
MINISTERIO POBLICO DA UNIAO 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 
Promotorias de Justiga de Defesa da Ordem Urbanistica — PROURB 

TERMO DE RECOMENDACAO n° 052/2013-PROURB 

Procedimento Administrative n° 08190.026452/13-21 

Ao Secretario de Estado da Secretaria de 

Habitagao, Regularizacao e Desenvolvimento 

Urbano visando a imediata paralisacao do 

programa de cloaca° de areas publicas intersticiais 

em Ceilandia, por meio do programa "Regularizou, 

é Seu", em respeito a decisao proferida no bojo da 

ADI n° 2012.00.2.023026-9. 

Considerando que no ano de 1997 foi editada a Lei Complementar n° 29, 

doando areas pUblicas intersticiais nas Regibes Administrativas do Gama, de Taguatinga e 

de Ceilandia para habitagbes unifamiliares de policiais militares e bombeiros; 

Considerando que o MPDFT ajuizou a ADI n° 2004.00.2.008946 -2, tendo 

ao final sido declarada a inconstitucionalidade formal e material da referida lei por violacao 

a legislacao que norteia a desafetacao de area publics, bem como por dispor de bem 

pUblico a particular sem o devido procedimento licitatOrio; 
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Considerando que posteriormente sucessivas normas 	foram 

editadas visando a doacao de espacos intersticiais em diversas Regibes 

Administrativas, a exemplo: LC n° 46/1997 (Brasilia), LC n° 775/2008 (Ceilandia), LC 

n° 728/2006 (Gama), LC n° 774/2008 (Taguatinga), LC n° 780/2008 (Gama), LC n° 

852/2012 (Ceilandia) e LC n° 857/2012 (Gama), tendo sido todas etas declaradas 

inconstitucionais pelo e. TJDFT; 

Considerando que, em relacao a Regiao Administrativa de Ceilandia, 

a a Lei Complementar n° 775/2008 foi declarada inconstitucional sob argumento de 

inobservancia de exigencia normativa da Lei Organica do Distrito Federal no tocante a 

previa participacao popular e realizacao de estudos tecnicos para avaliacao do 

impacto da alteracao das areas publicas, bem como ofensa aos principios da 

isonomia, impessoalidade e interesse pUblico; 

Considerando que esses vicios persistiram em lei posteriormente 

editada (Lei Complementar n° 852/2012), igualmente declarada inconstitucional no 

bojo da Arguicao de Inconstitucionalidade n° 2012.00.2.023026-9; 

Considerando que o Ultimo dispositivo legal (Lei Complementar n° 

852/2012), importa nao so ofensa a Lei Organica do DF, como tamborn da propria 

autoridade do Poder Judiciario, que pelo mesmo motivo declarou a 

inconstitucionalidade do anterior diploma' (Lei Complementar n° 775/2008); 

Considerando que o acordao transitou em julgado em 1° de julho de 

2013, corn eficacia erga omnes e efeitos ex tunc; 

Considerando que corn o transit° em julgado do decisum o ato 

inconstitucional e desfeito desde sua origem e, por esF 3 razao, nao pode produzir 

qualquer eficacia juridica; 
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Considerando que os atos preteritos praticados nao encontram 

amparo na ordem judicial e inibem a possibilidade de invocagao de qualquer direito 

corn base na norma inconstitucional; 

Considerando que a Lei Complementar julgada inconstitucional de 

forma alguma pode servir de fundamento para a ocupagao das areas intersticiais 2 ; 

Considerando que nao obstante reiteradas decisOes judiciais pela 

inconstitucionalidade das leis distritais que buscaram promover a desafetagao e a 

cloaca() de imOveis pUblicos para servidores pUblicos corn dispensa de licitagao o 

Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Habitagao, Regularizagao e 

Desenvolvimento Urbano (SEDHAB) decidiu por implementer medidas de 

regularizagao fundiaria desses espagos por meio do programa "Regularizou, E Seu"; 

Considerando que, corn esse objetivo, os moradores dos becos de 

Ceilandia foram convocados para darem entrada ao processo de regularizacao dos 

lotes que ocupam corn a finalidade de proceder a transmissao do dominio sobre os 

mesmos; 

Considerando que no enderego eletrOnico da SEDHAB consta a 

informagao no sentido de que ja foram entregues "as primeiras 94 escrituras dos 

imoveis construidos nos Becos de Ceilandia", sendo a estimativa para que cerca de 

2,1 mil moradores obtenham o direito de propriedade sobre as referidas areas de use 

comum do povo; 

Considerando que a SEDHAB disponibiliza informagao incompleta 

em seu sitio eletrOnico ao mencionar que "em setembro le 2012 foi sancionada nova 

lei" para garantir o direito de propriedade dos espagos pUblicos intersticiais aos 

moradores de Ceilandia", referindo-se a Lei Complementar n° 852/2012, e, omitir, ao 

mesmo tempo, a informagao de que a supracitada lei foi declarada inconstitucional; 
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Considerando que a nogao de lei inconstitucional corresponde a de 

ato ilicito e, portanto, restara conligurada a responsabilidade civil do Estado na 

hipotese de surgimento de dano patrimonial dela decorrente; 

Considerando que cabe agora ao Governo local adotar as medidas 

necessarias para restabelecer o status quo ante, nos termos da decisJo prolatada na 

ADI no 2012.00.2.023026-9; 

Considerando que a desobediencia ao que restou decidido no bojo 

da supramencionada Agao de Inconstitucionalidade pode culminar com a 

responsabilizagao pela pratica de improbidade administrativa, nos termos da Lei n° 

8.429/92, o MINISTERIO PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

resolve 

RECOMENDAR 

Ao Senhor Secretario de Estado da Secretaria de Habitagao, 

Regularizacao e Desenvolvimento Urbano, que: 

Paralise o programa "Regularizou, e Seu", no que diz respeito a 

transmissao do dominio de area pUblica intersticial da cidade satelite de Ceilandia a 

particulares, nos termos do que restou decidido no bojo da ADI no 

2012.00.2.023026-9; 

0 Ministerio PUblico do Distrito Federal e TerritOrios requisita, por fim, 

que seja apresentado a essa Promotoria de Justiga, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

levantamento de todos os beneficiarios do programa "Regularizou, e Seu" 

relativamente aos imOveis situados em area intersticial de Ceilandia/DF, fornecendo, 

inclusive, copia das escrituras emitidas; 

Requisita-se ainda relatorio circunstanciado das medidas adotadas 

visando ao cumprimento do acOrdao ja transitado em julgado, bem como cronograma, 
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no prazo de 60 (sessenta) dias, das ageies a serem implementadas corn esse mesmo 

proposito; 

Vossa Excelencia devera informar, em ate 10 (dez) dias, quais 

medidas estao sendo adotadas para o cumprimento da presente Recomendacao, 

inclusive quanto a eventual deliberagao pelo seu nao cumprimento. 

Ressalte-se 	que 	eventual 	descumprimento 	da 	presente 

Recomendagao ensejara a adocao de medidas administrativas, civeis e penais 

tendentes a responsabilizar os servidores pOblicos que derem causa ou contribuirem, 

ainda que por omissao, com a concretizacao da ilegalidade ora relatada. 

Brasilia, 08 de outubro de 2013. 

Maria Elda Fernandes Melo 
Promotora de Justica 

MPDFT 
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