
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
Ministerio Public° do Distrito Federal e Territdrios 

Promotoria de Justica de Defesa da Ordem Urbanfstica 

RECOMENDAcAO PROURB N° 03/2014.  

0 MINISTERIO PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E 

FERRITORIOS, por meio de suas Promotorias de Justica de Defesa da 
Ordem Urbanistica, utilizando-se de suas atribuicoes constitucionais e legais 

conferidas pelo artigo 6°, artigo 129, inciso II, e artigo 197 da Constituicao 

Federall c/c o artigo 5°, inciso IV, e artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 

no. 75, de 20 de maio de 1993 2 e 

1. Considerando que a Republica Federativa do Brasil 

constitui-se em Estado Democratic° de Direito em que todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (artigo 

1°, caput, paragrafo Unico, da CF); 

2. Considerando que incumbe ao Ministerio Public° a 

efesa da ordem juridica, do regime democratic°  e dos interesses sociais  e 
ldividuais indisponiveis (artigo 127, caput, da CF); 

3. Considerando que nos termos do artigo 218 e 

I Art. 6° 
Sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranca, a previdencia social, a 

protecdo a maternidade, a assistencia aos desamparados, na forma da Constituicao. 
Art. 129. Sao funcOes institucionais do Ministerio Pablico: 

II — zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pablicos e dos servicos de relevancia pablica aos direitos assegurados nesta 
Constituicao, promovendo as medidas necessarias a sua garantia. 
Art. 197. 

Sao de relevancia pablica as aces e servicos de saade, cabendo ao Poder Public° dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentacao, fiscalizacao e controle, devendo sua execucao ser feita diretamente ou atraves de terceiros e, 
tambdm, por pessoa fisica ou juridica de direito privado. 
2 Art. 5° Sao funcdes institucionais do Ministerio public° da Uniao: 
IV — zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pablicos da Uniao e dos servicos de relevancia pablica. 

Art. 6° Compete ao Ministerio Pablico da Unido: 

XX — expedir recomendacOes, visando a melhoria dos servicos pablicos e de relevancia pablica, bem como ao respeito, 

cabiveis aos interesses, direitos e bens cuja defesa the cab'e promover, fixando prazo razoavel para a adocao das providencias 
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seguintes do PDOT de 2009, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 

do Distrito Federal - CONPLAN e o Orgao colegiado superior do Sistema de 

Planejamento Territorial do Distrito Federal - SISPLAN, corn funcao 

consultiva e deliberativa de auxiliar a Administracao na formulacao, analise, 

acompanhamento e atualizacao das diretrizes e dos instrumentos de 

implementacao da politica territorial e urbana; 

4. 	Considerando 	que 	os 	conselhos, 	Orgaos 

administrativos colegiados, de carater deliberativo e/ou consultivo, corn 

representantes da sociedade e do poder publico, sao uma das formas de 

organizacao administrativa adotadas para possibilitar a participacao dos 

cidadaos na gestao das politicas pUblicas, materializando o principio da 

democracia participativa e garantindo a gestao democratica da cidade; 

5. Considerando que a democracia participativa tern 

como premissa o interesse basic° dos individuos na autodeterminacao 

politica e concebe a formacao de vontade politica de baixo para cima, em urn 

processo de estrutura corn a participacao de todos os cidadaos; 

6. Considerando que a participacao de organizacties da  
sociedade civil no CONPLANconstitui-se em efetivacao do principio da  
gestao democratica das cidades;  

7. Considerando que, a epoca do Decreto n° 27.978/2007, 

o Excelentissimo Senhor Governador indicava os conselheiros que deveriam 

compor o CONPLAN na qualidade de representantes da sociedade civil; 



11. 	Considerando que no dia 28 de agosto de 2013 foi 
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8. Considerando que no me's de dezembro de 2012 o 

