MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – PRODEMA

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N.º 01/2022 – PROURB/PRODEMA

Inquérito Civil Público n.º 08190.045914/16-25 – 2ª PROURB

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por intermédio da
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB e da Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – PRODEMA, no exercício das suas atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal, pelo art. 6º, inc. XX, da Lei
Complementar n.º 75/93, e pelo disposto na Resolução n.º 164/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público,

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, e promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis,
sob os seguintes fundamentos e princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
relativas à administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União;
CONSIDERANDO a publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, no dia 29 de
março de 2022 (fl. 98), do Aviso de Requerimento de Autorização de Supressão de Vegetação – AVS,
para Parcelamento do Solo Urbano Público denominado Setor Habitacional Taquari Etapa I – Trecho
2, localizado na Região Administrativa do Lago Norte-DF, e aviado pela TERRACAP ao IBRAM1;

1

Disponível
em:
<https://dodf.df.gov.br/index/visualizararquivo/?pasta=2022|03_Mar%C3%A7o|DODF%20060%2029-03-2022|&arquivo=DODF%20060%2029-032022%20INTEGRA.pdf>.
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.059035/2022-81.
Minuta
Assinado
disponível
por CYROem
VARGAS
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
JATENE - 2ªPROURB-BSI em 22/04/2022 e outros..

1

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – PRODEMA

CONSIDERANDO que a área em que se planeja a implantação do empreendimento situase na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, instituída pelo Decreto Distrital n.º
12.055/89. Esta Unidade de Conservação possui como objetivos, dentre outros: a) o de garantir a
preservação do ecossistema natural ainda existente na bacia hidrográfica em que se insere, com
seus recursos bióticos, hídricos, edáficos e aspectos paisagísticos; b) o de manejar a recuperação da
vegetação às margens dos diversos córregos que contribuem para o Lago Paranoá; c) o de promover
a proteção e recuperação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos existentes na referida
bacia, a contribuir para com a redução do assoreamento e poluição do Lago Paranoá;
CONSIDERANDO que a Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada
pelo Decreto s/n de 10 de janeiro de 2002, detém a finalidade de proteger os mananciais, regular o
uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, de forma a garantir o uso racional dos recursos
naturais e proteger o patrimônio ambiental e cultural da região;
CONSIDERANDO que a área em referência situa-se dentro dos limites da Bacia
Hidrográfica do Lago Paranoá, e abrange as Sub-bacias do Ribeirão do Torto e do próprio Lago
Paranoá. A dita bacia contém tributários que desempenham função de elevada relevância no
abastecimento do Lago como o Córrego do Urubu. Este curso d’água drena uma área de 8,6 km² e
seu curso principal corresponde a 3,9 km de comprimento até atingir o Ribeirão do Torto, que
deságua no Lago Paranoá. O Córrego do Jerivá, a seu turno, drena 6,6 km², com leito de 4,1 km de
comprimento. A região em que se situa tais mananciais é responsável pela produção de cerca de
28% da água bruta e 40% da água limpa que abastece o Lago Paranoá2;
CONSIDERANDO que os motivos ensejadores da Recomendação n.º 09/2017 – 3ª
PRODEMA (Anexo 01), de 26 de setembro de 2017, remanescem atuais como critérios de
direcionamento da sustentabilidade do empreendimento que se pretende implantar na região da
Serrinha do Paranoá (assim denominada a área compreendida por toda a extensão entre o “Balão
do Colorado”, o Paranoá e o Lago Paranoá);
2
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CONSIDERANDO o prognóstico de interferência deletéria do empreendimento
epigrafado no Zoneamento dos Usos do Espelho D’Água do Lago Paranoá (Decreto Distrital n.º
39.555/2018), conforme identificado pela Nota Técnica n.º 0526/2019-APMAG/SPD/MPDFT
(Anexo 02);
CONSIDERANDO que o corpo receptor dos lançamentos de drenagem pluvial
provenientes do Setor Habitacional Taquari – Etapa I, Trecho 2, será o Lago Paranoá, via “braço do
Torto”3, atualmente considerado, quase em sua totalidade, como área de restrição ambiental;
CONSIDERANDO a preocupação de que o adensamento populacional pretendido para a
área venha a considerar as novas tecnologias relacionadas a manejo da drenagem pluvial urbana e
mecanismo de infiltração no solo, como também a premência de atualização dos estudos
ambientais, adequada à novel compreensão da sensibilidade hídrica da região;
CONSIDERANDO as possíveis interferências de lotes do empreendimento tratado com
Áreas de Preservação Permanente (APP) ou com declividades superiores a 30%; como já se havia
posicionado o órgão ambiental competente, em momentos anteriores, contrariamente às
argumentações da TERRACAP sobre essa mesma questão;
CONSIDERANDO a constatação já exarada no Parecer Técnico n.º 0491/2020APMAG/SPD/MPDFT (Anexo 03), no sentido de que “mesmo que se chegue a um consenso de que
é viável a exportação de esgotos sanitários a outras ETEs para, assim, aliviar aquelas cujo corpo
receptor é o Lago Paranoá, é preciso atentar para o fato de que outras bacias hidrográficas do
Distrito Federal também podem ser sobrecarregadas pelo lançamento de efluentes e, portanto, o
foco dos responsáveis pelo saneamento não deve se concentrar apenas na bacia do Lago Paranoá”;
CONSIDERANDO a manifesta ilegalidade e a ausência de razoabilidade do entendimento
esposado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM
(Manifestação 8251-PROJU), no sentido de se admitir a expedição de licença ambiental
independentemente da exigência legal de prévia autorização a ser emitida pelo órgão gestor da

