
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
45ª, 9ª e 49ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NATAL

Rua Nélson Freire, 225 – Lagoa Nova, Natal/RN.
Telefone: (84) 99691-0237; E-mail: 45pmj.natal@mprn.mp.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DA

FAZENDA  PÚBLICA  DA  COMARCA  DE  NATAL  –  RN,   A  QUEM  ESTA

COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL.

JUSTIFICÁVEL URGÊNCIA 

EM RAZÃO DA PANDEMIA

APRECIAÇÃO DE URGÊNCIA AMPARADA NA RESOLUÇÃO 313/2020 CNJ 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE, pelas 45ª, 9ª e 49ª e Promotorias de Justiça que ora subscrevem,

vem  muito  respeitosamente  perante  Vossa  Excelência,  no  uso  de  suas

atribuições constitucionais e legais, em especial, com base nos arts. 127 e 129,

III,  da  Constituição  Federal,  na  Lei  7.347/85  (Lei  da  Ação  Civil  Pública)  e

demais disposições legais aplicáveis à espécie, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de:

MUNICÍPIO DE NATAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
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Rua Ulisses Caldas,  81,  Centro,  Natal,  RN, representado pela Procuradoria

Geral do Município, com endereço para citação na Rua Princesa Isabel, 799,

Cidade Alta, CEP 59025-400, Natal, RN.

1.  DOS FATOS

A presente ação civil pública tem como objetivo principal a

observância por parte do Município de Natal dos comandos constitucionais e

legais  relativos  à  gestão  democrática  da  cidade,  à  participação  popular,  à

publicidade e à legalidade dos atos referentes ao processo de revisão da Lei

Complementar 82/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor de Natal.

A demanda objetiva, em especial, a anulação da Resolução

03/2020 CONCIDADE/NATAL,  (doc. 01), que alterou o Regimento Interno do

Processo  de  Revisão  já  aprovado  em  audiência  pública,  para  estabelecer

novas regras relativas àquele  que já se encontra em curso (encontra-se na

etapa 4, do total de 5 etapas).  

A Resolução, também, transformou a importante etapa 4,

correspondente à Pré-Conferência – destinada à   escolha de delegados que

votarão o texto final da proposta de revisão -  em VIRTUAL; alterou o número e

a proporção dos Delegados que votarão as mudanças do Plano Diretor em

vigor na Conferência Final e designou datas para a eleição de Delegados e

para os  eleitores de Delegados da Pré-Conferência,  sem sequer publicizar,

previamente, a minuta da proposta de alteração que foi deliberada nos dias 16

e 17 de março de 2020 pelo CONCIDADE/NATAL. 

Além das  ilegalidades  que  serão  detalhadas  a  seguir,  o

Município  desconsiderou  a  situação  atual  da  PANDEMIA  –  COVID-19  que
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assola o País e a cidade de Natal e que prioriza o funcionamento apenas de

atividades essenciais. 

Ademais, ao transformar em VIRTUAL importantes atos do

processo  de  revisão  do  Plano  Diretor,  sem  uma  prévia  preparação,  sem

detalhamento, esclarecimento e sem a previsão no Regimento Interno - que é a

regra  geral  do  processo  -  e  sem  avaliar  o  real  acesso  da  população  aos

sistemas de informática disponíveis,  limitou  a participação da população no

processo que impera ser amplo e participativo, tanto é que sequer completou o

número necessário de delegados, como se observa no doc. 03. 

A  Resolução,  que  foi  publicada  no  Diário  Oficial  do

Município no dia  06/05/2020,  além de conter datas exíguas para importantes

atos  -  como  o  de  inscrição  para  delegados  (dos  dias  07  a  10/05)  e  para

eleitores  (dos dias 14 a 17/05), já aprazou  para os próximos dias 22 a 24 de

maio  de  2020,  por  meio  virtual,  Pré-Conferência  da  revisão  do  Plano

Diretor, que é uma importante  etapa do processo que tem como finalidade a

eleição dos Delegados que votarão o texto final do Plano Diretor da cidade. 

Repita-se,  o  texto  final,  até  a  presente  data  sequer  foi

disponibilizado  no  site  oficial  do  plano  diretor

(https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/),  o  que,  por  si,  torna  ilegal  o

processo de chamamento para eleição dos delegados, já que é impossível a

qualquer eleitor (que é a população em geral)  avaliar o texto final  que será

votado,  e  entender  a  posição  dos  Delegados  em  relação  às  mudanças

propostas para o Plano Diretor em vigor.  

A seguir, consta o detalhamento dos fatos e do direito. 
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1.1.  DO DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DO PROCESSO

DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL:  BASE DO PROCESSO DE

REVISÃO

O  Plano  Diretor  é  o  instrumento  básico  da  política  de

desenvolvimento e expansão urbana. Em Natal, o Plano Diretor em vigor foi

aprovado pela Lei Complementar 082/2007. A revisão do Plano Diretor é uma

obrigação estabelecida pela Lei Federal 10.257/2001, denominada Estatuto da

Cidade, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal. A cada

dez anos, os Municípios que possuem  Plano  Diretor precisam realizar a sua

revisão (art. 40, § 3º). 

Atualmente, o Plano Diretor em vigor encontra-se na fase

de revisão, cujo processo foi aprovado em audiência pública ocorrida no dia 24

de abril de 2019, estando formalizado no REGIMENTO INTERNO em anexo

(doc.  02).  O  Regimento  Interno,  portanto,  é  a  regra  geral  do  processo  de

revisão e entrou em vigor no dia 17 de julho de 2019, consoante art. 45 do

próprio Regimento: 

“Art. 45 – Este Regimento, devidamente aprovado em

Audiência  Pública,  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação, bem como estará disponível por meio do

sítio eletrônico:

ww.natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor”

A metodologia de submeter e aprovar o Regimento Interno

do  processo  de  revisão  de  um Plano  Diretor  em uma  audiência  pública  é

decorrente das diretrizes do Estatuto da Cidade, que impõe aos municípios a

obrigatoriedade  de  que  a  política  urbana  seja  realizada  por  meio  da
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participação da população e de associações representativas dos vários

segmentos da comunidade (art 2º, II da Lei Federal 10.257/2001).

O  Regimento Interno  do  processo  de  revisão  do  Plano

Diretor de Natal prevê cinco etapas, como se detalhará a seguir:

A primeira etapa, denominada de “Atividades Iniciais”, de

forma resumida, limita-se à disponibilização de dados, estudos, estruturação de

espaços e composição do Núcleo Gestor.

A segunda  etapa,  que  foi  denominada  de  “Leitura  da

Cidade”, compreende a realização de reuniões para explicação e compreensão

dos problemas da cidade, bem como as propostas que a sociedade tem para a

revisão do Plano.

A  terceira etapa refere-se à sistematização e elaboração

da minuta e projeto de Lei.

