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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NATAL

SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

D E C I S Ã O

Autos nº 0816703-75.2020.8.20.5001.

Natureza do feito: AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Promovente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Promovido: MUNICÍPIO DO NATAL/RN.

 REGIMENTO INTERNO DO PROCESSOPLANO DIRETOR.
DE REVISÃO APROVADO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA.
ALTERAÇÃO ATRAVÉS DE ATO NORMATIVO EDITADO
PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL/RN SEM AS
FORMALIDADES NECESSÁRIAS. POSSÍVEL VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO
DE PRÉ-CONFERÊNCIA NA FORMA VIRTUAL, DESDE
QUE O REGIMENTO INTERNO SEJA ALTERADO DE
MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA
MINUTA QUE SERÁ OBJETO DE VOTAÇÃO. PRINCÍPIOS
DA PUBLICIDADE, INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.
NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA E AMPLA, DE
FORMA ACESSÍVEL E PEDAGÓGICA, ACERCA DAS
ALTERAÇÕES A SEREM VOTADAS. DEFERIMENTO
PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA.

 
 
Vistos.
 
Ação Civil Pública autuada sob nº 0816703-75.2020.8.20.5001 movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio das 45ª, 9ª e 49ª Promotorias de Justiça de Natal,
em desfavor do MUNICÍPIO DO NATAL/RN, pessoa jurídica de direito público interno, ambos
qualificados.
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O  Estadual narra, em síntese, a prática de atos ilegais processo de revisão daParquet

Lei Complementar 82/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor da cidade do Natal/RN.
 
Aponta quatro ilegalidades que fundamentam a pretensão autoral: (i) alteração do

Regimento Interno do Plano Diretor deliberado na audiência pública no dia 24 de abril de 2019, sem
audiência pública correspondente; (ii) modificação da forma da Pré-Conferência para o formato “virtual"
no lugar de “presencial”, como estava previsto originariamente; (iii) diminuição do número de delegados
previstos no Regimento Interno que votarão as modificações propostas para o Plano Diretor; (iv)
designação da Pré-Conferência virtual e inscrições para Delegados e para Eleitores de Delegados, sem
publicidade prévia do texto que será submetido a apreciação pelos Delegados e seus Eleitores.

 
Requer, em tutela provisória de urgência, que o MUNICÍPIO DO NATAL/RN:
 

1.1  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.  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.   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.   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 17/03/2020 (texto e todos os anexos
correspondentes); que realize ampla divulgação pública das propostas de
alteração do Plano Diretor em vigor que foram deliberadas pelo
CONCIDADE/NATAL

 

É  o  relatório.
 

D E C I D O   :
 

A tutela provisória de urgência de natureza antecipada merece acolhimento, em parte,
diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

 
A probabilidade do direito e o perigo da demora estão devidamente evidenciados. 
 
O  é nítido, considerando que a pré-conferência está designada parapericulum in mora

os dias 22, 23 e 24 de maio de 2020, de modo que a análise da pretensão de urgência noutro momento
poderia torná-la inócua.

 
A análise da tutela de urgência consiste em apreciar de quatro questões centrais,

evidentemente em cognição sumária, característica deste momento processual, acerca da legalidade ou
não:  alteração do Regimento Interno do Plano Diretor deliberado em 24 de abril de 2019, sem(i)
audiência pública correspondente;  modificação da forma da Pré-Conferência para o formato "(ii) “virtual
no lugar de “ ”, como estava estabelecido originariamente;  diminuição do número depresencial (iii)
delegados previstos no Regimento Interno que votarão as modificações propostas para o Plano Diretor; 

 designação da Pré-Conferência virtual e inscrições para Delegados e para Eleitores de Delegados, sem(iv)
publicidade prévia do texto que será submetido a apreciação pelos Delegados e seus Eleitores.
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Tendo em vista a pluralidade das questões abordadas, por opção metodológica,
dividir-se-á esta decisão interlocutória em três tópicos.

