
MINISTERIO PUBLIC° DA UNIAO 
MINISTERIO PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA ORDEM URBANISTICA 

RECOMENDAck0 N° 62/2013 

PA no 08190.115669/10-26 

0 Ministerio Publico do Distrito Federal e 

TerritOrios, por intermedio do(s) Promotor(es) de Justiga que 

abaixo subscrevem, no use das atribuigOes conferidas pelos 

artigos 127 c/c 129, incisos II, III, VI e IX, ,da 

Constituigao Federal c/c os artigos 5°, inciso I, "h"; 

inciso II, "c" e "d"; 6°, VII, "b" e "d", XIV, "f" e "g"; 

XIX, "a" e "b"; XX e 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75, 

de 20 de maio de 1993 e arts. 2°; 11, inciso XV e § 3°; e 22, 

incisos II, XIV e XVI, da Resolugao CSMPDFT n° 90, de 14 de 

setembro de 2009; 

Considerando os termos da Recomendagao PROURB n° 

07, de 13.05.2013, de capia anexa, que passam a integrar a 

presente recomendagao naquilo que forem compativeisl 

Considerando que o Conselho Especial do Tribunal 

de Justiga do Distrito Federal e Territarios declarou, nos 

autos da Agao Direta de Inconstitucionalidade n° 

2010.00.200.8554-0, ajuizada pelo MPDFT, com efeitos ex tunc 

e erga omnes, a inconstitucionalidade material do artigo 3°, 

§ 2°; da expressao "ou atestado de conclus5o da obra", 
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constante do caput do artigo 15; da expressao "ou atestado 

de conclusao de obras ou laudo tecnico atestando as 

condigoes de seguranga da edificagdo, exceto nos casos 

previstos no art. 3°, § 2°; e no art. 11, 

inciso III do artigo 16; do § 2° do artigo 

incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

arrastamento, dos incisos I e X do artigo 

Distrital n° 4.457, de 23 de dezembro de 2009, a qual dispOe 

sobre o licenciamento para funcionamento de atividades 

econOmicas e atividades sem fins lucrativos no ambito do 

Distrito Federal; 

Considerando que a ementa do acardao acima 

mencionado, no que se aplica a presente Recomendagao, restou 

lavrada nos seguintes termos: 

"[...] 

2. - Nao se coaduna com as disposigoes da LODF 
(artigos 312, caput e inciso I, 314, paragrafo 
Onico, III, V e XI, 325 e 326, I) a possibilidade 
de concessao de licenga de funcionamento para 
empresas comerciais, escritorios de representagao 
e outras atividades similares, que nao possuem 
estabelecimento fixo ou que desenvolvam suas 
atividades por meio da internet ou outro meio de 
comunicagdo virtual semelhante"; 

3. - E de se reconhecer a inconstitucionalidade 
material de dispositivos e expressoes da Lei 
Distrital n° 4.457/2009 que permitem a concessao 
de licenga de funcionamento, sem a expedigdo de 
carta de habite-se, facultando a apresentagao, em 
seu Lugar, de atestado de conclusdo de obra ou 
laudo que ateste as condigoes de seguranga da 
edificagdo, por atentarem contra a seguranga e a 
salubridade pablicas, alem de irem de encontro as 
normas 	urbanisticas 	e 	ao 	principio 	da 
proporcionalidade/razoabilidade. 

4. - Tambem ofende a LODF autorizagao de fixagao 
de procedimento simplificado para a expedicao de 
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CONSIDERANDO a natureza vinculante dos pareceres 
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licenga 	de 	funcionamento 	a 	diversos 
estabelecimentos, por mein de regulamento, quando 
desatendidos 	os 	requisitos 	de 	zoneamento 
relativamente a atividade desempenhada, em 
desrespeito a legislagao urbanistica, que, segundo 
a LODF, consiste no Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal, nos Pianos de 
Desenvolvimento local e na Lei de Uso e Ocupagao 
do Solo (artigos 316 a 319), alem da legislagao 
federal pertinente". 

