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AO JUÍZO DA ___ VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE CAMPINA GRANDE – PB. 

 

 

 

 

 

OLÍMPIO DE MORAES ROCHA, brasileiro, casado, advogado e 

professor, RG 2.741.169 SSP/PB, CPF 050.706.214-08, título 

eleitoral nº 0332 5238 1260, residente e domiciliado na Rua Salvino 

de Araújo Sampaio, nº 280, Casa 006, Sandra Cavalcante, Campina 

Grande – PB, CEP 58.410-672, cidadão quite com suas obrigações 

eleitorais, vem a este juízo, em causa própria, com base no art. 5º, 

LXXIII, da Constituição Federal, na Lei 4.717/65 (Lei de Ação 

Popular), na Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), na Lei 

Orgânica do Município de Campina Grande, em farta legislação 

municipal e demais normais aplicáveis à espécie, ajuizar a presente  

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA LIMINAR 

 

contra os seguintes réus: 

 

1) BRUNO CUNHA LIMA BRANCO, brasileiro, casado, 

empresário, Prefeito Constitucional do Município de Campina 

Grande, CPF 089.541.014-10, RG 2.980.525 SSP/PB, com 

domicílio na Prefeitura Municipal de Campina Grande, no 

Palácio do Bispo, na Rua Barão do Rio Branco, nº 304, Centro, 
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Campina Grande – PB, CEP 58.400-058, fone (83) 9 8630-

9090; 

 

2) MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ 08.993.917/0001-46, representado pelo 

Procurador Geral AÉCIO DE SOUZA MELO FILHO, com 

domicílio na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, na 

Rua Cardoso Vieira, nº 234, Centro, Campina Grande – PB, 

CEP 58.400-097, e contra 

 

3) FÉLIX ARAÚJO NETO, brasileiro, professor, Presidente do 

Comitê Gestor do Plano Diretor de Campina Grande, Secretário 

de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande, CPF 

020.308.464-06, com domicílio na R. Nossa Sra. de Lourdes, 

85 - Jardim Tavares, Campina Grande - PB, 58.402-045, fone 

pessoal (83) 98111-8777, pelos motivos de fato e de Direito 

que seguem abaixo explicitados. 

 

1 – DOS FATOS: O PLANO DIRETOR DE CAMPINA GRANDE 

SEGUE DESATUALIZADO E, POR ISSO, O PREFEITO BRUNO 

CUNHA LIMA E SEU ANTECESSOR, ROMERO RODRIGUES, 

COMETEM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O Plano Diretor do Município de Campina Grande (PDCG) foi 

revisado no longínquo ano de 2006, tendo já completado mais de 15 

(quinze) anos de vigência, sem a atualização legal exigida. Está 

previsto na Lei Complementar Municipal nº 003, de 09 de outubro de 

2006, conforme anexo. 
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O Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) exige que a 

atualização do Plano Diretor se dê, no máximo, a cada 10 (dez) anos. 

A Lei Orgânica do Município de Campina Grande, por sua vez, exige 

que referida atualização se dê a cada 5 (cinco) anos. 

Porém, a última atualização, como dito, foi ainda em 2006, ainda 

durante a Administração do ex-Prefeito Veneziano Vital. De lá para 

cá, o PDCG deveria ter sido atualizado, no máximo, em 2016, durante 

o mandato do Ex-Prefeito Romero Rodrigues, que governou a cidade 

entre 2013 e 2020, mas deixou escorrer referido prazo em brancas 

nuvens, incorrendo em improbidade administrativa, conforme aduz o 

Estatuto das Cidades, pelo que deve responder em ação própria a 

ser ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 

Por sua vez, o atual Prefeito, Bruno Cunha Lima, igualmente tem 

deixado passar o tempo sem proceder à atualização do Plano Diretor, 

o que também o faz incorrer em improbidade administrativa, tal como 

seu antecessor. Ele chegou a baixar o Decreto Municipal nº 

4.599/2021, de 02 de agosto do ano passado, traçando regras para 

a atualização do PDCG mas, de lá para cá, tudo quedou inerte. Como 

se diz no popular, foi um “decreto pra inglês ver”, continuando omissa 

a edilidade quanto à exigência legal para elaboração do novo PDCG.   