3

Área do espelho d’água situada entre a foz do ribeirão do Torto e a denominada “Prainha” do Setor de Mansões do
Lago Norte.
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Unidade de Conservação, relativa à implantação da infraestrutura urbana (Lei n.º 9.985/2000 –
SNUC, art. 46);
CONSIDERANDO que o Setor Habitacional Taquari – Etapa I, Trecho 2, fora objeto de
estudos urbanísticos e ambientais iniciados em 1996, com projeto de urbanismo registrado em
2002, Licença Prévia expedida em 1998 (LP n.º 538/98 – IEMA), e Licenças Prévia e de Instalação
expedidas entre 2000 e 2007 (LI n.º 005/2000 – IEMA; LP n.º 004/2003, LI n.º 016/2003, LO n.º
002/2005, LO n.º 004/2005 e LO n.º 009/2007 – IBAMA4) e, posteriormente, em 2014 (LI n.º
059/2014 – IBRAM5);
CONSIDERANDO que as Licenças Prévias expedidas para o Setor Habitacional Taquari –
Etapa I (LP n.º 538/98 – IEMA e LP n.º 004/2003 – IBAMA) caducaram muito antes da expedição da
Licença de Instalação n.º 059/2014 – IBRAM6;
CONSIDERANDO a ausência de Licença Prévia em vigor, a atestar a viabilidade ambiental
do empreendimento, na qual se possa escorar a expedição de Licença de Instalação e a autorização
de antropias relacionadas à implantação do parcelamento;
CONSIDERANDO que a mora excessiva, por parte do empreendedor, implica o
arquivamento do pedido de licença, nos termos do art. 16, da Resolução CONAMA n.º 237/97;
CONSIDERANDO que tanto a proposta de ocupação de caráter urbano sobre a região,
com a idealização do Setor Taquari (Lei Complementar Distrital n.º 17/97 – PDOT/97), quanto o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado para tanto, remontam à década de 907, logo, há
algumas décadas, a demandar atualização;
CONSIDERANDO que todo o licenciamento do Setor Habitacional Taquari – Etapa I,
Trecho 2, inclusive a emissão da anterior Licença de Instalação n.º 059/2014 – IBRAM, tem se
4