A  quarta  etapa  refere-se  à  instalação  da  “Conferência

Final” de  Revisão do Plano Diretor,  compreendendo a realização da  “Pré-

Conferência” da revisão.

A quinta etapa refere-se ao acompanhamento e apoio ao

debate e discussão do Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor na Câmara

Municipal de Natal 

O processo de revisão do Plano Diretor de Natal encontra-

se, atualmente, na quarta etapa, ou seja, na fase decisória da revisão. 

Como se pode observar, pela leitura do próprio Regimento

Interno do processo de revisão, é possível avaliar a importância dessa quarta

fase e da Pré-Conferência. É possível, também, compreender a importância da

representatividade  dos  delegados que  irão  ser  escolhidos  na  fase  da  Pré-
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Conferência que, por sua vez, votarão o texto final, contendo as alterações do

Plano Diretor em vigor. 

Eis o texto que consta no Regimento sobre essa quarta

etapa, que abrange a Pré-Conferência e a Conferência final: 

“IV- a quarta etapa refere-se à instalação da Conferência
Final  de  Revisão  do  Plano  Diretor  compreendendo a
realização  da  Pré-Conferência  com  a  eleição  dos
delegados  aptos  a  representar  os  segmentos  do
poder público e os diversos segmentos da sociedade
e a  realização da Conferência  de Revisão do Plano
Diretor, na qual ocorrerá o processo de discussão e
votação da Minuta do Projeto de Lei de Revisão do
Plano Diretor” (art. 5º, IV).”

A  Pré-Conferência,  por  sua  vez,  serve  para  eleger  os

delegados que irão votar a redação final da revisão do Plano Diretor de Natal,

como se observa no Regimento Interno, em seu artigo 17, caput e §1º: 

“Art. 17. A Pré-Conferência da Revisão do Plano Diretor
será convocada e organizada pelo CONCIDADE, com a
participação do Núcleo Gestor (NG), especialmente para
esta  finalidade,  a  ser  realizada em até  15 (quinze dias
corridos  anteriores  à  data  da  Conferência  do  Plano
Diretor,  na  qual  serão  eleitos  os  delegados  (as)
responsáveis pela votação da Minuta do Projeto de Lei
conforme previsto no Art. 16 deste Regimento Interno. 

§  1º  Serão  escolhidos  140  (Cento  e  quarenta)
delegados(as),  representando  0,016% da  população  do
município, tendo como referência a última estimativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para
o ano de 2017, observando-se a seguinte proporção: 

I.  poder  público,  42%  (quarenta  e  dois  por  cento),
correspondentes a 59 (cinquenta e nove) delegados;

II.  movimentos populares, 27% (vinte e sete por cento),
correspondente as 38 (trinta e oito) delegados;”

6



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
45ª, 9ª e 49ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NATAL

Rua Nélson Freire, 225 – Lagoa Nova, Natal/RN.
Telefone: (84) 99691-0237; E-mail: 45pmj.natal@mprn.mp.br

1.2.  DA  ALTERAÇÃO  DO  REGIMENTO  INTERNO  PELA  RESOLUÇÃO

03/3030 PARA TRANSFORMAR A PRÉ-CONFERÊNCIA EM ATO VIRTUAL 

No dia 06 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial

do Município de Natal, a Resolução 03/2020 (doc. 01), assinada pelo Prefeito

de  Natal,  na  condição  de  Presidente  do  Conselho  da  Cidade  de  Natal,

alterando o Regimento Interno do processo de revisão do Plano Diretor de

Natal (doc. 02)  abrindo o período de 07 a 10 de maio de 2020, como prazo

oficial  para  inscrição  de  delegados  para  a  Conferência  do  Plano  Diretor  e

designando as datas de 22, 23 e 24 de maio de 2020 para a realização da

Pré-Conferência VIRTUAL do Plano Diretor, cuja finalidade é a eleição dos

delegados que votarão a proposta final do Plano Diretor de Natal, como já dito. 

Consta na Resolução: 

“Art. 2º. A Conferência Final será precedida de uma Pré-

Conferência,  cuja  finalidade é a eleição dos delegados,

evento este a ser realizado nos dias 22, 23 e 24 de maio

de  2020,  por  meio  virtual, cujas  instruções  técnicas

serão  encaminhadas  aos  candidatos  e  eleitores  do

processo e nas páginas virtuais do Concidade e do Plano

Diretor.”

A Resolução 03/20 contém grave aberração no âmbito da

legalidade. 

Com efeito, dita resolução, de modo expresso, modificou o

Regimento  Interno  do Processo de Revisão  do Plano  Diretor,  aprovado  na
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audiência  pública  do  dia 24  de  abril  de  2019  para  transformar  os  atos

decisórios da revisão em VIRTUAIS.

Registra-se que o regimento Interno do processo de revisão

do Plano Diretor  até chega a  permitir  que o Núcleo Gestor  (NG)  do Plano

Diretor realize alterações na agenda (designada como Anexo I),  mas apenas

no que diz respeito a eventos e datas. 

O Regimento não permite mudanças em relação à FORMA

DOS EVENTOS (DE PRESENCIAL PARA VIRTUAL, por ex). 

1.3.  DA  IMPORTÂNCIA  DE  REUNIÕES  PRESENCIAIS  PARA  DECISÕES

RELATIVAS ÀS ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E DO

GRAVE PREJUÍZO PARA OS ELEITORES – MORADORES DA CIDADE 

Além de ferir o Regimento Interno do processo de revisão

do Plano Diretor, a mudança realizada  pela Resolução 03/20, ao designar a

Pré-Conferência para os dias 22, 23 e 24 de maio de 2020 e transformar esse

importante ato que é a Pré-Conferência em VIRTUAL, fere a legislação e os

Princípios basilares que devem nortear a revisão do Plano Diretor. 

Os delegados da Pré-Conferência são representantes de

segmentos. Não devem estar na Pré-Conferência para votar com base em um

entendimento pessoal. 

 A  mudança  do  formato  da  Pré-Conferência,  de  forma

açodada  e  simplista  como  foi  realizada,  impede  todo  o  trabalho  que  os

delegados precisam realizar para representar e expor seus posicionamentos. 
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Sob a ótica dos eleitores, também, o formato virtual e os

prazos previstos ferem por completo o princípio da publicidade, da participação

e do acesso à informação. 

Observa-se que foi aberto o prazo de 14 a 17 de maio de

2020 (conforme art. 2º, VI da Resolução 03/20) para inscrição para eleitores

que farão a escolha dos delegados! 

Quem são  os  eleitores  que  são aptos  a  escolher  os

Delegados que irão votar o texto final do Plano Diretor de Natal? 

A resposta  consta no art.  2º,  inciso X,  da Resolução

03/20: quaisquer pessoas com residência comprovada na cidade de Natal

e integrantes do mesmo segmento de seu(s) candidato(s).