No referido Decreto, faz-se, inclusive, menção a site 

(http://www.campinagrande.pb.gov.br/planodiretor) que não 

funciona, conforme print abaixo: 
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O Decreto diz que o processo de revisão deveria ter várias 

etapas as quais culminariam com a aprovação do novo PDCG. O 

mesmo instrumento legal também diz que o processo de revisão 

deveria ter várias estruturas, compostas, inclusive, por membros da 

sociedade civil, na forma de Comitês. Porém, nenhum destes 

Comitês está em funcionamento. Nenhuma daquelas etapas andou. 

Nada saiu do papel. 

Nomeou-se o Sr. Félix Araújo Neto Presidente do Comitê 

Gestor do Plano Diretor de Campina Grande, sendo o servidor 

diretamente responsável pelo andamento do processo de revisão, o 

qual está parado, conforme fartamente demonstrado, de maneira que 

ele também deve figurar como réu nesta Ação Popular. 

Chegou-se, pasme, a marcar uma audiência pública para 

supostamente discutir o processo em novembro do ano passado 

mas, sem maiores justificativas, tal audiência foi abruptamente 

cancelada e jamais remarcada.  

Para se ter uma ideia, o perfil de instagram 

(@novoplanodiretorcg) supostamente direcionado a interações com 
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a população sobre o novo Plano Diretor teve a última postagem em 

07 de outubro do ano passado, o que também denota a total 

defasagem do processo, como segue: 

 

 

      

Ou seja, Excelência, temos uma verdadeira enganação em 

curso em Campina Grande. Para maquiar a exigência legal de 

atualização do Plano Diretor, o atual Prefeito baixou Decreto e ficou 

por isso mesmo. Nada foi para frente nesse aspecto. Campina 

Grande segue tendo seu Plano Diretor defasado, o que vai de 

encontro ao Estatuto das Cidades, à Lei Orgânica do Município e à 

própria Lei Complementar nº 003, de 2006, que instituiu o atual 

PDCG e que igualmente determina sua revisão periódica. 

Assim, esta Ação Popular é para que sejam obrigados os réus, 

por determinação judicial, a proceder ao andamento da revisão do 

Plano Diretor de Campina Grande, nos termos do Decreto Municipal 

nº 4.599/2021 e da legislação adjetiva já mencionada. Além disso, 

deve o Ministério Público Estadual ser oficiado para que apure a 

improbidade administrativa praticada pelo Prefeito Bruno Cunha Lima 
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e pelo seu antecessor, Romero Rodrigues, que quedaram-se 

ilegalmente inertes no tocante à necessidade de atualização do 

Plano Diretor. 

 

 2 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 

 2.1 – O PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL DA POLÍTICA URBANA NO ESTATUTO DAS 

CIDADES 

 

Os Municípios possuem competência constitucional para 

promover o “adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano”. Isso significa que os Municípios possuem o dever-

poder de definir os locais apropriados para a implantação das 

diversas atividades/empreendimentos em seu território, 

regulamentando o uso e ocupação do território municipal com vistas 

a assegurar o bem estar e a qualidade de vida para a sua população. 

Da mesma forma, os Municípios possuem o dever-poder de 

proibir a implantação de atividades/empreendimentos em áreas que, 

por suas características naturais, culturais, sociais e econômicas, 

precisam ser preservadas para a garantia do bem-estar, da qualidade 

de vida e dos direitos fundamentais da população local. 

Em suma, os Municípios possuem a competência 

constitucional de realizar o planejamento de seu território, regulando 

as diferentes atividades/empreendimentos que são 

permitidas/proibidas nas diferentes partes constitutivas do território 

municipal, com vistas a assegurar o bem-estar, a qualidade de vida 
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e os direitos fundamentais da população que vive no território 

municipal. 

Fazer planejamento territorial é definir o melhor modo de 

ocupar o território de um Município, prevendo os espaços geográficos 

aonde serão permitidas a realização de certas 

atividades/empreendimentos, e regulamentando as formas de uso do 

espaço, presentes e futuros. 

Na ordenação territorial, o Município deve se preocupar em 

assegurar a todas as pessoas, classes, grupos étnicos e grupos 

identitários constituidores da sociedade, os espaços geográficos 

apropriados ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, 

culturais, sociais e políticas, com vistas a uma melhoria constante do 

bem-estar de toda a população e ao atendimento das necessidades 

dos cidadãos quanto à qualidade de vida e à justiça social. 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de 

planejamento e ordenação do território municipal e, por isso, 

estabelece os critérios de atendimento da função social da 

propriedade. Os bens imóveis não podem mais ser utilizados para 

atender apenas os interesses de seu proprietário, mas devem, 

também, serem usados de modo compatível com o bem-estar 

coletivo e com os direitos fundamentais da população que vive no 

território municipal. 