O licenciamento se iniciou no âmbito do Distrito Federal e, posteriormente à criação da APA do Planalto Central, foi
transferida ao IBAMA, com o reinício do procedimento (Licença Prévia). A competência retornou ao IBRAM, em 2009.
5
Essa licença foi suspensa por recomendação do MPDFT até a expiração de sua validade, em outubro de 2018.
6
A Resolução CONAMA n.º 237/97 estabelece um prazo máximo de validade máximo de 5 (cinco) anos para a Licença
Prévia (art. 18, inc. I).
7
“A região foi estudada pela TERRACAP em 1990, com EIA/RIMA elaborado pela empresa HIDROGEO, visando à
regularização da área como de expansão urbana” (Processo SEI n.º 00391-00008158/2020-97 – p. 1362). Mais
especificamente, o EIA/RIMA é de 1997 e a audiência pública a que submetido o seu relatório, de 1998.
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esteado em EIA/RIMA de 1997, complementado ao longo do tempo; estudo temporalmente
incompatível com o contexto contemporâneo em que se pretende implantar o empreendimento e
sem a adequada/atual participação popular;
CONSIDERANDO que o desenho urbano do projeto desenvolvido pela TERRACAP para o
Setor Habitacional Taquari – Etapa I, Trecho 2, segue um modelo de urbanização há muito
ultrapassado, incompatível com as necessidades ambientais da região e com a situação atual de
crise hídrica e de destinação do Lago Paranoá ao abastecimento para consumo humano;
CONSIDERANDO que, de modo geral, a atual conjuntura de abastecimento hídrico no
Distrito Federal exige seja adotado pelo Poder Público um modelo de desenho de projetos urbanos
e de estudo de viabilidade ambiental de empreendimentos imobiliários que respeite o limite de
suporte de recursos hídricos disponíveis para abastecimento e sejam sensíveis à preservação de
áreas produtoras de água;
CONSIDERANDO, portanto, persistir a necessidade de adequação dos critérios de
avaliação da viabilidade ambiental de empreendimentos de ocupação urbana na Bacia Hidrográfica
do Paranoá às suas fragilidades ambientais, à situação de escassez hídrica e à condição assumida
pelo Lago Paranoá como manancial indispensável ao abastecimento público;
CONSIDERANDO que, demonstrada cientificamente a possibilidade de observância de
desenho urbano sensível à água e que se adapte à topografia local e ao escoamento natural das
águas. Dessa forma, a favorecer a recarga natural e artificial de aquíferos, e permitir que as
intervenções de infraestrutura verde mantenham as características das escalas urbanas de Lúcio
Costa, contribuindo com o ecossistema da Escala Bucólica8;
CONSIDERANDO o princípio da prevenção, consubstanciado no dever jurídico de
evitação do resultado potencialmente danoso ao meio ambiente, sem falar nos riscos já conhecidos
para o empreendimento em questão, mormente os relativos à impermeabilização de uma

8

A esse respeito, confira-se o seminário promovido pelo MPDFT e UNB, em 30 de agosto de 2017, com o tema “O Lago
Paranoá e a Crise Hídrica: desafios do planejamento urbano para Brasília”.
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.059035/2022-81.
Minuta
Assinado
disponível
por CYROem
VARGAS
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
JATENE - 2ªPROURB-BSI em 22/04/2022 e outros..

5

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – PRODEMA

relevantíssima área de recarga de aquíferos9, no âmbito de uma unidade da federação marcada por
recente e intensa crise hídrica;
CONSIDERANDO, ademais, a incidência, à espécie, do princípio da precaução10,
impondo que se pondere, em favor do meio ambiente, toda a atuação ensejadora de risco incerto
e perigo abstrato;
CONSIDERANDO a agenda de desenvolvimento sustentável proposta pela Organização
das Nações Unidas aos seus membros – Agenda 2030 – com Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)11; a destacar o Objetivo 6, a saber: “assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento para todas e todos”, com metas relacionadas, v.g.: 6.3.
“melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação
de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais
não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente”; 6.4.
“aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas
sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir
substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água”; como da 6.b. “apoiar
e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do
saneamento”; e o Objetivo 13, no sentido de “tomar medidas urgentes para combater a mudança
climática e seus impactos”, a reforçar “a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos
relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países” (13.1) e a integrar “medidas da
mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais” (13.2);
CONSIDERANDO que o parcelamento do solo, quando não adequadamente planejado,
exerce inquestionável influência no incremento do desértico cenário enfrentado pelo Distrito
9