 

I -   ALTERAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO DO PLANO DIRETOR SEM AUDIÊNCIA
PÚBLICA CORRESPONDENTE

 
No dia 6 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial do Município a Resolução nº

03/2020, no qual o Prefeito do Município do Natal/RN, que é o Presidente do Conselho da Cidade do 
 tornou sem efeito a Resolução nº 02/2020 e criou novos procedimentos para a pré-conferênciaNatal/RN,

e reaprazou a Conferência Final do Processo de Revisão do Plano Diretor da cidade do Natal.
 
O Ministério Público alega que tal ato normativo é contrário ao que teria sido deliberado

em Audiência Pública no dia 24 de abril de 2019, que restou formalizado no Regimento Interno do
processo de revisão do Plano Diretor. Aponta que a metodologia de submissão do Regimento Interno a
deliberação em Audiência Pública decorre do art 2º, inciso II, da Lei Federal nº 10.257/2001, que impõe
aos municípios a obrigatoriedade de que a política urbana seja realizada por meio da participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Entende que o
Regimento Interno não permite a modificação da forma dos eventos (de presencial para virtual).

 
O Regimento Interno do processo de revisão do Plano Diretor não prevê a forma que

deve ser utilizada para modificação das suas próprias disposições.
 
Desse modo, diante da omissão do ato normativo, deve-se observar o princípio da

simetria das formas, também conhecido como paralelismo das formas.
 
Segundo esse princípio, as formas e formalidades adotadas para elaboração de um ato

são as mesmas que devem ser utilizadas para sua modificação ou, mesmo, exclusão do mundo jurídico.
 
O princípio do paralelismo das formas, conforme destaca o Professor PAULO

BONAVIDES, compreende que "um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas
".àquelas adotadas para elaborá-lo ( . . 19. ed. São Paulo: Malheiros,In Curso de direito constitucional

2006, p. 110),
 
No caso em disceptação, a criação e aprovação do Regimento Interno ocorreu através de

Audiência Pública, o mesmo procedimento deverá ser adotado para modificá-lo.
 
Não é razoável permitir que, sem respaldo normativo, o Presidente do Conselho da

Cidade do Natal possa alterar o Regimento Interno através de Resolução, sem qualquer participação
popular. Entendimento contrário tornaria a Audiência Pública inócua, já que o Prefeito do Município do
Natal poderia alterar as deliberações da mencionada Audiência unilateralmente.

 
Assim, em cognição sumária, é possível verificar indícios de vício jurídico, de modo

que o pleito de anulação da Resolução nº 03/2020, do CONCIDADE/NATAL, possui probabilidade de
direito, de modo que, sem a audiência pública prévia, não será possível a realização da pré-conferência
virtual , nem terão efeitos as alterações realizadas quanto à proporcionalidade da representativa da
população da cidade do Natal.

 

II - REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONFERÊNCIA NA FORMA VIRTUAL
 
Diante da probabilidade de vício jurídico retromencionado no ato que alterou o

regimento interno do processo de revisão do Plano Diretor, a pré-conferência não deverá ser realizada na
forma virtual nas datas previstas - .22, 23 e 24 de maio de 2020
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Registre-se que não há qualquer proibição que a pré-conferência seja feita na forma
virtual, desde que o regimento interno seja alterado de forma compatível para tanto, como consignado no
item anterior.

 
O  aponta que a realização da pré-conferência não atenderia aos "Parquet princípios

”, pois impediria "basilares que devem nortear a revisão do Plano Diretor. todo o trabalho que os
”. Assevera, ademais, adelegados precisam realizar para representar e expor seus posicionamentos

dificuldade de acesso à internet pela população.
 
Quanto a esse ponto, em análise perfunctória, não se observa probabilidade do direito. 
 
Atualmente, com a democratização do acesso à internet e diante das mudanças

comportamentais ocasionadas pela pandemia do COVID-19, o que se tem observado é justamente o
contrário do que foi apontado pelo Parquet: o aumento da participação popular através das ferramentas
disponibilizadas nas diversas plataformas.