O Plano Diretor está previsto no artigo 182 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que reconhece, 

explicitamente, que a função social da propriedade é atendida pelo 

respeito às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no Plano Diretor. 

O artigo 182 da CF/88 dispõe 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. 

 

A regulamentação do dispositivo constitucional acima transcrito 

foi realizada por meio da promulgação do Estatuto das Cidades (Lei 

Federal n.º 10.257/2001), que estabelece, também, que a 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

Plano Diretor. Senão vejamos: 

 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas, 
respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o 
desta Lei. 

 

A vida social se caracteriza por seu dinamismo, pela constante 

e incessante transformação das práticas sociais, dos universos 

simbólicos e da base material de reprodução da vida humana, em 

decorrência das contradições e disputas constitutivas da sociedade. 
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Esta dinâmica social exige uma constante adaptação da 

superestrutura legal às mudanças ocorridas na infraestrutura. 

Por isso, o Estatuto das Cidades (Lei Federal n.º 10.257/2001) 

prevê que o Plano Diretor deverá ser revisto a cada 10 (dez) anos, 

de modo a assegurar uma constante adaptação do planejamento e 

da ordenação territorial às mudanças da vida social. O artigo 40, § 

3º, da Lei Federal n.º 10.257/2001 dispõe que: 

 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei 
municipal, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e expansão urbana. 
§ 1o O plano diretor é parte integrante do 
processo de planejamento municipal, devendo 
o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 
e o orçamento anual incorporar as diretrizes e 
as prioridades nele contidas. 
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território 
do Município como um todo. 
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá 
ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 

 

Pode-se afirmar, então, que o Plano Diretor é lei municipal 

indispensável para o exercício do direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, à gestão democrática 

do município, para as presentes e futuras gerações. 

A falta do Plano Diretor, ou a sua não revisão no tempo previsto 

na legislação urbanística, torna inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, 

especialmente aqueles direitos relacionados à qualidade de vida, à 

justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 
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Há também farta jurisprudência para reconhecer a necessidade 

de revisão do Plano Diretor no prazo estabelecido pelo Estatuto das 

Cidades, como segue: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE 
FAZER – Revisão do Plano Diretor – Lei 
Municipal 4.250/06 que dispõe sobre o plano 
diretor no Município de Sumaré – Decorrido o 
prazo de 10 anos sem que tenha ocorrido a 
revisão, conforme determina o Estatuto da Cidade 
(art. 40, § 3º) – Inadmissibilidade – Conduta 
omissiva que atenta contra o interesse público – 
Atuação do Poder Judiciário que não implica 
ofensa à separação de poderes – 
Discricionariedade da atividade administrativa 
limitada pela imposição legal de revisão do 
plano diretor – Alegação de ausência de 
orçamento/finança que não justifica a conduta 
omissiva da Administração Pública. R. 
sentença mantida. Recurso improvido. 

(TJ-SP - AC: 10012210820188260604 SP 
1001221-08.2018.8.26.0604, Relator: Carlos 
Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 
17/07/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data 
de Publicação: 17/07/2020) 

 

Por isso, os Municípios com mais de 20 mil habitantes são 

obrigados a instituir seu Plano Diretor, bem como a revisar 

periodicamente o planejamento e ordenação urbana, de modo a 

viabilizar o exercício dos direitos fundamentais de seus cidadãos, tais 

como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

direito à preservação do patrimônio cultural, o direito à moradia, o 

direito aos serviços públicos, dentre outros direitos. 
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2.2 – DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADA 

PELO ATUAL PREFEITO E POR SEU ANTECESSOR 

 

Ainda nos termos do Estatuto das Cidades, na medida em que 

o atual Prefeito, Bruno Cunha Lima, réu neste feito, e o anterior 

mandatário, Romero Rodrigues, não procederam à revisão do Plano 

Diretor, incorreram em improbidade administrativa, pelo que devem 

ser acionados pelo Ministério Público, de modo a serem 

responsabilizados pelo ilícito cometido, como segue: 