Considerando 	que, 	nos 	Autos 	da 	ADI 	n° 

2011.002.017889-1, tambem ajuizada pelo MPDFT, foi declarada, 

com efeitos ex tunc e eficacia erga omnes, a 

inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 

4.457/09, que permitiam a concessao de licenga de 

funcionamento para microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais instalados em area desprovida 

de regulagao fundiaria legal considerada de interesse publico 

ou social e em residencia do microempreendedor individual ou 

do titular ou socio da microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

Considerando 	que 	eventuais 	licengas 	de 

funcionamento expedidas com fundamento nos dispositivos 

supramencionados, inclusive aquelas que nao haviam sido 

alcangadas pela liminar concedida na ADI n° 2010.00.200.8554 -

0, sao nulas de pleno direito, nao produzindo nenhum efeito 

no mundo juridico; 

CONSIDERANDO que compete a Coordenadoria das 

Cidades coordenar e planejar acOes de desenvolvimento 

regional das Administrag6es Regionais mediante articulagao 

com os demais orgaos do Governo do Distrito Federal; 
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tecnicos elaborados pela Coordenadoria das Cidades em relagao 

As AdministragOes Regionais, nos termos do artigo 5 ° 
 

do 

Decreto Distrital n° 33.734, de 22 de junho de 2012; 

Considerando que a responsabilidade civil, penal e 

por improbidade pela concessao ou nao invalidagao de alvarAs 

em desacordo com a legislagao em vigor sera direta, imediata 

e pessoalmente imputada aos Senhores Administradores 

Regionais, ao Senhor Coordenador das Cidades e demais 

autoridades que tenham poder de decisao em relagao ao tema; 

Considerando, por fim, o teor do artigo 6°, inciso 

XX, da Lei Complementar n° 75/931, resolve 

RECOMENDAR 

A Coordenadoria das Cidades que: 

I - por meio de sua Diretoria de Orientagao 

Normativa - DIRON, expega orientagao formal aos 

Administradores Regionais, para que: 

a) 	considerem sem efeito e anulem as licengas 

de funcibnamento emitidas com fundamento 

nos dispositivos da Lei n° 4.457/2009 

declarados inconstitucionais nos autos das 

ADIs 	n° 	2010.00.200.8554-0 

2011.002.017889-1, inclusive aquelas que  

nao haviam sido alcancadas pela liminar 

concedida 	nos 	autos 	da 	ADI 	n°  

2010.00.200.8554-0;  
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b) nao emitam licengas de funcionamento em 

desacordo com a legislagao urbanistica e 

ambiental aplicAvel ou sem observancia dos 

criterios 	relativos 	a manutengao 	da 

seguranga 	sanitAria, 	ambiental 	e 	de 

protegao contra incendio e panico; 

regularidade da edificagao; ao hordrio de 

funcionamento; e a preservagao de Brasilia 

como Patrimonio Historic° e Cultural da 

Humanidade; 

c) observem as exigencias e os prazos de 

validade para licengas de funcionamento 

previstos em leis especiais, como os 

Planos 	Diretores 	Locais, 	quando 

existentes; 

d) exergam rigoroso controle dos prazos de 

validade dos laudos tecnicos exigidos por 

lei, promovendo a imediata cassagao das 

respectivas 	licengas 	de 	funcionamento 

quando inobservados esses prazos; 

e) mantenham registro dos atos de concessao, 

revogagao e anulagao das licengas de 

funcionamento 	expedidas 	em 	sua 

circunscrigao e encaminhem aos Orgaos de 

fiscalizagao 	e 	controle 	competentes, 

listagem das licengas de funcionamento por 

elas expedidas, revogadas e anuladas; 

II - no exercicio do seu poder normativo e 

hierarquico, observe a orientagao acolhida pelo 
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Conselho Especial do TJDFT no julgamento das ADIs 

n° 2010.00.200.8554-0 e 2011.002.017889-1, sob 

pena de responsabilidade pessoal por ato de 

improbidade administrativa, sem prejuizo de 

eventuais sangoes civeis e criminais; 

0 Ministerio 	Publico requisite ainda, 	com 

fundamento nos artigos 127 e 129, inciso VI, da Constituicao 

Federal e no artigo 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 

75/93, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento de 

informagbes sobre as medidas adotadas para o cumprimento da 

presente recomendagao. 

Brasilia, 25 de outubro de 2013. 
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