Todo esse processo de inscrição de Delegados e  eleição

de Delegados para votação texto final da proposta de revisão do Plano Diretor

de Natal precisa ser revestido de AMPLA PUBLICIDADE, de divulgação prévia,

de esclarecimentos. 

O Plano Diretor é uma lei que rege a cidade como um todo.

A  alteração  de  uma lei  desse  porte  precisa  de  um processo  transparente,

tranquilo, participativo e democrático.

Não  se  pode  descurar  que  o  acesso  à  internet  não  é

generalizado na cidade de Natal.  O Município  não oferece esse serviço de

forma gratuita. 

A  dificuldade  ao  acesso  à  internet  é  de  conhecimento

amplo do Poder Público. As enormes filas da Caixa Econômica Federal para as

pessoas  receberem o  auxílio  pecuniário  do  Governo  Federal  em razão  da

pandemia  COVID-19,  por  exemplo, revelam  um  retrato  da  dificuldade  do

brasileiro em relação ao acesso à internet.  As escolas municipais,  também,
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estão com as aulas paralisadas,  tendo em vista que nem todas as famílias

natalenses possuem condições de acesso.

Até o abalo psicológico decorrente das consequências da

pandemia pelo coronavírus, pelas incertezas quanto à manutenção da saúde e

das questões econômica-financeiras, fazendo com que muitos natalenses se

voltem para  a  tentativa  de  preservação  da  saúde,  inclusive  em isolamento

social,  ou  para  a  sobrevivência  financeira,  fazendo  com que  a  atenção  às

questões  voltadas  ao  Plano  Diretor  de  Natal  passem  a  ter  uma  menor

prioridade.

1.4.  DA  ALTERAÇÃO  DO  NÚMERO  DE  DELEGADOS  E  DA

PROPORCIONALIDADE DA REPRESENTATIVIDADE DA POPULAÇÃO DE

NATAL PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO

A Resolução 03/20, além de transformar a Pré-Conferência

em virtual, alterou a proporção ditada pelo Regimento Interno do processo de

revisão do Plano Diretor relativa ao número de Delegados que votarão o texto

final da revisão. 

Para entender melhor a situação fática, torna-se premente

entender o teor de toda a Resolução, que também estabeleceu prazos para a

inscrição de Delegados. 

Com efeito, a Resolução 03/20, que  foi publicada no Diário

Oficial do Município no dia 06 de maio de 2020, estabeleceu o período do dia

07 a 10 de maio de 2020 (isso mesmo, o prazo teve início um dia depois

da  publicação  no  diário  oficial  do  município!) para  os  interessados

realizarem inscrição como Delegados, nos termos que adiante se observa: 
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“Art. 2º (…) 

I-  Terão  nova  oportunidade  de  inscrever-se  como
candidatos a delegados no período de  07 a 10 de maio
de 2020 tão somente, os interessados que participaram
de pelo menos uma das oficinas do Processo de Revisão
do Plano Diretor e da audiência realizada no dia 14 de
dezembro de 2019, conforme preceitua o parágrafo 3ºdo
art. 17, do Regimento Geral do processo de revisão”.

E mais adiante, no inciso III, dita Resolução prescreve que

os interessados deveriam:

“III-  Para  candidatar-se,  nesse  segundo  momento  de
inscrições,  o  interessado  deverá  realizar  seu  cadastro
entre os dias 07 a 10 de maio de 2020, exclusivamente
pelo  endereço  virtual
https://www.natal.rn.gov.br/segap/paginas/ctd-1044.html,
preenchendo  o  formulário  e  anexando  os  seguintes
documentos:  cópia  do  RG  e  CPF,  comprovante  de
endereço  e  comprovante  de  vinculação  a  um  dos
segmentos  seguintes:  A  Movimentos  Populares  B.
Organizações Não-Governamentais com atuação na área
do  desenvolvimento  urbano  e  ambiental  C.  Entidades
profissionais,  Acadêmicas  e  de  Pesquisa  e  Conselhos
profissionais. D. Empresários relacionados à produção e
ao  financiamento  do  desenvolvimento  urbano.  E.
Trabalhadores por suas instituições sindicais.”

No parágrafo 4º, do seu artigo 2º, a Resolução criou uma

regra confusa e LITERALMENTE CONTRÁRIA AO REGIMENTO INTERNO do

processo  de  revisão  do  Plano  Diretor,  para  alterar  a  quantidade  da

representatividade  da  população  para  a  Pré-Conferência,  como se  observa

adiante: 

“Art. 4º Embora o Regimento Geral do PD preveja que
a  quantidade  de  delegados  a  ser  eleita  é  de  140
pessoas, esta quantidade poderá sofrer modificação
face  à  obrigatoriedade  de  os  pretensos  candidatos
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preencherem os pré-requisitos estabelecidos no art. 17, §
3º  e,  além  disso,  que  os  mesmos  se  interessem  em
concorrer às vagas disponibilizadas e que promovam, de
fato, suas respectivas inscrições 

§ 1º A distribuição das vagas resultará da incidência dos
percentuais  abaixo,  definidos  no  Regimento  Geral,
diretamente  sobre  o  total  -  limitado  a  140  (cento  e
quarenta)  -  das  candidaturas  homologadas,  acrescida
nessa composição os representantes do Poder Público.

I. poder público, 42% (quarenta e dois por cento);

II. movimentos populares, 27% (vinte e sete por cento);

III. trabalhadores, por suas entidades sindicais, 10% (dez
por cento);

IV.  empresários  relacionados  à  produção  e  ao
financiamento do desenvolvimento urbano, 10% (dez por
cento);

V. entidades profissionais,  acadêmicas e de pesquisa e
conselhos profissionais, 7% (sete por cento);

VI.  Organizações Não Governamentais com atuação na
área do Desenvolvimento Urbano e Ambiental, 4% (quatro
por cento)

§  2º  Caso o  total  de  vagas de delegados estabelecido
como  limite  pelo  Regimento  Geral  seja  superior  às
candidaturas  homologadas,  o  total  destas,  conforme
prevê o parágrafo 1º deste artigo, deverá prevalecer como
novo  limite;  neste  caso,  os  percentuais  acima incidirão
diretamente  sobre  este  novo  limite.
§  3º.  As  vagas  destinadas  aos  delegados  do  poder
público  serão  preenchidas  por  indicação  do  Poder
Executivo;  as  demais,  serão  preenchidas  através  do
processo de eleição já referido.”

Adequando-se a situação fática atual à nova regra imposta

na  Resolução  03/2020,  é  possível  constatar  a  gravidade  da  situação  e  as
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ilegalidades, principalmente, no que dizem respeito à participação popular e à

representatividade da população de Natal. 