 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros 
agentes públicos envolvidos e da aplicação de 
outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em 
improbidade administrativa, nos termos da Lei 
no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 
I – (VETADO) 
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, 
o adequado aproveitamento do imóvel 
incorporado ao patrimônio público, conforme o 
disposto no § 4o do art. 8o desta Lei; 
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de 
preempção em desacordo com o disposto no 
art. 26 desta Lei; 
IV – aplicar os recursos auferidos com a 
outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso em desacordo com o previsto 
no art. 31 desta Lei; 
V – aplicar os recursos auferidos com 
operações consorciadas em desacordo com o 
previsto no § 1o do art. 33 desta Lei; 
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos 
contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 
desta Lei; 
VII – deixar de tomar as providências 
necessárias para garantir a observância do 
disposto no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei; 
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de 
preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta 
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Lei, pelo valor da proposta apresentada, se 
este for, comprovadamente, superior ao de 
mercado. 

 

Sendo assim, deve o Parquet ser oficiado para apurar as 

ilegalidade aqui relatadas, haja vista o indubitável e inaceitável atraso 

na revisão do Plano Diretor procedido pelos mandatários aos quais 

se refere. 

 

2.3 A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 

GRANDE E O PLANO DIRETOR: ATRASOS INJUSTIFICADOS 

 

O Município de Campina Grande possui população estimada 

em mais de 400.000 pessoas, em conformidade com os dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por isso, o 

Município de Campina Grande possui o dever de instituir Plano 

Diretor para o planejamento e ordenação de seu território, 

assegurando, assim, a efetividade dos direitos fundamentais da 

população campinense.  

O Município de Campina Grande revisou seu Plano Diretor por 

meio da Lei Complementar Municipal n.º 003, de 09 de outubro de 

2006, e previu a obrigatoriedade da realização da revisão do Plano 

Diretor no prazo de 5 (cinco) anos. O artigo 134 da Lei Complementar 

Municipal n.º 003/2006 dispõe que: 

 

Art. 134. O Poder Executivo municipal 
encaminhará à Câmara de Vereadores projeto 
de lei de revisão do Plano Diretor a cada dez 
anos. 
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Por essa norma, a revisão do Plano Diretor do Município de 

Campina Grande deveria ter sido feita, no máximo, no ano de 2016, 

em estrito cumprimento do artigo 134 da Lei Complementar Municipal 

n.º 003/2006. 

Contudo, passados mais de 15 (quinze) anos da data prevista 

no artigo 134 da Lei Complementar Municipal n.º 03/2006, o 

Município de Campina Grande não realizou a revisão de seu Plano 

Diretor, prejudicando, assim, o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania da 

população campinense, especialmente o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o direito à preservação do patrimônio 

cultural, o direito à moradia, o direito aos serviços públicos, dentre 

outros direitos. 

 Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Campina Grande, 

norma maior da cidade, equivalente à uma constituição municipal, 

traz outras várias previsões acerca da importância da instituição e 

revisão do Plano Diretor, entre as quais: 

 

Art. 14 – A elaboração do plano diretor proceder-
se-á, no prazo máximo de dois anos, após a 
promulgação desta Lei Orgânica e será 
obrigatória a sua reavaliação periódica de cinco 
em cinco anos. 
 
Art. 95 - O Município deverá organizar a 
administração, exercer suas atividades e 
promover políticas de desenvolvimento urbano 
e rural, atendendo aos objetivos e diretrizes 
estabelecidos no plano diretor, mediante 
sistema de planejamento.  
§ 1º - O plano diretor é instrumento orientador e 
básico dos processos de transformação do 
espaço municipal e de sua estrutura territorial, 
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servindo de referência para todos os agentes 
públicos e privados que atuam na cidade. (...) 
 
Art. 101 - A realização de obras públicas 
municipais deverá adequar-se às diretrizes do 
plano diretor, ao Plano Plurianual, às diretrizes 
orçamentárias e serão precedidas de projeto 
elaborado segundo normas técnicas 
pertinentes a cada caso. 
 
Art. 234 – O pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e a garantia de bem-estar de 
sua população, objetivos da política urbana 
executada pelo Poder Público, serão 
assegurados mediante:  
I – formulação e execução do planejamento 
urbano;  
II – cumprimento da função social da 
propriedade expressa no plano diretor; 

 
Art. 237 – O plano diretor, aprovado por maioria 
absoluta da Câmara, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana.  
 
§ 1º - O plano diretor só poderá ser revisto a 
cada cinco anos. 
 
§ 2º - Os orçamentos anuais, as diretrizes 
orçamentárias e o plano plurianual serão 
compatibilizados com as prioridades e metas 
estabelecidas no Plano Diretor. 
 