Ministerio Public° ajuizou a Aga° Civil Publica n° 2012.01.1.1937244/3a Vara 

da Fazenda PUblica do Distrito Federal, sustentando que referido diploma 

legal, em especial o seu art. 1°, § 2°, IV, violava preceitos constitucionais e 

legais concernentes a gestao democratica por meio da participacao popular 

no processo de planejamento urbano da cidade; 

9. Considerando 	que 	foi 	concedida 	liminar 

,determinando-se ao Excelentissimo Senhor Governador que se abstivesse de 

nomear novos conselheiros do CONPLAN, decisao esta confirmada em sede 

'le Agravo de Instrumento n° 2013 00 2 001879-5; 

10. Considerando que o Ministerio Public°, dentre outros 

pedidos, requereu fosse o reu (Distrito Federal) condenado a obrigacao de 

fazer consistente em proceder a imediata convocacao de eleicoes para que se 

iniciasse processo eletivo para escolha dos dez representantes da sociedade 

civil mencionados no art. 1°, paragrafo 	inciso IV, do Decreto Distrital n° 

27.978/2008, que deverao ser escolhidos dentre associacoes e/ou entidades 

representativas que tenham atuacao reconhecida nas areas de politica urbana 

de habitacao, saneamento ambiental, transporte e mobilidade, planejamento e 

gestao do solo urbano, pela prOpria populacao do Distrito Federal, 

assegurando representatividade nas areas de politica urbana de habitacao, 

saneamento ambiental, transporte e, mobilidade, planejamento e gestao do 

solo urbano; 
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concedida nova liminar determinando-se a suspensao de todas as atividades 

do CONPLAN ate regularizacdo de sua composicao; 

12. Considerando que no m'es de setembro de 2013 o 

Distrito Federal editou o Decreto n° 34.662/2013, tratando da nova 

composicao do CONPLAN; 

13. Considerando que referido diploma legal repetiu 

dispositivos do Decreto n° 27.978/2007 impugnados no bojo da mencionada 

Acao Civil PUblica, uma vez que permitiu ao reu indicar as entidades que 

'epresentariam a sociedade civil perante o CONPLAN; 

14. Considerando que, em razdo disso, houve aditamento 

inicial para incluir entre os pedidos deduzidos na referida AO° Civil 

Pilblica a declaracao incidental da inconstitucionalidade de dispositivos do 

Decreto Distrital n° 34.662/2013; 

15. Considerando que foi prolatada no dia 21 de janeiro 

de 2014 sentenca julgando procedente o pedido do Ministerio PUblico, 

declarando, incidenter tan turn, a inconstitucionalidade material e a ilegalidade 

do art. 1°, § 2°, inciso IV do Decreto n° 27.978/2007 e dos arts. 1° e 3° do 

Decreto n° 34.662/2013; 

16. Considerando que a sentenca de merito ratificou e 

tornou definitivas as liminares concedidas; 

17. Considerando que a sentenca de merit° anulou os atos 

4dministrativos editados pelo Excelentissimo Senhor Governador (nomeacao 
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dos Conselheiros), bem como declarou a nulidade dos atos administrativos 

praticados pelo CONPLAN, a contar da data do deferimento da primeira 

liminar (13/12/2012); 

18. Considerando que no dia 31 de janeiro de 2014 o 

Distrito Federal editou novo decreto (n° 35.131/2014), igualmente tratando da 

composicao do CONPLAN e novamente permitindo ao Excelentissimo 

Senhor Governador indicar as entidades que devem compor o CONPLAN na 

qualidade de representantes da sociedade civil; 

19. Considerando que nesse mesmo dia o Excelentissimo 

Senhor Presidente do CONPLAN fez juntar peticao informando da 

publicacao do referido decreto, alegando estrito cumprimento aos moldes da 
r. Sentenca; 

20. Considerando que o Ministerio Publico nao foi 

intimado desta peticao e, por conseguinte, deixou de se manifestar sobre o 

alegado cumprimento da obrigacao; 

