
Câmara Central de Conciliação para Convivência Urbana do Distrito Federal - CCCon





Curso ministrado por videoconferência, de forma síncrona, ou

seja, aulas virtuais com participações concomitantes do

professor e aluno. Assim sendo, ambos se conectam ao mesmo

momento e interagirem entre si para concluírem o objetivo da

aula.

Carga horária: 20h



I - A Política de Convivência Urbana do Distrito 

Federal – Meire Mota e Douglas Pena, dia 

28/03/2022.

II - Organização e Composição das Câmaras de 

Conciliação - CCCon – CRCons – Juliane Berber e 

Liliane Pereira, dia 29/03/2022.

III - Regimento Interno e Apresentação das 

Normas Legais – Meire Mota e Flávio Braga, dia 

30/03/2022.



Cont.

IV - Documentação padrão – Juliane Berber e 

Rosatilde Lima, dia 31/03/2022.

V - O papel da conciliação e mediação no 

âmbito da Política Urbana do Distrito 

Federal. Estudo de caso. Oficina – Meire Mota, 

Douglas Pena, Juliane Berber, Liliane Pereira, 

Flávio Braga e Rosatilde Lima, dia 01/04/2022



O conciliador é a pessoa capacitada para a

função de ajudar os envolvidos em algum

conflito a encontrarem uma solução em

conjunto e dentro da lei.

O objetivo do conciliador é prestar auxílio a

qualquer cidadão na tentativa de solução de um

problema, sem a necessidade de uma decisão

judicial.



A convivência urbana é resultante de um

mosaico de diferentes culturas em que pesam

fatores identitários tais como idade e gênero

(Fernández- -Martorell, 2009). Na atualidade a

aceleração dos processos e modificações dos

espaços urbanos torna-se vertiginosa. Muito mais

complexo, portanto, o seu acompanhamento e o

estabelecimento de normas de convivência. A

cidade derrama-se por seus limites, físicos e

humanos. As diferenças – sociais, religiosas,

sexuais, culturais, econômicas - tornam-se cada

vez mais aparentes e ásperas. Equacioná-las é o

grande desafio dos citadinos.



Por meio do Decreto n° 37.986, de 1º de fevereiro de

2017 foi instituída a Política de Convivência Urbana do

Distrito Federal, com os seguintes objetivos:

I - promover a conciliação dos conflitos relacionados

às posturas urbanas, tais como o conforto acústico da

comunidade e a adequada ocupação de espaços

públicos por empreendedores;

II - estimular o direito à cidade, entendido como o

processo de universalização do acesso aos benefícios

e às comodidades da vida urbana por parte de todos

os cidadãos, pela oferta e uso dos serviços,

equipamentos e infraestruturas públicas;



Cont. Objetivos:

III - fomentar a função social da cidade,

garantindo o atendimento das necessidades

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, ao

acesso aos direitos sociais e ao

desenvolvimento socioeconômico e ambiental,

incluindo o direito ao trabalho, ao sossego, à

cultura e ao lazer; e

IV - promover a proteção ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado.



Lei nº 4.092, de 30 
de janeiro de 2008

Dispõe sobre o controle 

da poluição sonora e os 

limites máximos de 

intensidade da emissão 

de sons e ruídos 

resultantes de atividades 

urbanas e rurais no 

Distrito Federal.

Decreto nº 33.868, 
de 22 de agosto de 
2012

Regulamenta a Lei nº 

4.092, de 30 de janeiro 

de 2008, que dispõe 

sobre o controle da 

poluição sonora e os 

limites máximos de 

intensidade da emissão 

de sons e ruídos 

resultantes de 

atividades urbanas e 

rurais do Distrito 

Federal.

Decreto n° 37.986, 
de 1º de fevereiro 
de 2017

Institui a Política de 

Convivência Urbana 

do Distrito Federal.

Portaria nº 6, de 
26 de janeiro de 
2018

Define as localidades 

de implantação e a 

organização das 

Câmaras Regionais de 

Conciliação para 

Convivência Urbana 

(CRCONs). REVOGADA



Decreto nº 42.533, 
de 27 de setembro 
de 2021

Altera o Decreto nº 

37.986, de 1º de 

fevereiro de 2017, que 

institui a Política de 

Convivência Urbana 

do Distrito Federal.