Art. 238 – A operacionalização do plano diretor 
dar-se-á mediante a implantação do sistema de 
planejamento e informações, objetivando a 
gerência e o controle das ações e diretrizes 
setoriais.  
 
Art. 239 – O plano diretor, atendendo aos 
princípios desta Lei, estabelecerá normas 
referentes ao desenvolvimento urbano, 
considerando especialmente:  
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I – adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;  
II – políticas setoriais de transportes públicos, 
habitação, meio ambiente, lazer, equipamentos 
comunitários e infraestrutura sanitária voltadas 
ao interesse público;  
III – integração e expansão do sistema viário de 
conformidade com as exigências do 
crescimento da malha urbana e o bem-estar 
coletivo. 
 
Art. 241 – As diretrizes, metas e objetivos da 
administração pública, nas atividades setoriais 
de transporte coletivo, serão estabelecidos em 
lei que instituir o plano plurianual, de forma 
compatível com a política de desenvolvimento 
urbano, definida no plano diretor. 

 

Isto é, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 

14, o prazo para revisão do Plano Diretor é ainda mais exíguo que 

aquele exigido pelo Estatuto das Cidades. Sendo de 5 anos referido 

prazo, torna-se ainda mais grave a falta de tal revisão. 

Para além disso, há uma série de outras normas que explicitam 

a importância desse instrumento legal, conforma acima se lê. 

Indubitável, pois, a necessidade de provimento desta ação popular, 

no sentido de se garantir o respeito à política urbana municipal. 

 

2.4 – DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.599/2021: NORMA 

“PARA INGLÊS VER” 

 

O atual Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, em 

agosto do ano passado, chegou a baixar o Decreto Municipal nº 

4.599/2021, que vai anexo, normatizando o processo de revisão do 
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Plano Diretor da cidade. Porém, nada saiu do papel e “tudo continua 

como dantes no quartel de Abrantes”. 

Referido decreto fala em 5 (cinco) etapas para a conclusão da 

revisão PD, porém, como dito, nenhuma etapa se concretizou, como 

segue: 

 

 Art. 5º. O processo de Revisão da Lei 
Complementar n.° 033, de 31 de outubro de 
2006, obedecerá às seguintes etapas, 
conforme o cronograma constante no site do 
PDCG:  
I - Primeira etapa, denominada Preparação e 
Estudos Preliminares, refere-se ao 
planejamento do processo de revisão do Plano 
Diretor de Campina Grande contemplando:  
a) disponibilização de dados e estudos iniciais, 
elaborados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEPLAN);  
b) proposição da metodologia de trabalho, do 
cronograma de atividades, das formas de 
comunicação e interlocução com a sociedade 
e dos fóruns para discussão e deliberação dos 
assuntos e propostas resultantes do processo;  
c) estruturação de espaço virtual para a 
socialização de informações e para o 
atendimento à população;  
d) composição e formação das equipes que 
integram a estrutura organizacional para o 
processo de revisão do Plano Diretor de 
Campina Grande.  
II - Segunda etapa, denominada Diagnóstico da 
Cidade, consiste no exercício coletivo de 
debater a realidade local através da:  
a) Leitura Técnica, objetivando a explicação e a 
compreensão dos problemas que deverão ser 
equacionados ou mitigados a partir da Revisão 
do Plano Diretor, e contará com a participação 
de especialistas sobre o tema em debate;  
b) Leitura Comunitária, formulada pelos vários 
segmentos da sociedade, formando um 
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conjunto de informações que revelam os 
problemas existentes, as potencialidades a 
serem valorizadas e as estratégias e questões 
prioritárias que devem ser consideradas e 
enfrentadas na formulação da proposta de 
Revisão do Plano Diretor.  
III - Terceira etapa, que consiste em:  
a) organização das informações resultantes 
das leituras técnicas e comunitárias da cidade 
e formulação das propostas;  
b) recebimento de contribuições sobre o 
material apresentado, por meio físico e através 
do site 
www.campinagrande.pb.gov.br/planodiretor;  
c) definição dos instrumentos e sistema de 
gestão e planejamento, de acordo com as 
problemáticas levantadas;  
d) discussão e votação das propostas e 
instrumentos de gestão em audiência pública.  
IV - Quarta etapa, que se refere à 
sistematização e elaboração da minuta de 
Projeto de Lei, contemplando:  
a) sistematização e elaboração da Minuta do 
Projeto de Lei Complementar da Revisão do 
PDCG após definição dos instrumentos e 
sistema de gestão e planejamento;  
b) disponibilização da Minuta do Projeto de Lei 
da Revisão do PDCG no site do Plano Diretor;  
c) realização da Conferência Final de Revisão 
do PDCG, com apresentação da Minuta do 
Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor.  
V - Quinta etapa, que se refere ao 
acompanhamento e apoio ao debate e 
discussão do Projeto de Lei de Revisão do 
Plano Diretor na Câmara Municipal. 