21. Considerando que a Aga° Civil Public° foi julgada 

extinta por considerar satisfeita a obrigacao, sem que o Ministerio Pdblico 

tivesse sido intimado pessoalmente da sentenca de merit° proferida em 21 de 
janeiro de 2014; 

22. Considerando que e imperiosa a necessidade de 

intimacao pessoal do Ministerio Ptiblico nos feitos em que e autor ou em que 

obrigatoria sua intervencao, nos termos do art. 18, II, h da Lei 

7D, 
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Complementar n° 75/93; 

23. Considerando que o Ministerio Public° requereu a 

anulacao da sentenca que extinguiu o feito face a ausencia de sua intimacao 

pessoal quanto a sentenca de merit° e quanto a peticao que alegou 

cumprimento da sentenca; 

24. Considerando que o Ministerio Public° tambem opOs 
Embargos de Declaracao (cOpia anexa) buscando integrar a sentenca de 

merit° corn a manifestacao expressa do Magistrado sobre o pedido referente 
a condenacao do reu para proceder a imediata convocacao de eleicoespara 
escolha, por parte da populacao do Distrito Federal, dos representantes da 

sociedade civil, bem como para que o reu forneca a estrutura fisica necessaria 

para a realizacao desse processo eletivo, conforme pedido deduzido na 

referida Acao Civil Pfiblica; 

25. Considerando que a oposicao de Embargos de 

Declaracao interrompe o prazo para a interposicao de qualquer recurso (art. 
538, CPC); 

26. Considerando que o Presidente do CONPLAN 

convocou Assembleia para o dia 12 de fevereiro de 2014, cuja pauta 
i-
:ontempla a posse dos novos conselheiros, nos termos do Decreto n° 

35.131/2014, e a analise de 39 (trinta e nove) projetos relativos apolitica 

urbana e fundiaria do Distrito Federal; 

27. Considerando que referido diploma legal, a 
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semelhanca daquele cujos dispositivos foram declarados inconstitucionais na 

sentenca de merit° (Decreto n° 34.662/2013), desconsiderou osprincipios da 

gestao democratica da cidade e da democracia participativa ao excluir, uma 

vez mais, a possibilidade de participacao direta da populacao na escolha dos 

seus representantes e permitir que o reu indique entidades que representarao 
-a sociedade civil junto ao CONPLAN; 

28. 	
Considerando que havera violacao aos principios da 

gestao democratica da cidade e da democracia participativa, bem como das 

diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade que asseguram a 

participacao popular na formulacao e acompanhamento da politica urbana, 

tanto na hipOtese de o Excelentissimo Senhor Governador indicar os 

conselheiros representantes da sociedade civil quanto na situacao de se 

definir por uma e nao por outra entidade para compor o CONPLAN; 

29. Considerando que, nao havendo transito em julgado 

da sentenca de merit° proferida nos autos da Aga° Civil alblica n° 
2012.01.1.1937244, 

permanecem em vigor decisties liminaresque impedem 
e funcionamento do CONPLAN 

ate que no bojo do referido processo, mais 

precisamente em sede de cumprimento de sentenca, seja demonstrado o cabal 
atendimento do decisum; 

30. Considerando, nao ser razoavel que os novos 

conselheiros conhecam e deliberem acerca das intImeras (39) materias 

urbanisticas submetidas a sua apreciacao; 

31. Considerando que os novos conselheiros tambem nao 
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analisaram os estudos que atestaram a viabilidade ambiental e urbanistica 

das intervencoes urbanas propostas, inclusive empreendimentos que afetarao 

de forma irremediavel o planejamento urbano de todo Distrito Federal; 

32. Considerando que as decisoes do CONPLAN estao 

sujeitas, como todos os atos administrativos, ao controle de legalidade e 

devem ser fundamentadas, respeitando-se os principios da impessoalidade, 

eficiencia, motivacao e demonstracao do interesse publico, dentre outros; 