 
No artigo " ” (Tecnologia no combate à Covid-19: audiências públicas virtuais In.

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-20/opiniao-audiencias-virtuais-durante-quarentena
>. Acesso em: 18 de maio de 2020), Priscila Artigas, Fernanda Bueloni e Stella Kusano destacam que a "
sociedade brasileira em geral está conectada por celular e internet, podendo participar de audiências
públicas virtuais por tais meios, sem que haja prejuízo à publicidade, ao acesso à informação e tampouco

”.a participação popular
 
Como exemplo da ampliação da participação popular, mencionam a Audiência Pública

Virtual realizada pelo Estado de Goiás para apresentação do Decreto de Regulamentação da Lei nº
20.694/2019, que trata do novo licenciamento ambiental desse Estado. Em tal ato, realizado na forma de 

, houve participação de cerca de 550 pessoas de diversas localidades, além do próprio Estado dewebinar
Goiás, como Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e, inclusive, dos Estados Unidos.

 
Assim, neste momento exordial, diante da inexistência de vedação legal, assim como da

possibilidade que os princípios basilares da participação popular sejam respeitados, não existe óbice legal
a realização da pré-conferência, desde que o regimento interno seja adaptado, de forma adequada e
respeitando as formalidades legais, conforme destacado anteriormente.

 
 

III - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA MINUTA QUE SERÁ OBJETO DE VOTAÇÃO
 
 
O Ministério Público argumenta que o chamamento da Pré-Conferência também foi

realizado sem a obrigatoriedade da publicidade prévia do texto final da minuta da revisão que foi
apreciada e votada no CONCIDADE/NATAL, nos dias 16 e 17 de março de 2019. Aduz que tal ato é
contrário às determinações da Resolução nº 25/2005, do Ministério das Cidades/CONCIDADES.

 
Analisando os autos, observa-se a probabilidade de direito apresentado pelo Parquet.
 
A Resolução nº 25/2005, por ser ato infralegal, não possui força normativa para afastar a

autonomia municipal na edição de atos normativos que entender cabíveis para elaboração e revisão do seu
Plano Diretor. Evidência disso é que, no mencionado texto, o Conselho de Cidade aponta que: "RESOLVE

    ” (grifos acrescidos).emitir as orientações e recomendações que se seguem (…)
 
Ocorre que o art. 19, do Regimento Interno do processo de revisão do Plano Diretor, é

expresso ao destacar que os atos "  serão precedidas de ampla divulgação nos meios de comunicação, em
conformidade com as determinações da Resolução nº 25/2005 do Ministério das

” (grifos acrescidos).Cidades/CONCIDADES
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A Resolução nº 25/2005, do Ministério das Cidades/CONCIDADES, por sua vez,
dispõe que no seu 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;

 
No website oficial do Plano Diretor ( ), no https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/

momento da prolação desta decisão sequer consta a última versão aprovado pelo CONCIDADE nas
reuniões de 16 e 17   de março de 2020. O documento disponível na plataforma eletrônica se refere à
versão aprovada na Audiência de 20 de fevereiro de 2020, conforme se observa pelo próprio título do
arquivo: " ”e foi incluído no Google Drive em 10RPDN_MINUTA FINAL- AUDIENCIA_20.02.2020.pdf
de março de 2020.

 
Desse modo, a alegação do Ministério Público no sentido de que a abertura da

inscrições e a própria realização da pré-conferência sem divulgação prévia do texto que será discutido
seriam atos contrários aos princípios da publicidade, da participação e da informação, possui
probabilidade de direito. É   que, em cognição sumária, verifica-se que não foi observado o art. 19, do
Regimento Interno do processo de revisão do Plano Diretor e a votação para eleição dos delegados sem a
divulgação da minuta do projeto de lei diverge da própria lógica democrática que todos os processos
populares devem seguir.