 

Referido decreto também determina a criação de vários 

Comitês, compostos por membros do Governo Municipal e por 

membros da sociedade civil, responsáveis pelo acompanhamento do 

processo de revisão do PDCG mas, igualmente, nada saiu do papel: 
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Art. 6º. O Processo de Revisão da Lei 
Complementar n.° 033, de 31 de outubro de 
2006, será conduzido pela seguinte estrutura 
organizativa:  
I - Comitê Gestor (CG), formado por 09 (nove) 
servidores da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, designados pelo Prefeito, mediante 
portaria, além do Secretário de Planejamento e 
do Secretário Executivo de Planejamento;  
II - Comitê Técnico (CT), designado mediante 
portaria, composto por 02 (dois) 
representantes de cada órgão da 
administração municipal, especializado nos 
temas abordados no PDCG, totalizando 28 
(vinte e oito) membros, sendo a metade deles 
titulares e os demais suplentes, como segue: 
a) Secretaria de Finanças (SEFIN);  
b) Secretaria de Educação (SEDUC)  
c) Secretaria de Cultura (SECULT);  
d) Secretaria de Obras (SECOB);  
e) Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente (SESUMA);  
f) Secretaria de Esporte Juventude e Lazer 
(SEJEL)  
g) Secretaria de Agricultura (SEAGRI);  
h) Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
(SEDE);  
i) Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público (STTP);  
j) Agência Municipal de Desenvolvimento 
(AMDE);  
k) Secretaria de Assistência Social (SEMAS); 
l) Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTI);  
m) Secretaria de Saúde (SMS);  
n) Empresa Municipal de Urbanização da 
Borborema (URBEMA).  
III - Comitê Técnico Consultivo (CTC), 
designado mediante portaria, composto por 02 
(dois) representantes de cada órgão da 
administração municipal com competência 
especializada para prestar orientação e 
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recomendação quanto à gestão municipal em 
relação aos temas abordados no PDC, 
totalizando 12 (doze) membros, sendo a 
metade deles titulares e os demais suplentes, 
como segue:  
a) Gabinete do Prefeito (GP);  
b) Gabinete do Vice-Prefeito (GVP);  
c) Procuradoria-Geral do Município (PGM);  
d) Secretaria de Administração (SAD);  
e) Controladoria-Geral do Município (CGM);  
f) Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais (IPSEM)  
IV - Comissão Permanente (CP), designada 
mediante portaria, formada por órgãos e 
entidades representativas da sociedade civil 
na seguinte proporção: 27% de Entidades 
Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa; 27% 
de Conselhos Municipais; 23% Entidades 
empresariais; 14% da Sociedade Civil 
organizada; e, 9% do Poder Público 
Legislativo, totalizando 44 (quarenta e quatro) 
membros, sendo a metade deles titulares e os 
demais suplentes, como segue:  
a) 01 (um) representante da UFCG;  
b) 01 (um) representante da UEPB;  
c) 01 (um) representante da UNIFACISA;  
d) 01 (um) representante da UNINASSAU;  
e) 01 (um) representante da CAU/PB;  
f) 01 (um) representante da OAB/PB;  
g) 04 (quatro) representantes do 
CONCIDADES; excluindo-se as entidades aqui 
já representadas;  
h) 01 (um) representante fórum ZEIS;  
i) 01 (um) representante do CTMU;  
j) 01 (um) representante da CDL-CG;  
k) 01 (um) representante do Sebrae;  
l) 01 (um) representante da ACCG;  
m) 01 (um) representante do Sinduscon;  
n) 01 (um) representante da FIEP;  
o) 01 (um) representante da Frente Pelo Direito 
à Cidade;  
p) 01 (um) representante da ARRPIA;  
q) 01 (um) representante da ASA;  
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r) 02 (dois) representantes da Câmara 
Municipal de Campina Grande (CMCG).  
V - Conselho Deliberativo, formado, 
assegurando a representação paritária entre 
representantes do Poder Público e sociedade 
civil, pelos membros do Comitê Gestor, do 
Comitê Técnico e da Comissão Permanente. 