Houve o mapeamento de, aproximadamente, 100 (cem) nascentes somente nessa região (cf., CONSERVA, Cátia dos
Santos. Olhares sobre a água urbana: expansão do território e drenagem, infraestrutura socioecológica na Serrinha do
Paranoá, região produtora de água no DF. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, 2019, p. 137. Disponível em:
<https://repositorio.unb.br/handle/10482/37045>).
10
Confira-se, a Declaração do Rio – ECO 92, especificamente o Princípio 15: “Com a finalidade de proteger o meio
ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver
perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que
seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental”.
11
Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.
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Federal não somente sob o aspecto do assoreamento dos cursos d’água, do impedimento de recarga
– por escoamento – das águas subterrâneas, mas também, sob o prisma da mudança climática, pois
da remoção de vegetação e da impermeabilização do solo advém maior absorção de radiação solar
pela superfície e falta de umidade para evaporação, a reduzir as trocas térmicas para a retirada de
calor, com inevitável aumento de temperatura nessas áreas, o que se compreende como Ilha de
Calor Urbana (IUC)12 e afeta sensivelmente a qualidade de vida;
CONSIDERANDO, portanto, a imperiosidade de elaboração de inventário de emissões
de gases de efeito estufa, a ser contemplado em estudo ambiental, com base em critérios atuais
sobre mudanças climáticas e aquecimento global, que preveja projetos de compensação parcial ou
total dessa alteração adversa, na forma determinada pela Lei Distrital n.º 5.113/2013;
CONSIDERANDO que, entre as contribuições já recomendadas outrora pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, figuram a redução da impermeabilização e do
adensamento populacional, implantação de jardins filtrantes, infiltração de drenagem pluvial,
manutenção de áreas para fluxo gênico de fauna e flora, captação e uso de água da chuva e reuso
de água cinza;
CONSIDERANDO que a aprovação da intervenção sobre uma área, no que tange ao
aspecto ambiental, rege-se pelo princípio da sustentabilidade13, cujo conteúdo é a preservação do
meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a licença ambiental, pela própria natureza difusa do interesse que
se vocaciona a tutelar, bem como pela incidência dos supramencionados princípios da prevenção e

12

ROMERO, Marta Adriana Bustos et al. Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas. 1ª ed. Brasília: ETB, 2019, passim.
Veja-se a Declaração do Rio – ECO 92, especialmente o Princípio 1: “Os seres humanos estão no centro das
preocupações com o desenvolvimento sustentável”; e o Princípio 8: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável e
uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de
produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas”.
13
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da precaução, não gera direito subjetivo, tampouco se reveste de definitividade14, submetida que
está à cláusula rebus sic standibus15, admitindo amplo espectro de revisibilidade;
CONSIDERANDO que a ponderação de todos os aspectos acima delineados exige, de
modo incontornável, a realização de nova apreciação e amplo debate a respeito da sustentabilidade
do empreendimento pretendido para a área em questão, sobretudo em atenção ao princípio da
transparência e da participação democrática, tão valorado no Tratado de Escazú, no âmbito
regional16;
CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental – sobretudo na modalidade licença
prévia – consiste em instrumento voltado a identificar, avaliar, monitorar, mitigar e prevenir a
danosidade ambiental ínsita a determinada intervenção poluidora;
CONSIDERANDO, à luz de todo o exposto, a imprescindibilidade de que seja reiniciado
o licenciamento do empreendimento em questão, com a elaboração de novo Estudo de Impacto
Ambiental (EIA)17, que considere todas as variáveis ambientais/climáticas/urbanísticas resultantes