33. Considerando que o CONPLAN somente deve 

aprovar projetos ou intervencoes urbanas onde se observe que a propriedade 

e a sociedade cumpram sua funcao social e que proporcionem 

sustentabilidade ao Distrito Federal; 

34. Considerando que algumas das propostas urbanisticas 

a serem analisadas na reuniao do dia 12 de fevereiro de 2014 estao sub judice, 

a exemplo da area conhecida como Vargem da Bencao e das areas intersticiais 

do Gama (ADI 2012 00 2 029182 -2); 

35. Considerando que se mostram temerarias quaisquer 

aprovacoes pelo CONPLAN de projetos urbanisticos ou intervencoes urbanas 

sem que os senhores conselheiros estejam certos quanto a viabilidade 

urbanistica e ambiental; bem como que as intervencoes pretendidas 

encontram-se em consonancia corn o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial, a Lei Organica do Distrito Federal, os Planos Diretores Locais e 

demais normas urbanisticas e ambientais; 
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36. 	Considerando, portanto, nao ser possivel aos novos 

conselheiros - que sequer tomaram posse, e bom que se repita - inteirarem-se 

das particularidades das 39 (trinta e nove) proposicOes constantes da pauta 

da reuniao prevista para o dia 12 de fevereiro de 2014, dentre as quais se 

inserem propostas de inegavel complexidade, como, por exefnplo, a 

regularizacao do Setor Habitacional Vicente Pires, a aprovacao do Setor 

Habitacional Vargem da Bencao, a aprovacao do projeto de expansao do 
Setor Habitacional Mangueiral, a aprovacao da regularizacao dos "becos" do 

Gama, de Ceilandia e de Brazlandia, alem da aprovacao de diversos projetos 

de regularizacao de parcelamentos clandestinos do solo para fins urbanos e, 

por fim, do anteprojeto de lei do Plano de Preservacao do Conjunto 

Urbanistico de Brasilia - PPCUB; 

37. 	Considerando que os 39 (trinta e nove) processos 

enumerados no edital de convocacao da reuniao foram relatados por somente 

04 (quatro) dos 26 (vinte e seis) conselheiros que compoem o Conselho, 

sendo que 03 (tres) dos relatores sao representantes do governo (Secretario de 

Estado de Habitacao, Regularizacao e Desenvolvimento Urbano; Secretaria-

kdjunta da SEDHAB e Coordenadora de Planejamento e Gestao da Casa 
Civil), e que a outra relatora tornard posse no dia da referida reuniao; 

38. 	Considerando que urn desses relatores e a Senhora 
unia Bittencourt (teoricamente a -Unica representante da sociedade civil), que 

teve anulada sua nomeacao nos termos da sentenca de merito, de forma que 

igualmente anulados Jos 11 (onze) relatOrios por ela elaborados anteriormente; 
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39. 	Considerando que o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial do Distrito Federal, que é o instrumento basico da politica urbana 

deste ente federado, deve ser interpretado a luz dos principios constitucionais 

da gestao democratica da cidade e da participacao popular, entre outros, 

fundamentos da gestao e do planejamento das cidades; 

40. 	Considerando a obrigacao do administrador pUblico 

de dar efetividade a estes principios e diretrizes, sob pena de desrespeito a lei 

federal e as normas constitucionais da politica urbana, resolve: 

RECOMENDAR  

AOS EXCELENTISSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO 

DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE HABITAc AO, 
REGULARIZA0.0 E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL E SECRETARIA ADJUNTA DE ESTADO DE HABITACAO, 

REGULARIZACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL, respectivamente Presidents e substitutos legais da Presidencia do 

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, que, enquanto 

nao transitar em julgado a AO° Civil Publica n° 20 12.01.1.1.193724-4 e nao for 
proferida decisao definitiva atestando o cumprimento da correspondente sentenca de 

merit°, nao promovam nenhuma reuniao/assembleia do aludido Conselho, sob pena 
de descumprimento de decisao judicial. 

Brasilia, 11 de fevereiro de 2014. 
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