Realmente,  é  possível  visualizar  o  prejuízo  no  caso

concreto, tendo em vista,  que no dia 13 de maio de 2020, foi  publicado no

Diário Oficial do Município de Natal a relação os delegados que tiveram suas

inscrições homologadas (doc. 03).

Conferindo a relação publicada com o preceito do  art. 17, §

1º do  Regimento interno do Plano Diretor -  que  prevê o total de 140 vagas

para  delegados - que  votarão  o  texto  final  do  Plano  Diretor  da  cidade  e

estabelece o número de delegados por categoria1- constata-se que  há vagas

de delegados previstas no Regimento que não foram preenchidas, como são

1 Art. 17- A Pré-Conferência da Revisão do Plano Diretor será convocada e organizada pelo
CONCIDADE, com a participação do Núcleo Gestor (NG), especialmente para esta finalidade,
a ser realizada em até 15 (quinze) dias corridos anteriores à data da Conferência da revisão do
Plano Diretor, na qual serão eleitos os delegados(as) responsáveis pela votação da Minuta do
Projeto de Lei conforme previsto no Art. 16 deste Regimento Interno.
§ 1º: Serão escolhidos 140 (Cento e quarenta) delegados(as), representando 0,016% da
população do município, tendo como referência a última estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2017, observando-se a seguinte proporção:
I. poder público, 42% (quarenta e dois por cento), correspondentes a 59 (cinquenta e nove)
delegados;
II. movimentos populares, 27% (vinte e sete por cento), correspondentes a 38 (trinta e oito)
delegados;
III.  trabalhadores, por suas entidades sindicais, 10% (dez por cento), correspondentes a 14
(quatorze) delegados;
IV. empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, 10%
(dez por cento), correspondentes a 14 (quatorze) delegados;
V. entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais, 7% (sete por
cento), correspondentes a 10 (dez) delegados, e;
VI. Organizações Não Governamentais com atuação na área do Desenvolvimento Urbano e
Ambiental, 4% (quatro por cento), correspondentes a 5 (cinco) delegados.
§  2º  Os  candidatos  representando  organizações  e  demais  segmentos  devem  apresentar
documento comprobatório de filiação à entidade.
§  3º.  Estarão  aptos  a  se  candidatar  a  1  (uma)  vaga  de  Delegado  os  representantes  da
sociedade  organizada  que  tenham comparecido  a,  no  mínimo,  uma Oficina  e  à  audiência
pública prevista no Art. 11, III, deste Regimento Interno.
§ 4º. Será realizada uma capacitação pela CT para os delegados eleitos, no dia seguinte à
eleição,  para  nivelamento  do  conteúdo  da  Minuta  do  Projeto  de  Lei  que  será  votado  na
Conferência da Revisão do Plano Diretor de Natal.
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as  referentes  às  categorias  de  trabalhadores  e  de  ONGs. (Ora,  sem  a

publicidade adequada, essa era uma situação previsível!)

A tabela abaixo, deixa mais evidente a situação: 

Diante  da  falta  de  preenchimento  das  140  vagas  de

delegado, adotando-se a nova regra da Resolução, a nova proporção fica nos

seguintes termos: 

Ora,  essa  nova  regra  implica  em  GRAVE  alteração  do

Regimento e não pode ser estabelecida sem passar por uma aprovação prévia

de uma audiência pública. 

A  nova  regra  também  fere  o  percentual  de

representatividade da população do Município, que segundo o § 1º do art. 17
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do  Regimento  Interno  do  processo  de  revisão  deve  ser  de  0.016%  da

população do município, como se observa: 

“Art. 17 (…)

§1º.  Serão  escolhidos  140  (cento  e  quarenta)
delegados(as),  representando  0.016% da  população  do
município, tendo como referência a última estimativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para
o ano de 2017 (...)”

Qualquer alteração no número de delegados ou nas regras

que dizem respeito à representatividade da população da cidade no processo

de revisão da Lei  Complementar  que dispõe sobre  o  Plano Diretor  precisa

passar,  necessariamente,  pela  discussão  em  um  ambiente  adequado  de

participação  popular,  que  é  a  Audiência  Pública.  O  Regimento  Interno  do

processo de revisão foi discutido - artigo por artigo - e aprovado da forma como

atualmente se apresenta. 

1.5. DA FALTA DE PUBLICIDADE DA MINUTA DE LEI QUE SERÁ VOTADA

O chamamento para  a Pré-  Conferência  a  ser  realizada

nos dias 22 a 24 de maio de 2020 encontra-se maculado, também,  pela falta

do cumprimento da obrigatoriedade da  publicidade  prévia (de pelo menos 15

dias)  do  texto  final  da  minuta  da  revisão  que  foi  apreciada  e  votada  no

CONCIDADE/NATAL, nos dias 16 e 17 de março de 2019.

O prazo para a inscrição dos candidatos a Delegados foi

aberto sem sequer ter sido publicado no site do Plano Diretor o texto que esses

Delegados terão que votar. A minuta final - que foi deliberada no CONCIDADE
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-  não  foi  publicada  previamente  como  determina  o  Regimento  Interno  do

processo de revisão do Plano Diretor. 

O prazo de inscrição para eleitores dos delegados também

foi  aberto  sem  que  os  interessados  no  processo  pudessem  conhecer,

previamente, o texto que os delegados irão votar. Como eleger delegados sem

conhecer o que esses delegados irão votar?  

O art. 19 do Regimento determina que a Pré-Conferência

para eleição dos delegados seja precedida de ampla divulgação nos meios de

comunicação,  em  conformidade  com  as  determinações  da  Resolução  nº

25/2005 do Ministério das Cidades/CONCIDADES.  

A Resolução 25/2005, por sua vez, no seu art. 4º, também

determina a necessidade de publicação e divulgação das propostas adotadas

nas diversas etapas do processo, como se constata: 

“Art. 4º. No processo participativo de elaboração do plano
diretor, a publicidade, determinada pelo inciso II do § 4º
do  art.  40  do  Estatuto  da  Cidade  deverá  conter  os
seguintes requisitos: 

I.  ampla comunicação pública,  em linguagem acessível,
através  dos  meios  de  comunicação  social  de  massa
disponíveis; 

II.  ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da
apresentação dos estudos e propostas sobre o plano
diretor com antecedência de no mínimo 15 dias;

III. Publicação e divulgação dos resultados dos debates
e  das  propostas  adotadas  nas  diversas  etapas  do
processo”.

A Resolução 03/20,  estabelece, no art. 2º, IV, a abertura

do prazo de 14 a 17 de maio de 2020 para a inscrição de eleitores (que
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votarão nos delegados), mas sem que tenha sido dado a devida publicidade

do texto que será submetido à votação. 

Os eleitores precisam saber o que existe para ser votado.

Precisam conhecer a proposta para também conhecer o posicionamento das

pessoas que se inscreveram para ser delegados. Como será realizada uma

eleição para Delegados, sem possibilitar o acesso ao texto que será votado aos

eleitores?   