14

Confira-se: “Não há dúvida de que o licenciamento da atividade ambiental se enquadra na temática da autorização e
não da licença definitiva como ato vinculado irretratável e irrefutável. O exame da Lei 6938/81, bem lembrado pelo
culto Procurador de Justiça, revela que a licença tem natureza jurídica de autorização, tanto que o parágrafo 1º do seu
artigo 10 fala em pedido de ‘renovação de licença’, indicando, assim, que se trata de autorização, pois se fosse licença
seria ato definitivo, não podendo falar em renovação” (TJSP – 7ª C. Dir. Público – AI n.º 418.198-5/3 – Rel. Guerrieri
Rezende – j. 30.01.2006). Nesse mesmo diapasão: TJSP – 7ª C. – AR de ACP n.º 178.554-1-6 – Rel. Des. Leite Cintra – j.
12.05.1993.
15
Nesse sentido: “Empreendimentos imobiliários devem respeitar a legislação federal, estadual e municipal vigente no
momento de sua implantação física, já que licenças ambientais e urbanísticas são emitidas rebus sic stantibus. Daí que
a existência de simples projeto e aprovação de implantação não induz situação eficaz, líquida e certa capaz de bloquear
limitação administrativa superveniente, decorrente da legislação ambiental ou de parcelamento do solo” (STJ – 2ª T. –
REsp n.º 1.440.414/SP – Rel. Herman Benjamin – j. 02.06.2016).
16
Trata do “Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais
na América Latina e no Caribe”. O tratado foi assinado, mas ainda pende de ratificação pela República Federativa do
Brasil.
17
Essa compreensão já fora consignada no Parecer Técnico n.º 067/2017-APMAG/SPD/MPDFT: “Diante desse cenário,
mais acertado seria o indeferimento do pedido de licença de instalação para o Trecho 2 da Etapa I. Caso o empreendedor
demonstre interesse em continuar com o empreendimento, necessário seria a instrução de um novo processo de
licenciamento ambiental lastreado por um novo EIA/Rima, que considere as alterações tecnológicas, socioeconômicas
e jurídico ambientais mais atuais. Igualmente necessária seria realização de audiência pública para que a atual
população pudesse apreciar, compreender e contribuir com a alternativa tecnológica/locacional proposta pelo novo
estudo ambiental” [destacou-se].
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dos eventos/achados/mudanças observadas nas últimas mais de duas décadas, desde a concepção
do empreendimento18;
CONSIDERANDO que essa nova avaliação ambiental – a ser procedida por EIA/RIMA
(Resolução CONAMA n.º 237/97) – deverá incorporar em seu conteúdo o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV), na forma estabelecida pelo Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001) e de acordo
com a Lei Distrital n.º 6.744/2020;
CONSIDERANDO que a publicidade do licenciamento e a gestão democrática da cidade
impõem a participação da comunidade local no licenciamento em pauta, máxime porque, há anos,
a população local se empenha em proteger as águas da Serrinha do Paranoá, inclusive por meio de
mapeamento e recuperação de nascentes in loco, o que a habilita a indicar opções de projetos e
soluções alternativas para eventual parcelamento e ocupação do solo na região;
CONSIDERANDO, nos taxativos termos do art. 36, § 3º, da Lei n.º 9.985/2000 (SNUC), a
imprescindibilidade de prévia autorização do órgão gestor da APA do Planalto Central (ICMBio), para
o licenciamento ambiental do empreendimento Setor Habitacional Taquari – Etapa I, Trecho 2;
CONSIDERANDO que a referida Recomendação n.º 09/2017 – 3ª PRODEMA enfocou
justamente a suspensão da Licença de Instalação n.º 059/2014, expedida pelo IBRAM, em 13 de
outubro de 2014, que também se fez acompanhar de autorização para supressão de vegetação na
área pretendida para o empreendimento, a despeito das diversas pendências e irregularidades
apontadas nos Pareceres elaborados pelo órgão técnico do MPDFT: Parecer Técnico n.º 226/2016APMAG/SPD/MPDFT (Anexo 04), Parecer Técnico n.º 067/2017-APMAG/SPD/MPDFT (Anexo 05)
e Parecer Técnico n.º 117/2017-APMAG/SPD/MPDFT (Anexo 06);
CONSIDERANDO que o prosseguimento do licenciamento, sem as adequações
necessárias – EIA/RIMA, audiência pública e EIV – configura inquestionável proteção deficiente de
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