 

Houve apenas 3 (três) portarias de nomeação: uma para os 

membros do chamado Comitê Gestor (Portaria nº 29/2021); outra 

para os membros do chamado Comitê Técnico (Portaria nº 58/2021) 

e outras para os membros do Comitê Técnico Consultivo (Portaria nº 

59/2021). Repita-se: nada aconteceu para além dessas portarias, 

tudo está no mundo do faz de conta. A chamada Comissão 

Permanente, formada pela Sociedade Civil, que tem fundamental 

importância no processo, ainda não existe, sequer foi nomeada. 

 

2.5 – DO CHAMAMENTO DE AUDIÊNCIA PUBLICA “FAKE” 

PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR EM 

CAMPINA GRANDE 

 

Conforme se relata, todo o processo de revisão do Plano 

Diretor está parado ou, melhor dizendo, sequer foi iniciado de 

verdade. Chegou-se a convocar audiência pública para debater a 

revisão do PDCG, a qual ocorreria em novembro de 2021, conforme 

instrumento anexo, mas que nunca ocorreu, na verdade. Referida 

audiência foi cancelada e jamais remarcada. Vide chamamento: 

 

Num. 57959081 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: OLIMPIO DE MORAES ROCHA - 04/05/2022 23:38:32
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050423383194500000054846310
Número do documento: 22050423383194500000054846310



 

 

Conforme chamamento anexo, a audiência deveria ter sido 

realizada no Parque do Povo e deveria ter tido transmissão online, o 

que, claro, nunca aconteceu. Esse é mais um fator a demonstrar que 

o processo de revisão do Plano Diretor está parado e demanda 

ordem judicial urgente, no sentido de que ele seja retomado com a 

maior brevidade possível. 

 

3 – DO PEDIDO LIMINAR 

 

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, presente 

a probabilidade do direito pois, conforme fartamente se explicou, o 
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Estatuto das Cidades, a Lei Orgânica do Município e o próprio Plano 

Diretor em vigência no Município deixam claro que o processo de 

revisão já deveria ter acontecido desde 2016, no máximo. São mais 

de 5 anos de atraso para que o novo Plano Diretor de Campina 

Grande saia do papel. Assim, deve haver imediata determinação 

judicial, sem oitiva da parte contrária, para que o processo seja 

destravado e que, portanto, as etapas do processo, previstas em 

decreto, aconteçam logo e que s nomeie todas as comissões.   

De outro lado, o perigo da demora também se perfaz na 

medida em que quanto mais tempo se levar para que o processo 

seja, de fato, efetivado, mais sofrerá a população de Campina 

Grande, sem acesso a políticas públicas de direito urbanístico que 

trarão benefícios inegáveis à comunidade, que não pode ficar à 

mercê da vontade dos administradores de plantão, os quais, 

claramente têm tentado maquiar a imposição legal. Incorrem, 

inclusive, em improbidade administrativa, cuja apuração também 

deve se dar de maneira célere, sob pena do perecimento do Estado 

em puni-los exemplarmente. 

 

4 – DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer: 

 

a) a concessão da tutela de urgência, na forma de liminar, 

sem oitiva dos contrários, para que o processo de revisão do 

Plano Diretor de Campina Grande tenha imediato 

andamento, cumprindo-se todas as etapas previstas no art. 