Quais são as alterações que se pretende realizar no Plano

Diretor em vigor? 

A  publicidade  da  minuta  e  de  suas  alterações  sobre  a

cidade é um fator determinante para a população se inscrever como eleitor!

O texto que se encontra no site do Plano Diretor  de

Natal  (https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/)  ainda  é  o  que  foi

apresentado em audiência pública realizada no dia 20/02/2020 (doc. 04). 

Ocorre que nos dias 16 e 17 de março de 2020,  nas

reuniões  do  CONCIDADE/NATAL,  o  texto  foi  severamente  alterado  em

relação ao documento inicial que lhes foi apresentado.

A  população  não  sabe  quais  são  as  modificações

ocorridas, não conhece o que se pretende modificar na cidade. 

O texto  deveria  estar  disponível  no  site  oficial  do Plano

Diretor (https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/) com pelo menos 15 dias de

antecedência de qualquer data para a Pré-Conferência. 

Como a proposta engloba diversas modificações da Lei em

vigor, o Município tem a obrigação de divulgar de forma didática em linguagem

acessível as mudanças pretendidas. 
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O processo de revisão do Plano Diretor teve início em 06

de  junho  de  2017,  com  a  realização  de  Audiência  Pública  com  vistas  a

apresentar  a  metodologia  e  o  cronograma  das  atividades  do  processo  de

discussão do Plano Diretor. 

A primeira proposta em formato de lei (MINUTA DE LEI) foi

apresentada no dia 20 de fevereiro de 2020, em Audiência Pública realizada no

mesmo  dia.  O  Plano  original  possui  121  artigos.  A  alteração  apresentada

possui 223 artigos.

Essa  proposta  foi  encaminhada  para  o

CONCIDADE/NATAL em 20 de fevereiro de 2020.

O  CONCIDADE  realizou  reuniões  nos  dias  16  e  17  de

março  de  2020  e  alterou  consideravelmente  a  proposta  apresentada  na

Audiência Pública do dia 20 de fevereiro de 2020. A nova proposta, como já

dito, até a presente data sequer foi divulgada na página oficial do plano diretor,

que é a  www.natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor, conforme determina do art.

19, § 1º, inciso VI (doc. 04). 

Em 23  de  março de  2020,  o  Ministério  Público  solicitou

cópia da proposta proveniente do CONCIDADE.

O Secretário da SEMURB informou a impossibilidade de

cumprir o prazo, justificando que teria recebido a minuta dos conselhos apenas

na sexta-feira, dia 27/03/2020, e  o CONCIDADE alterou mais de 100 (cem)

artigos  da  proposta  original. Justificou,  ainda,  que  todo  o  Setor  de

Planejamento da SEMURB estaria trabalhando remotamente e que precisaria

de  um  prazo  maior  para  se  manifestar  sobre  todas  as  contribuições  do

CONCIDADE (doc. 05).
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No dia  15  de  abril  de  2020  o  Secretário  encaminhou  a

MINUTA  aprovada  pelo  CONCIDADE ao  Ministério  Público,  atendendo  à

requisição ministerial. 

Ao analisar os documentos, o Ministério Público constatou

imprecisões  em  relação  a  artigos,  anexos,  mapas  etc  e  solicitou

esclarecimentos. 

No  dia  12 de  maio  de  2020,  a  SEMURB  informou  ao

Ministério Público que estava realizando uma revisão geral e remuneração com

a inclusão das alterações que foram aprovadas no CONCIDADE (doc. 06). 

Resumindo: até a presente data, a minuta que será votada

pelos  Delegados  da  Conferência  final  NÃO  FOI  DIVULGADA  NO  SITE

OFICIAL DO PLANO DIRETOR, que,  segundo o art.  19,  §  1º,  III  e  VII,  do

Regimento Interno, é o local onde devem ser disponibilizadas as informações

produzidas para apoiar  cada fase e as propostas que serão discutidas nos

eventos do processo de revisão!

1.6. DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROPOSTAS

DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Como  já  mencionado  no  histórico  do  tópico  anterior,  a

minuta  de  alteração  do  Plano  Diretor  em  vigor  em  Natal  contém  grandes

alterações. 

Em anexo (doc.  07),  consta  uma tabela,  elaborada  pelo

Ministério Público, que faz uma comparação dos dispositivos do Plano Diretor

em vigor, da minuta apresentada no dia 20 de fevereiro de 2020 pela SEMURB

e da minuta deliberada nas reuniões dos dias 16 e 17 de março de 2020 do
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CONCIDADE/NATAL, e ainda não publicadas nos site oficial do plano diretor

que é o <https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/>.

A  última versão  é  a  que  será  levada para  apreciação  e

deliberação dos delegados na Conferência Final do Plano Diretor. 

Quem  irá  escolher  os  delegados  da  conferência  são  os

chamados eleitores. Esses eleitores, por sua vez, são as pessoas da cidade,

que poderão se inscrever para eleger os delegados. Os eleitores optarão por

eleger  delegados  que  defendam,  para  a  cidade,  a  posição  dos  próprios

eleitores. 

Para tanto, há necessidade de publicação no site oficial do

Plano  Diretor  (https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/)  o  texto  que  será

levado para votação.

Mas não basta simplesmente levar o texto para publicação.

A minuta de Lei é um texto extremamente técnico de difícil compreensão. 

Há necessidade de se realizar ampla comunicação pública,

em linguagem acessível, através dos meios de comunicação social disponíveis

da proposta de alteração do plano.

Na  tabela  mencionada  é  possível  constatar  a  grande

mudança que a proposta apresenta para o Plano Diretor em vigor atual. As

propostas mudarão por completo a cidade. A altura máxima das edificações foi

alterada; o potencial construtivo de muitos bairros foi alterado, áreas deixaram

de  ter  limitação  de  gabarito,  o  uso  para  zonas  de  proteção  ambiental  foi

alterado. Várias outras mudanças significativas constam no documento que foi

encaminhado ao Ministério Público e que a população desconhece  , inclusive os  

eleitores e os candidatos a Delegados!
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A população precisa entender as mudanças e os efeitos

dessas  mudanças.  Há  necessidade  de  ampla  informação  e  esclarecimento

para  que  cada  morador  da  cidade  saiba  as  repercussões  das  mudanças

pretendidas para o bairro onde mora, para a cidade onde vive. 

2 – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1.  DA  IMPORTÂNCIA  CONSTITUCIONAL  DO  PLANO  DIRETOR  E  DO

ATENDIMENTO DE SUAS REGRAS

A matéria relativa ao Plano Diretor é de interesse de toda a

população de Natal. O Plano Diretor é um instrumento que repercute tanto na

vida da coletividade, considerada esta como um conjunto, quanto na vida de

cada morador da cidade.