 

 
IV - ARTS. 20 E 21, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

 
Segundo o art. 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no âmbito

judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão, devendo o Juízo “demonstrar a necessidade e a adequação da medida
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face

”.das possíveis alternativas
 
No art. 21, por sua vez, o mencionado diploma legal menciona que a decisão judicial

que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de
modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Ademais, "quando for o caso, indicar as
condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos
interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das

" peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
 
Desse modo, embora se esteja diante de uma decisão interlocutória, nos termos dos

dispositivos legais mencionados, deve-se apresentar as consequências práticas desta decisão.
 
Primeiro, a Pré-Conferência não deverá ser realizada nos dias 22, 23 e 24 de maio de

2020, considerando a probabilidade de direito de invalidade jurídica da Resolução nº 03/2020, conforme
apontado no item I, desta decisão

 
Segundo, será possível a realização Pré-Conferência na forma virtual, desde que essa

alteração no Regimento Interno do processo de revisão do Plano Diretor com aprovação após discussão
em Audiência Pública, respeitando assim o princípio da simetria das formas.
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Terceiro, a audiência pública, considerando as limitações decorrentes das medidas de
isolamento social adotadas pelo Município do Natal/RN e pelo Estado do Rio Grande do Norte, poderá
ocorrer na forma virtual, devendo-se dar ampla publicidade acerca da sua realização.

 
Quarto, deve ser divulgado, no website específico do Plano Diretor, o texto final com

todas as todas as alterações que foram deliberadas nas reuniões do CONCIDADE/RN.
 
Quinto, deverá ser dada ampla divulgação pública das propostas já deliberadas pelo

CONCIDADE/RN e que serão votadas pelos Delegados da Pré-Conferência, de forma acessível e
pedagógica (inclusive para as pessoas com deficiência em formato adequado), de modo que a população,
mesmo sem conhecimento técnico, possa entender de que forma as modificações no Plano Diretor vão
alterar a cidade.

 
Sexto, as inscrições de Eleitores e Delegados podem ser conservadas já que não

possuem vícios intrínsecos, no entanto, após a adoção das providências ora apresentadas, deverá ser
reaberto o prazo para que, após divulgação adequada, a população, querendo, possa realizar a inscrição no
processo deliberativo.

 
 
 
 
Posto isso e, por tudo mais que nos autos consta,  DEFIRO, EM PARTE, o pedido de

tutela provisória de urgência apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na Ação Civil
Pública autuada sob nº 0816703-75.2020.8.20.5001, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DO
NATAL/RN, regularmente qualificados, para:

 
  a) SUSPENDER a realização da Pré-Conferência estabelecida na Resolução nº

03/2020/CONCIDADE/NATAL;
 
b) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DO NATAL/RN,  disponibilize, no prazo de 24

(vinte e quatro) horas, 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 de março de 2020;

 
 c) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DO NATAL/RN divulgue, de forma acessível e

pedagógica (inclusive para as pessoas com deficiência em formato adequado), as propostas de alteração
do Plano Diretor em vigor que foram deliberadas pelo CONCIDADE/NATAL e que serão votadas pelos
Delegados da Pré-Conferência;

 
INDEFERIR os pedidos de  anulação dos atos relativos à inscrição de candidatos a(i)

Delegados e de Eleitores de Delegados do processo de revisão do Plano Diretor; e  de obrigação de não(ii)
fazer consistente na abstenção 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 do Natal/RN.

 
Intime-se, com urgência, o Prefeito do Município do Natal/RN (Presidente do

CONCIDADE/NATAL), para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). Trata-se de multa pessoal que, no caso de descumprimento, será
executada observando-se o contraditório e o devido processo legal.

 
Expeça-se edital, no Diário da Justiça, na forma dos arts. 94, da Lei  nº 8.078/90 e 21, da

Lei nº 7.347/85 para que eventuais interessados possam intervir como litisconsortes.
 
Cite-se o MUNICÍPIO DO NATAL/RN para, querendo, apresentar contestação no

prazo legal.
 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Natal/RN, data registrada no sistema.  
 

FRANCISCO SERÁPHICO DA NÓBREGA COUTINHO 
Juiz de Direito 
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