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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF
SAM, sala 03, térreo, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-000
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

Número do processo: 0705729-42.2020.8.07.0018

Classe judicial: AÇÃO POPULAR (66)

Assunto: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico (10010)

Requerente: VERA MARIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES e outros

Requerido: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e outros

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

        

Associem-se aos autos da outra ação popular envolvendo a discussão
sobre a mesma licitação. 

Na outra ação popular, indeferi o pedido de liminar pela dúvida sobre a
distinção entre os endereços do imóvel submetido à licitação e o imóvel referido
na Lei Complementar n. 797/08. 

Contudo, o documento de id. 71103843 destes autos, que retrata uma
decisão administrativa da comissão da licitação ora impugnada, refere-se ao
imóvel como "SHI/S QL 05, LT B - BRASÍLIA (endereço predial: SHI/S, EQL
14/16, LT B - BRASÍLIA". A decisão funda-se na consideração de que a Lei
Complementar n. 906/15 teria desafetado os imóveis referidos na Lei
Complementar n. 797/08, autorizando-se sua alienação. 

Portanto, reputo esclarecida a dúvida sobre a divergência dos endereços,
pela admissão contida em documento público emanado da própria parte ré. 

Sobre a demanda posta em ambas as ações populares, revisito as razões
postas para o pedido de liminar: 

A afetação de imóvel para fins de alocação de unidade de conservação
estabelece direito adquirido da comunidade pela constituição adequada do
microbem ambiental. 

É bem verdade que, na atribuição típica de gestão da cidade, a
Administração pode propor a desafetação de áreas ambientalmente protegidas.
Contudo, considerando-se que tal providência implica em redução de proteção
ambiental, deve ser precedida da necessária consulta pública, com o devido



31/08/2020 · Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=5f9422207f71f791936e45ea827f… 2/3

esclarecimento à população sobre as razões da remoção da tutela jurídica
sobre a unidade de conservação prevista na lei (ainda que jamais
implementada de fato).  

É que o direito ambiental submete-se ao princípio da vedação ao
retrocesso ("efeito Clicquet"), que veda a  supressão arbitrária da proteção a
bens ecologicamente sensíveis, salvo exceções bem definidas. Como não há,
ao menos por ora, a certeza sobre a adequação ambiental da alteração no uso
do imóvel outrora afetado por razões ambientais, deve prevalecer o princípio da
precaução (in dubio pro natura), de modo a se assegurar a preservação do
estado de fato sobre o imóvel referido na demanda.  

Sob a perspectiva do aspecto urbanístico do direito ambiental, os
espaços abertos situados no ambiente urbano têm especial relevância, na
medida em que resguardam não apenas aspectos estéticos e de alívio da
dureza urbana pelas ilhas de vegetação, mas elementos indispensáveis à
saúde pública. Com efeito, estudos científicos demonstram que as populações
que contam com parques, praças e outros espaços públicos próximos às suas
residências ostentam índices estatísticos sensivelmente reduzidos de
enfermidades diversas. Portanto, a redução de áreas abertas afeta diretamente
a saúde pública, razão porque ganha destaque a possibilidade de discussão do
tema pela cidadania, para o quê a ação popular é instrumento jurídico cabível e
adequado. 

Trocando em miúdos, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão de
se impedir a alteração do uso do imóvel público sobre o qual a comunidade
local mantém justa expectativa de ser convertido num espaço aberto dedicado
à preservação ambiental e fruição coletiva, em razão de seu valor estético-
paisagístico e ecológico: a coletivamente ansiada "Praça do Poeta". 

Há periculum in mora, na consideração de que a alienação do bem
descortinará condições de possibilidade para o uso do imóvel, com a alteração
de sua composição física e comprometimento de sua suposta vocação
ambiental, o que causaria prejuízo ambiental severo, sobretudo em caso de
êxito na demanda cidadã posta nestes autos. 

Sublinho que o objeto da presente demanda e, por conseguinte, desta
decisão, é o ato administrativo tendente à alienação do bem público que os
cidadãos autores pretendem preservar, por razões ambientais. Não se procede
à declaração in abstracto de inconstitucionalidade da Lei Complementar
906/15. Contudo, conforme reconhece a jurisprudência consolidada pelo STF, é
perfeitamente viável o exercício do controle concreto de constitucionalidade em
ações coletivas, quando tal controle opere como causa de pedir da demanda e
fundamento incidental do acolhimento judicial à pretensão posta.  
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Anoto ainda que é também perfeitamente possível que mesmo a Lei
Complementar seja eivada do vício de inconstitucionalidade, hipótese que
atinge até mesmo a emenda constitucional. Tal hipótese emerge mais evidente
quando a inconstitucionalidade incida sobre cláusula pétrea (CF, 60, § 4º).
Considerando que o direito à vida com saúde constitui o substrato da tutela
constitucional ao meio ambiente (CF, 250), é inequívoco que a proteção
ambiental integra o rol dos direitos individuais que todo e qualquer cidadão
pode defender perante o Judiciário, guardião das promessas constitucionais.

 

Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a
suspensão da licitação sobre o imóvel descrito como "SHI/S QL 05, LT B -
BRASÍLIA (endereço predial: SHI/S, EQL 14/16, LT B - BRASÍLIA". Expeça-se
mandado de citação e intimação, dando-se à ré ciência da presente decisão,
para ciência e cumprimento, bem como estabelecendo o prazo para a resposta,
em diligência urgente. 

Traslade-se cópia desta decisão para a outra ação popular a ser
associada a esta, procedendo-se à citação conjunta em ambos os feitos. 

Publique-se; ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com urgência. 

BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020 20:07:12.

CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS

Juiz de Direito
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