O Plano Diretor é um instrumento tão importante que o

seu conceito foi estabelecido na Constituição Federal, art. 182, §2º, como

o  instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  e  de  expansão

urbana.  

Realmente,  o  Plano  Diretor  traça  regras  essenciais  de

ordenamento urbano, incluindo normas sobre: uso do solo; aproveitamento dos

lotes;  sistema  viário;  infraestrutura,  aspectos  relativos  ao  saneamento;

indicações para utilização dos instrumentos da política urbana, etc.

A Constituição Federal, em seus Art. 182 estabelece que
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“Art.  182.  A  política  de  desenvolvimento  urbano,
executada  pelo  Poder  Público  municipal,  conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes.
§  1º  -  O  plano  diretor,  aprovado  pela  Câmara
Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social
quando  atende  às  exigências  fundamentais  de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.”

2.2.  DA INOBSERVÂNCIA,  POR PARTE DO MUNICÍPIO DE NATAL,  DO

NOVO MODELO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA IMPOSTO PELO ESTATUTO

DA CIDADE 

A Lei 10.257/2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da

Constituição  Federal  e  que  estabelece  diretrizes  gerais  da  política  urbana,

denominada Estatuto da Cidade, institui o Plano Diretor como instrumento da

política urbana nos seguintes termos:

“Art.  4o Para  os  fins  desta  Lei,  serão  utilizados,  entre
outros instrumentos:
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social;
II  –  planejamento  das  regiões  metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões;
III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;” (negrito acrescido)

 

O Estatuto da Cidade elegeu a gestão democrática como

uma das  diretrizes  principais  da  política  urbana.  Para  tanto,  condicionou  a

formatação do modelo de desenvolvimento urbano à participação da população

e  de  associações  em  todos  os  procedimentos  de  formatação  de  planos
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relativos  ao  desenvolvimento  urbano,  como  se  observa  em  seu  artigo  2º,

incisos I e II:   

“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  da
propriedade  urbana,  mediante  as  seguintes  diretrizes
gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos
serviços  públicos,  ao  trabalho  e  ao  lazer,  para  as
presentes e futuras gerações;
II  –  gestão democrática por meio da participação da
população  e  de  associações  representativas  dos
vários  segmentos  da  comunidade  na  formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;”

Diante  desse  imperativo  legal,  qualquer  alteração  do

Plano precisa ser muito transparente e democrática, para possibilitar a

participação de todas as pessoas interessadas.   

O Estatuto também determina a fiscalização do processo

de elaboração / revisão do Plano Diretor, para que o princípio da participação

popular e da publicidade sejam garantidos, como se observa em seu artigo 40: 

“Art. 40 (…) O plano diretor, aprovado por lei municipal, é
o  instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  e
expansão urbana.
(...)
§  4º  No processo de elaboração do plano diretor  e  na
fiscalização  de  sua  implementação,  os  Poderes
Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I- a promoção de audiências públicas e debates com a
participação  da  população  e  de  associações
representativas  dos  vários  segmentos  da
comunidade;
II-  a  publicidade  quanto  aos  documentos  e
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informações produzidos;
III- o acesso de qualquer interessado aos documentos
e informações produzidos”. (Negrito acrescido)

O então Ministério das Cidades, por meio do Conselho das

Cidades, editou a Resolução nº 25/2005,  contendo o detalhamento de como

deve ser o processo participativo de elaboração, implementação e execução do

Plano Diretor. Essa Resolução tem sido utilizada pelos Municípios Brasileiros

como referência para o processo de revisão de planos diretores municipais.

 No regimento interno do Plano Diretor  de Natal,  consta

expressamente, no art. 19, que a publicidade dos atos relativos à revisão da Lei

Complementar  82/2007  (Plano  Diretor  em  vigor)  devem  obedecer  às

determinações  contidas  na  Resolução  nº  25/2005  do  Ministério  das

Cidades/CONCIDADES. 

Por sua vez, a Resolução nº 25/2005 estabelece normas

expressas em relação ao processo participativo, à comunicação pública,

à necessidade de divulgação prévia de propostas etc, conforme disposto

nos dispositivos adiante transcritos: 

“Art.  3º  O  processo  de  elaboração,  implementação  e
execução  do Plano  diretor  deve  ser  participativo,  nos
termos do art.  40,  §  4º  e  do art.  43  do Estatuto da
Cidade.
§1º  A  coordenação  do  processo  participativo  de
elaboração do Plano Diretor deve ser compartilhada, por
meio  da  efetiva  participação  de  poder  público  e  da
sociedade  civil,  em  todas  as  etapas  do  processo,
desde a elaboração até a definição dos mecanismos
para a tomada de decisões.
(...)

Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano
diretor, a publicidade, determinada pelo inciso II, do § 4º
do  art.  40  do  Estatuto  da  Cidade,  deverá  conter  os
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seguintes requisitos:
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível,
através  dos  meios  de  comunicação  social  de  massa
disponíveis;
II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da
apresentação  dos  estudos  e  propostas  sobre  o  plano
diretor com antecedência de no mínimo 15 dias;
III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e
das propostas adotadas nas diversas etapas do processo;

Art.  5º  A  organização  do  processo  participativo  deverá
garantir a diversidade, nos seguintes termos:
I  –  realização  dos  debates  por  segmentos  sociais,  por
temas  e  por  divisões  territoriais,  tais  como  bairros,
distritos, setores entre outros;
II - garantia da alternância dos locais de discussão.
(...)

Art.7º No processo participativo de elaboração do plano
diretor  a  promoção  das  ações  de  sensibilização,
mobilização  e  capacitação,  devem  ser  voltadas,
preferencialmente,  para  as  lideranças  comunitárias,
movimentos  sociais,  profissionais  especializados,  entre
outros atores sociais.”

2.3.  DO  DESCUMPRIMENTO  DAS  REGRAS  DA  LEI    ORGÂNICA  DO  

MUNICÍPIO DE NATAL PARA O ORDENAMENTO DA CIDADE 

Ao restringir o número de delegados já estabelecidos no

Regimento Interno do processo de revisão do Plano Diretor, ao descumprir os

preceitos  constitucionais  e  legais  da  participação   e  ao  diminuir  a

representatividade da população de Natal no processo de revisão, o Município

descumpriu também o art.  118 da Lei  Orgânica do Município do Natal,  que

versa sobre o Capítulo DA POLÍTICA URBANA, o qual faz referência expressa

à necessidade de obediência à Constituição Federal:
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“Art. 118. Respeitando o que determina a Constituição
Federal,  a política urbana a ser formulada no âmbito do
processo de planejamento municipal  tem por  objetivo o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, o
bem-estar  e  a  segurança  dos  seus  habitantes,  em
consonância  com as  políticas  sociais  e  econômicas  do
Município.”