Envie pesquisas e 

perguntas para que 

seu público possa 

responder em seus 

dispositivos.

Portaria nº 59, de 28 
de setembro de 
2021

Trata da substituição 

de membros, 

titulares e suplentes, 

da Câmara Central de 

Conciliação para 

Convivência Urbana 

do Distrito Federal, 

designada pela 

Portaria nº 03, de 10 

de setembro de 2021. 

Portaria nº 89, de 28 
de dezembro de 
2021

Define as localidades 

de implantação e a 

organização das 

Câmaras Regionais 

de Conciliação para 

Convivência Urbana -

CRCONs.



IMPORTANTE: As Câmaras deverão tratar somente

de temas com relevância social, de repercussão

pública e principalmente de interesse coletivo (Meire

Mota).

IMPORTANTE: As Câmaras NÃO discutirão conflitos

que envolvam eventos privados, por exemplo: Brigas

entre vizinhos, familiares ou que envolvam menores

de idade (Meire Mota).



Câmara Central de Conciliação para a 

Convivência Urbana (CCCon): 

São instâncias colegiadas que tem por 

objetivo principal coordenar as 

atuações das Câmaras Regionais -

CRCons, prestando assessoria no 

desenvolvimento dos procedimentos.



Câmaras Regionais de Conciliação 

para a Convivência Urbana (CRCon):

São instâncias colegiadas criadas para 

promover o diálogo entre moradores e 

empreendedores de uma determinada 

região, com o objetivo de melhorar seu 

convívio, respeitados os objetivos 

instituídos pelo Decreto nº  37.986, de 1º 

de fevereiro de 2017 e tendo 

representantes do Governo do Distrito 

Federal na função de conciliação dos 

conflitos.



Câmara Regional -
CRCon: 

I - Ouvidor, coordenação;

II - Diretor de Aprovação e 
Licenciamento; e

III - Diretor de Articulação.

Câmara Central - CCCon: 

I-Secretaria de Estado de 
Governo - SEGOV, 
Coordenação; 
II-Secretaria de Estado de 
Proteção da Ordem 
Urbanística do Distrito 
Federal – DF LEGAL; 
III- Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do Distrito Federal 
- BRASILIA AMBIENTAL; e 
IV - Controladoria Geral do 
Distrito Federal - CGDF 
(Ouvidoria).



Câmara Regional -
CRCon: 

I - Ouvidor, coordenação;

II - Diretor de Aprovação e 
Licenciamento; e

III - Diretor de Articulação.

Câmara Central - CCCon: 

I-Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV, Coordenação: 
Titular: Meire Mota
Suplente: Rosatilde Lima

II-Secretaria de Estado de Proteção da 
Ordem Urbanística do Distrito Federal –
DF LEGAL; 
Titular: Juliane Berber
Suplente: Elisama Sousa

III- Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos do Distrito Federal -
BRASILIA AMBIENTAL:
Titular: Flávio Braga
Suplente: Douglas Pena

IV - Controladoria Geral do Distrito 
Federal - CGDF:
Titular: Liliane Pereira
Suplente: Loyane Costa
Ouvidoria - geral:
Titular: Cleiton Brito
Suplente: Mohara Melo



"As partes  que, mediante mútuo consentimento, 

resolverem submeter suas pendências e controvérsias às 

CCCon/CRCon, ficam ciente da vinculação ao Regimento". 

(Art. 1º, Parágrafo único)



Termo de inicial de Conciliação - TIC

Termo de Adequação para Convivência Local - TACL

Termo de encerramento da conciliação - TEC

Cartilha de Boas Práticas - Câmaras Regionais -

CRCons



Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos

Telefone

(61) 3425-4709/3961-4686

E-mail

segov.spp@buriti.df.gov.br

Endereço SEI:

SEGOV/SPP/CCCON



Câmara Central de Conciliação para Convivência 

Urbana do Distrito Federal - CCCon

Obrigado!