18

A esse respeito: “[...] expressando os princípios da prevenção e da precaução, nada impede, antes, se recomenda,
que se no curso de uma atividade surja oportunidade para reavaliar impactos ambientais, se realize o estudo
correspondente” (STJ – Corte Especial – Ag na SL n.º 96/AM – Rel. Edson Vidigal – j. 15.09.2004).
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CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Distrito Federal, além de assegurar a
participação social (art. 279, caput), exige do Poder Público diversos cuidados e cautelas com o meio
ambiente, como se depreende de seus artigos 278 a 311;
CONSIDERANDO que a mesma Lei Orgânica enuncia, como pressuposto do
desenvolvimento urbano (art. 312): “I – adequada distribuição espacial das atividades sócioeconômicas e dos equipamentos urbanos e comunitários, de forma compatível com a preservação
ambiental e cultural; [...] IV – participação da sociedade civil no processo de planejamento e controle
do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural ; V – valorização, defesa, recuperação e
proteção do meio ambiente natural e construído; [...] VII – uso racional dos recursos hídricos para
qualquer finalidade”;
CONSIDERANDO a qualidade de direitos humanos do meio ambiente sadio, consagrada
no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais – “Protocolo de São Salvador” (art. 11) – e internalizado no Brasil
pelo Decreto Federal n.º 3.221/99, em pleno vigor;
CONSIDERANDO que a reparação por danos ambientais se assenta na responsabilidade
civil objetiva, informada pela teoria do risco integral, de modo a serem coobrigados solidários todos
os que concorrerem para a degradação ambiental de forma comissiva ou omissiva, prescindindo-se
da demonstração de culpa ou dolo e inadmitida a oposição de excludentes de ilicitude;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
6.938/81, art. 14, § 1º), a extensão da natureza da obrigação de reparar os danos ao meio ambiente
pode ser sintetizada nos seguintes termos: “Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem
não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros
fazem” (STJ – REsp. n.º 650.728/SC – Rel. Herman Benjamin – j. 23.10.2007);
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CONSIDERANDO que a ausência de efetivo e eficaz controle ambiental compõe a causa
indireta dos respectivos danos, assumindo o ente público competente a condição de poluidor
indireto e objetivamente responsável pela degradação ambiental19;
CONSIDERANDO que, em relação ao Termo de Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º
1/2021 – IBRAM/PRESI, a conclusão constante do Parecer Técnico n.º 803/2021APMAG/SPD/MPDFT foi no sentido de que “o Ibram foi pouco exigente ao firmar o acordo, não
incluindo nele questões fundamentais para a garantia de menores impactos do empreendimento
ao meio ambiente e à sociedade brasiliense” (Anexo 07);
CONSIDERANDO que, no que tange especificamente à TERRACAP, embora se trate de
empresa pública – portanto, dotada de personalidade jurídica de direito privado não equiparável à
Fazenda Pública –, está pacificado na jurisprudência pátria20 que tal circunstância não altera a
natureza pública dos bens distritais, cuja gestão lhe foi confiada, por envolver imóveis expropriados
em favor do Distrito Federal, pela NOVACAP. Logo, passa por força de lei (Lei Federal n.º 5.861/72)
à referida estatal e, portanto, submete-se primordialmente ao regime jurídico de direito público.
Destarte, essa entidade da administração indireta não somente se obriga à proteção da área, na
condição de sua depositária, como responde pela omissão, também em razão da natureza propter
rem das obrigações ambientais;
CONSIDERANDO que a alienação de frações do Setor Habitacional Taquari – Etapa I,
Trecho 2, assim como a autorização para supressão de vegetação no local, antes de ultimado o
licenciamento ambiental do empreendimento (com a expedição de licença de operação) ensejará,
inexoravelmente, a responsabilidade da estatal por eventuais antropias na área, sem prejuízo de
responsabilidade por vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes), no caso de óbices construtivos
supervenientes;
CONSIDERANDO que dar causa, conscientemente, a passivo ambiental corresponde a
atuação ilícita no que diz respeito à conservação do patrimônio público imobiliário distrital e, assim,