Por sua vez, o art. 119, no seu § 1º, I e II, determina: 1) a

participação das entidades representativas da comunidade no processo

de elaboração, de alteração e de execução do Plano Diretor; 2) a definição

de áreas especiais de interesse social, urbanístico e ambiental, para as quais

será exigido aproveitamento adequado 

O  art.  132  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Natal

estabelece que: 

“Art.  132.  Na  implantação  do  sistema  de  planejamento
urbano  de  Natal  é  assegurada  a  participação  da
sociedade organizada nas diversas formas do exercício
da cidadania, garantindo, assim, a gestão democrática da
cidade.”

2.4.  DA  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  PARTICIPAÇÃO  E  DA
INFORMAÇÃO

Ao transformar a Pré-Conferência em VIRTUAL, limitando a

participação  de pessoas sem acesso ao sistema,  ao  diminuir  o  número de

delegados sem qualquer amparo de uma deliberação realizada em audiência

pública; ao deixar de publicar e explicar as alterações propostas para o Plano

Diretor em vigor,  o Município está ferindo os Princípios da Participação e da

Informação  !   
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As questões que envolvem o Plano Diretor são atinentes às

normas urbanísticas e às normas ambientais. Sem falar de outros aspectos que

estão  compreendidos  nessa  matéria  (cidadania,  mobilidade,  acessibilidade

etc). 

No que diz respeito ao meio ambiente, não se pode descurar

que  a  Constituição  Federal  assegura  a  participação  ativa  dos  cidadãos  na

gestão no meio ambiente:

“Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público: 
(...)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente”

O direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  é

direito de todos, garantindo-se a população o direito à educação ambiental, o

qual  envolve o direito à participação nos processos de tomada de decisões

sobre o meio ambiente,  assim como o direito  de obter  informações de que

disponham as autoridades públicas, e que estejam relacionadas com a gestão

ambiental urbana. 

Os  princípios  da  participação  e  da  informação  estão

fundamentados no décimo princípio da Declaração do Rio/92, que estabeleceu

que “o melhor modo de tratar das questões ambientais é com a participação de

todos os cidadãos interessados, no nível que corresponda. No plano nacional,

toda  a  pessoa  deverá  ter  acesso  adequado  à  informação  sobre  o  meio
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ambiente de que disponham as autoridades públicas,  incluída a informação

sobre os materiais e as atividades que encerram perigo em suas comunidades,

bem como a oportunidade de participar nos processos de adoção de decisões.”

O direito à informação também pode ser extraído do art.5º,

incisos XIV e XXXIII, da Constituição Federal, in verbis: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIV  -  é  assegurado  a  todos  o  acesso  à  informação  e
resguardado  o  sigilo  da  fonte,  quando  necessário  ao
exercício profissional;

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja  imprescindível  à  segurança  da  sociedade  e  do
Estado.”

3- RAZÕES PARA TUTELA EM SEDE LIMINAR E PEDIDOS

Avaliando os requisitos para concessão da antecipação de

tutela em caráter liminar autorizada pelo art. 12, caput, da Lei 7.347/85 (Ação

Civil Pública), que estabelece que “Poderá o juiz conceder mandado liminar,

com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”, bem como as

mencionadas pelo art. 300, que diz  que “a tutela de urgência será concedida

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

28



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
45ª, 9ª e 49ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NATAL

Rua Nélson Freire, 225 – Lagoa Nova, Natal/RN.
Telefone: (84) 99691-0237; E-mail: 45pmj.natal@mprn.mp.br

de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, tem-se que é patente neste

caso, a presença dos requisitos legais exigíveis para tutela que ora se pleiteia.

Com  efeito,  a  probabilidade  do  direito encontra-se

comprovada na exposição fática e jurídica já realizada.

Na  parte  fática,  os  fatos  e  as  ilegalidades  constatadas

encontram-se evidenciados nas publicações no Diário Oficial do Município, em

relação ao Decreto 03/2020.

As  ilegalidades  robustamente  constatadas  podem  ser

resumidas da seguinte forma:

1)  alteração  do  Regimento  Interno  do  Plano  Diretor  -

documento este que foi analisado detalhadamente e deliberado na  audiência

pública  realizada  no  dia  24  de  abril  de  2019  - sem  amparo  em  qualquer

audiência pública correspondente;

2)  modificação  da  forma  da  Pré-Conferência  –  etapa

decisória importante – que estava prevista para ser presencial e não  para ser

VIRTUAL;

3)  diminuição  do  número  de  delegados  previsto  no

Regimento  Interno,  que  votarão  as  modificações  propostas  para  o  Plano

Diretor;

4)  designação  de  inscrições  para  Delegados  e  para

Eleitores de Delegados, sem sequer publicar, previamente, o texto que será

submetido à votação no processo de revisão do Plano Diretor pelos Delegados;

5) designação da Pré-Conferência VIRTUAL para os dias

22  a  24  de  maio  de  2020,  sem sequer  publicar  com antecedência  de  15

(quinze)  dias  a proposta das alterações do Plano Diretor  em vigor  –  até a

presente data e hora do ajuizamento desta demanda, o texto final, que será

levado  para  votação  dos  Delegados,  não  foi  publicado  no  site  oficial  da

Conferência, não sendo, portanto, do conhecimento dos interessados, os quais
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poderiam se inscrever como Eleitores dos Delegados;

6) desconsideração da situação atual do País em relação à

PANDEMIA  COVID-19,  que  impede  o  contato  de  Delegados  com  seus

representados, de Eleitores com Delegados etc.,  prejudicando totalmente os

debates sobre os itens a serem aprovados e a participação da sociedade como

um todo!

Como  bem  detalhado  nos  tópicos  da  fundamentação

jurídica, o direito é robusto. As ilegalidades apontadas são evidentes. Todos

os dispositivos da Resolução 03/2020 CONCIDADE/NATAL ferem o art. 182 da

Constituição Federal caput da Constituição Federal  e as diretrizes  do Estatuto

da Cidade, Lei  Federal  10.257/2001,   no tocante à  gestão democrática da

cidade e ao Princípio da Participação popular.  Destaca-se, até para fins de

prequestionamento, a agressão expressa ao art.  4º,  § 4º,  incisos I  a III,  do

Estatuto,  que  determina,  entre  outras  exigências,  a  garantia  da  ampla

participação,  publicidade  dos  documentos  e  informações  de  todos  os

documentos relativos ao processo de elaboração de um plano diretor.

No tocante aos requisitos relativos ao perigo de dano ou

risco   ao  resultado  útil  do  processo,  - mesmo  que  seja  necessária  a

evidência de apenas um dos dois  -  no caso em análise,  os dois  requisitos

encontram-se presentes.

