de 2014, na qual foi prolatada a r. sentenca na instancia singela. 

Em que pese a extingao do processo principal por 

perda superveniente do objeto, narra o requerente due a edigao do Decreto n° 

35.131/2014, utilizado como lastro da sentenca terminativa, teve por escopo 

realizar manobra juridica para manter a composigao dO CONPLAN sob o 

controle unilateral do ante pUblico, em clara viOlagao a gestao democratica e 

democracia participativa. 

A alegagao do Ministerio PUblico é no sentido de que o 

Decreto n° 35.313/2014, apesar de considerar parte das determinagaes da r. 

sentence proferida inicialmente na acao civil publica, que restou anulada 

posteriormente, nao observou os preceitos da gestao democratica da cidade e 

democracia participativa, de grande relevancia na politica urbanistica e 

territorial. 

Nao se pode olvidar a dimensao da in-iportancia dos 

conselhos de politica urbana, que atuam coma instrumento de consolidacao da 

participagao e controle social, trazendo a populagao para efetiva discussao das 

questOes urbanas como a habitagao, saneamento, transporte e o planejamento 

territorial e urbanistico. 

A gestao democratica e participativa da politica urbana 

é verdadeiro axioma do direito urbanistico e em nenhuma hipatese pode ser 

relegada a segundo piano, ou admitida apenas como requisite formal para 

aprovagao de normas do planejamento territorial. Tel come se extrai da regra 

positivada no art. 2°, II, da Lei n° 10.257/2001, a qual pego venia para 

transcrever a seguir, é diretriz de abservancia obrigatoria e a possibilidade de 

uma violagao ao principio da fungao social da cidade enseja intervengao do 

Judiciario, evitando-se dano permanente ao conjunto urbanistico. 
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"Art. 2' A politica urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das fungoes socials der cidade 
e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais: 

ll — gestab democratica por meio da participagao cla 
populageo e de associagoes representatives dos 
varios segrnentos da cornunidade na formulagao, 



execucao e acompanhamento de pianos, programas e 
projetos de desenvoivimento urbano;" 

A titulo exemplificativo da importancia da garantia de 

ampla participagao popular no planejamento urbanistico das cidades 

brasileiras, destaco a norma consagrada no art. 40, §4° do Estatuto da Cidade 2 , 

a dual estabelece obrigatoriedade de participacao efetiva da populagao nas 

discussbes quo antecedem a,formulagao do piano diretor, ferramenta primaria 

da politica de desenvoivimento urbano. Confira-se: 

"Art. 40. 0 piano diretor, aprovado por lei municipal, é 
o instrumento basic() da politica de desenvoivimento e 
expansao urbana. 
(...) 

§ 42  No processo de elaboragao do piano diretor e na 
fiscalizacao de sua implementagao, • os Poderes 
Legislativo e Executivo municipals garantirao: 

— a promocao de audiencias pablicas e d6bates 
corn a participagao da populacao e dei 

 associagoes representativas dos varios 
segmentos da comunidade; 

a publicidade quanto aos documentos e 
informagoes produzidos; 
iii — o acesso de qualquer interessado aos 
documentos e informagoes produzidos." (g.n.) 

Nos tempos atuais e inegavel o agravamento dos 

problemas relativos ao espago urbano no Distrito Federal, corn adensamento 

populacional, diminuigao da oferta de moradias reguiares, trafego de veiculos 

quase caotico ern vias planejadas em contexto diverso do atualmente existente, 

e outros aspectos que impOem a estrita observancia dos principios do direito 

urbanistico na formulagao da politica urbana. E isso pressupbe a garantia da 

gestao participativa e democratica, efetivada no ambito do Distrito Federal, 

dentre outros meios, pelas deliberagees do CONPLAN. 

Nesse aspecto, a edigao de Decreto que rege a 

con-lposigao do conselho, , corn base nas disposigbes da sentenga nao 

transitada em julgado, proferida nos' autos da agao civil pUblica, deveria 

corresponder aos anseios do Ministerio PUblico, autos da demanda, que litiga 

corn o Distrito ,Federal para, em tese, garantir a participagao social no 

2 Lei n° 10.257/2001 
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CONPLAN e, por conseq0encia, nas deliberagOes sobre a, politica urbana 

territorial local. 

Entretanto, os criterios utilizados pelo ente pCiblico 

para escoiha dos 13 (treze) membros representantes da sociedade civil no 

CONPLAN, nao estao claros no texto legal que se encontra as paginas 

156/159. Observe-se que o Decreto menciona expressamente considerar as 

disposicaes da sentenga exarada na agao civil publica n° 2012.01.1.193724-4, 

a qual restou anulada por ausencia de intimagao do parquet antes de 

acoihimento da preliminar de perda superveniente do objeto. 

De tudo o que consta nos autos, vislumbro a presenga 

da fumaga do born direito no caso em tela, materializado pela ausencia de 

demonstragao da efetiva garantia de, gestao democratica e democracia 

participativa na composigao do CONPLAN. 

0 perigo da demora, por sua vez, é observado pela 

possibilidade de realizagao de deliberacaes e aprovagao, de temas sensiveis 

de grande relevancia no ambito do 'CONPLAN, sem a demonstragao efetiva da 

garantia de presenga de representantes populares sem vinculagbes politicas ou 

outros de qualquer ordem que sejam alheios a finalidade do conselho. 

Conquanto a regra geral consagrada no art. 14 da Lei 

da Agao Civil Palica 3  estabelega, em interpretagao contrariu ,§enso, que o 

recurso interposto contra a sentenga deve ser, recebido apenas no efeito 

devolutivo, o proprio dispositivo legal autoriza a concessao do efeito 

suspensivo ativo em caso de demonstragao de possibilidade de dano 

irreparavel. 

lnfere-se dos elementos de informagao colacionados 

aos autos que se impbe o deferimento parcial da medida de urgencia pleiteada 

pelo Ministerio Public°. 

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida de 

urgencia  pleiteada para, conferir efeito suspensivo ativo ao apelo interposto 

nos autos da agao n° 2012.01.1.193724-4, determinar a suspensao da eficacia 

de todas as deliberacOes e atos do CONPLAN efetivados apos a ediggo do 

Decreto n° 35.131/2014, ate a analise do merit° da presente medida cautelar. 

  

Lei n° 7.347/85 
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Expeca-se o competente Mandado de Intimacao para 

imediato cumprimento por Oficial de Justice. 

Cite-se o requerido para, querendo, responder aos 

termos do pedido autoral. 

Apps, ao Ministerio Publico. 

P.I. 

Brasilia, 28 de marco de 2014. 

CARMELITA BRASIL 
Relatora 
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