19
20

STJ – 2ª T. – REsp. n.º 1.726.432/SP – Rel. Herman Benjamin – j. 03.05.2018.
STJ – Corte Especial – EDiv. REsp. n.º 695.928/DF – Rel. José Delgado – j. 18.10.2006.
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em tese, afigura-se como ato de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/92, art. 10, inc. X, c/c art.
1º, § 7º);
CONSIDERANDO que a concessão, dolosa ou culposa de licença, autorização ou
permissão, por funcionário público, em desacordo com as normas ambientais de regência para
atividades, obras ou serviços, constitui, em tese, crime do art. 67, caput ou parágrafo único, da Lei
de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/98);

RECOMENDA
Ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM e
à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP a adoção das seguintes
providências:
1) A imediata suspensão da análise do requerimento de Autorização de Supressão de
Vegetação (ASV) para Parcelamento do Solo Urbano Público denominado Setor
Habitacional Taquari Etapa I – Trecho 2, localizado na Região Administrativa do Lago
Norte, e aviado pela TERRACAP, no bojo do Processo n.º 00391-00007458/2019-15;
2) A abstenção de autorizar e de promover, sob qualquer forma, a remoção de
vegetação para a implantação do referido empreendimento, denominado Setor
Habitacional Taquari Etapa I – Trecho 2, localizado na Região Administrativa do Lago
Norte;
3) A anulação, com base no exercício do poder de autotutela administrativa, de
eventual autorização que tenha sido concedida para antropias relacionadas à
implantação do Setor Habitacional Taquari Etapa I – Trecho 2, localizado na Região
Administrativa do Lago Norte;
4) A anulação, com fundamento no exercício do poder de autotutela administrativa, do
Termo de Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º 1/2021 – IBRAM/PRESI21;
21

Anexado ao Processo SEI n.º 00391-00008158/2020-97 – pp. 1352/1357. Extrato publicado no DODF de 06.05.2021.
Disponível em: <https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|05_Maio|DODF%20084%2006-052021|&arquivo=DODF%20084%2006-05-2021%20INTEGRA.pdf>.
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5) A exigência, para o licenciamento do empreendimento denominado Setor
Habitacional Taquari Etapa I – Trecho 2, localizado na Região Administrativa do Lago
Norte, de novo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e, também, de Estudo de Impacto
de Vizinhança (incorporado ou não ao referido EIA), a contemplarem, e.g., o
inventário de emissões de gases efeito estufa e medidas compensadoras e
amenizadoras, e a submeter o respectivo relatório (RIMA) a amplo debate público,
em observância aos princípios da transparência e participação democrática;
6) A exigência de prévia autorização do órgão gestor da APA do Planalto Central
(ICMBio) para o licenciamento ambiental do empreendimento Setor Habitacional
Taquari – Etapa I, Trecho 2.
Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o encaminhamento ao MINISTÉRIO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, através da Promotoria de Justiça de Defesa da
Ordem Urbanística (2prourb@mpdft.mp.br), de informações acerca das providências adotadas para
o cumprimento desta Recomendação.
Brasília/DF, 22 de abril de 2022.

DÊNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA
Promotor de Justiça
1ª PROURB

CYRO VARGAS JATENE
Promotor de Justiça Adjunto
2ª PROURB

MARILDA DOS REIS FONTINELE
Promotora de Justiça
4ª PROURB

LAÍS CERQUEIRA SILVA FIGUEIRA
Promotora de Justiça
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YARA MACIEL CAMELO
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Promotor de Justiça
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