Com efeito,  mesmo em  plena pandemia – COVID -19,

onde  apenas  atos  emergenciais  devem ser  realizados,  a  Resolução  03/20,

apraza para os próximos dias 22 a 24 de maio de 2020 a realização da Pré-

Conferência por meio VIRTUAL  para eleição de Delegados que votarão o

texto  final  da  revisão/alteração  do  Plano  Diretor  em  vigor.  Essa  Pré-

Conferência  VIRTUAL,  que  não  foi  prevista  como presencial  no  Regimento

Interno do processo de revisão,   se  for  realizada,  maculará  o  processo de

revisão do Plano Diretor, trazendo dano ao processo como um todo.
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É  urgente  a  determinação  para  suspender,  de  forma

imediata, a Pré-Conferência VIRTUAL já designada. O ato, se ocorrer, será

maculado, tendo em visto que moldado em pilares frágeis, sob o aspecto da

LEGALIDADE.

A Resolução 03/2020 abriu o exíguo período de 07 a 10

de  maio  de  2020  para  inscrição  de  Delegados  para  a  Pré-Conferência

VIRTUAL. O dano decorrente  dessa forma açodada de designação já  ficou

sobejamente  demonstrado na relação publicada pelo  Município  que revelou

que sequer as 140 vagas determinadas no Regimento Interno do Plano Diretor

restaram preenchidas.

Prosseguir  com  o  processo  de  revisão  com  essa

defasagem relativa  à  participação  popular  ocasiona  imenso  dano  à  gestão

democrática e à representatividade dos diversos setores da sociedade.

Segundo a Resolução 03/20, o prazo para inscrição dos

Eleitores –   atualmente já se encontra em curso (do dia 14 a 17 de maio de

2020).  A  população  não  tem  sequer  conhecimento  do  texto  final  que  os

Delegados irão ter que apreciar, porque esse texto não foi publicizado até a

presente data no site oficial da revisão do plano diretor.

A realização da Pré-Conferência VIRTUAL da forma como

foi  planejada,  sem amparo no Regimento Interno do processo de revisão e

contrariando diretrizes do Estatuto da Cidade poderá ensejar futura anulação

judicial  do  ato  –  que  será  buscada  em todas  as  instâncias  judiciais.  Uma

anulação  de  um  ato  tão  importante  poderá  ensejar  a  falsa  sensação  de

insegurança jurídica, em relação às questões do processo do plano diretor de

Natal.  Suspender  a  Pré-Conferência,  sem  precisar  anular  o  ato  de  forma

posterior, por sua vez não estimula a insegurança jurídica.

A demora no deferimento dos pedidos em sede de liminar

trazidos a seguir deixam em risco o resultado útil do processo. A urgência em
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impedir a continuidade dessa conduta é patente,

Com tais considerações, o Ministério Público REQUER:

1- Em sede de medida de tutela liminar de urgência, que seja determinado

ao Município de Natal:

1.1. que suspenda, de imediato, a realização da Pré-

Conferência estabelecida na Resolução 03/2020

CONCIDADE/NATAL para ser realizada nos dias

22, 23 e 24 de maio de 2020, por meio virtual;

1.2. que se abstenha de realizar, de forma VIRTUAL, a

Pré-Conferência para eleição dos Delegados que

irão apreciar e votar a minuta final do processo

de revisão do Plano Diretor da cidade de Natal;

1.3. que sejam anulados os atos relativos à inscrição

de  candidatos  a  Delegados  e  de  Eleitores  de

Delegados  do  processo  de  revisão  do  Plano

Diretor, decorrentes dos dispositivos do art. 2º, I

e VI da Resolução 03/2020;

1.4.  que  disponibilize,  de  imediato,  no  site  do

processo  de  revisão  do  plano  diretor

(https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/) a

minuta  final  contendo  todas  as  alterações  que

foram deliberadas nas reuniões do  CONCIDADE/

NATAL nos dias 16 e 17/03/3030 (texto e todos os

anexos correspondentes);

1.5.  que  realize  ampla  divulgação  pública  das

propostas de alteração do Plano Diretor em vigor

que foram deliberadas pelo CONCIDADE/NATAL
32



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
45ª, 9ª e 49ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NATAL

Rua Nélson Freire, 225 – Lagoa Nova, Natal/RN.
Telefone: (84) 99691-0237; E-mail: 45pmj.natal@mprn.mp.br

e  que  serão  votadas  pelos  Delegados  da  Pré-

Conferência.  A  ampla  comunicação  deverá

ocorrer em linguagem acessível, como determina

o art. 4º, I da Resolução 25/2005 do Ministério da

Cidade  e  a divulgação  deve  incluir  modos

acessíveis para que as pessoas com deficiência

também  tenham  acesso  à  informação.  (esse

esclarecimento é essencial para que os moradores

da cidade possam inscrever-se como Eleitores dos

Delegados no período de inscrição que deverá ser

renovado)

2- Com fulcro no art. 12, § 2º, da Lei 7.347/85, a imposição de multa diária

pelo  não  cumprimento  das  medidas  liminares  concedidas,  devendo  o

respectivo montante ser revertido para o fundo de que trata o art. 13 da

Lei 7.347/85;

Após:

3-  a  citação  do  Município  de  Natal  na  pessoa  de  seu  respectivo

representante legal;

4-  a  procedência  dos  pedidos,  para,  além  de  ratificar  os   pleitos   já

arrolados  em  sede  liminar,  determinar,  também,  a  título  de  tutela

definitiva:

4.1. a anulação da íntegra da Resolução 03/2020 do

CONCIDADE/NATAL;

4.2.  a  determinação  ao  Município  de  Natal  que  se

abstenha  de  realizar  qualquer  alteração  do
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Regimento Interno do processo de revisão do

Plano Diretor aprovado na Audiência Pública de

17/07/2019,  sem  prévia  modificação  do

Regimento  em  Audiência  Pública  específica  e

presencial.

5- a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em

vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85;

6- a publicação de edital em consonância com o art. 94 da Lei 8.078/90, c/c o

art. 21 da Lei 7.347/85, a fim de dar conhecimento a terceiros interessados e

ao público em geral, considerando, notadamente o caráter erga omnes da ação

civil pública:

7- a juntada dos documentos e dos autos do inquérito civil em anexo;

8- a produção de todas as provas permitidas no Direito;

9- a condenação dos demandados aos honorários de peritos, que porventura

forem necessários e verbas sucumbenciais de praxe.

Requer,  outrossim,  a  produção  de  todas  as  provas

admitidas em direito, especialmente a testemunhal e a pericial.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para fins meramente fiscais já que os danos discutidos na presente ação

são imensuráveis.

Natal, 15 de maio de 2020.  

GILKA DIAS DA MATA
45ª Promotora de Justiça de Defesa de Meio Ambiente em Natal

REBECCA MONTE NUNES BEZERRA
9ª Promotora de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e Idoso de Natal

MARIA DANIELLE SIMÕES VERAS RIBEIRO
49ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania de Natal
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