5º, do Decreto Municipal nº 4.599/2021, como segue: 
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I - Primeira etapa, denominada Preparação e 
Estudos Preliminares, refere-se ao 
planejamento do processo de revisão do Plano 
Diretor de Campina Grande contemplando:  
a) disponibilização de dados e estudos iniciais, 
elaborados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEPLAN);  
b) proposição da metodologia de trabalho, do 
cronograma de atividades, das formas de 
comunicação e interlocução com a sociedade 
e dos fóruns para discussão e deliberação dos 
assuntos e propostas resultantes do processo;  
c) estruturação de espaço virtual para a 
socialização de informações e para o 
atendimento à população;  
d) composição e formação das equipes que 
integram a estrutura organizacional para o 
processo de revisão do Plano Diretor de 
Campina Grande.  
II - Segunda etapa, denominada Diagnóstico da 
Cidade, consiste no exercício coletivo de 
debater a realidade local através da:  
a) Leitura Técnica, objetivando a explicação e a 
compreensão dos problemas que deverão ser 
equacionados ou mitigados a partir da Revisão 
do Plano Diretor, e contará com a participação 
de especialistas sobre o tema em debate;  
b) Leitura Comunitária, formulada pelos vários 
segmentos da sociedade, formando um 
conjunto de informações que revelam os 
problemas existentes, as potencialidades a 
serem valorizadas e as estratégias e questões 
prioritárias que devem ser consideradas e 
enfrentadas na formulação da proposta de 
Revisão do Plano Diretor.  
III - Terceira etapa, que consiste em:  
a) organização das informações resultantes 
das leituras técnicas e comunitárias da cidade 
e formulação das propostas;  
b) recebimento de contribuições sobre o 
material apresentado, por meio físico e através 
do site 
www.campinagrande.pb.gov.br/planodiretor;  
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c) definição dos instrumentos e sistema de 
gestão e planejamento, de acordo com as 
problemáticas levantadas;  
d) discussão e votação das propostas e 
instrumentos de gestão em audiência pública.  
IV - Quarta etapa, que se refere à 
sistematização e elaboração da minuta de 
Projeto de Lei, contemplando:  
a) sistematização e elaboração da Minuta do 
Projeto de Lei Complementar da Revisão do 
PDCG após definição dos instrumentos e 
sistema de gestão e planejamento;  
b) disponibilização da Minuta do Projeto de Lei 
da Revisão do PDCG no site do Plano Diretor;  
c) realização da Conferência Final de Revisão 
do PDCG, com apresentação da Minuta do 
Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor.  
V - Quinta etapa, que se refere ao 
acompanhamento e apoio ao debate e 
discussão do Projeto de Lei de Revisão do 
Plano Diretor na Câmara Municipal. 

 

a.2) seja nomeada, via portaria, a Comissão Permanente, 

formada pela Sociedade Civil, nos termos do art. 6º, IV, do 

referido Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias; 

 

a.3) seja realizada a audiência pública abruptamente 

cancelada e outrora aprazada para o dia 30 de novembro de 

2021, nos termos do edital de chamamento público anexo, 

no prazo de 30 (trinta) dias;  

 

a.4) seja imediatamente colocado no ar o site do novo Plano 

Diretor de Campina Grande, para que a população 

acompanhe os trâmites necessários, no prazo de 7 (sete) 

dias; 
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b) a citação dos réus para que, querendo, respondam a essa 

demanda, na forma da lei, sob pena de revelia; 

 

c) intimação do Ministério Público para se manifestar nos 

autos, como fiscal da lei e defensor do interesse público 

primário; 

 

d) seja oficiado o Ministério Público do Estado da Paraíba para 

que apure a prática de improbidade administrativa pelo 

Prefeito Bruno Cunha Lima Branco e pelo ex-prefeito 

Romero Rodrigues, por violação ao Estatuto das Cidades, 

que desrespeita(ra)m a necessidade de revisão do Plano 

Diretor de Campina Grande;  

 

e) NO MÉRITO, seja julgada procedente a demanda, 

confirmando-se a liminar, para que o processo de revisão do 

Plano Diretor de Campina Grande tenha imediato 

andamento, cumprindo-se todas as etapas previstas no art. 

5º, do Decreto Municipal nº 4.599/2021; 

 

f) sejam condenados os réus em danos morais coletivos, no 

importe mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), haja vista 

a injustificada omissão quanto à elaboração do novo Plano 

Diretor de Campina Grande;  

 

g) seja o autor isento das custas processuais, despesas no 

correr desta Ação Popular e eventuais honorários de 

sucumbência, em virtude do caráter gratuito e público do 

presente procedimento, nos termos do art. 5º, inciso LXXIII 

da Constituição Federal; 
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h) a condenação dos réus nas custas, despesas judiciais e 

extrajudiciais comprovadas nos autos e honorários de 

advogado; 

 

Dá à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Campina Grande, 04 de maio de 2022. 

 

OLÍMPIO DE MORAES ROCHA 

OAB/PB 14.599 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

- DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR POPULAR; 

- PLANO DIRETOR EM VIGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE 

(LC 003/2006); 

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE; 

- DECRETO MUNICIPAL Nº 4.599/2021, QUE INICIA 

PROCESSO DE REVISÃO DO PD; 

- PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE COMITÊS DO PD; 

- EDITAL DE CHAMAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

CANCELADA; 

- ACÓRDÃO DE CASO PARADIGMA; 
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