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Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística

EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO
URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por intermédio da
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, previstas especialmente no art. 127 e art. 129, incisos II e III, ambos da
Constituição Federal; art. 5º, incisos I, II e III, art. 6º, inc. VII, alíneas “a”, “b” e “d”, e art. 151, todos
da Lei Complementar n.º 75/93; e art. 1º, incisos I, III, IV e VIII, c/c art. 5º, inciso I, ambos da Lei n.º
7.347/85, vem, perante Vossa Excelência, propor a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de tutela provisória de urgência
visando a defesa de interesses difusos relacionados ao meio ambiente natural e urbano do Distrito
Federal, com esteio nas razões de fato e de direito deduzidas nos tópicos seguintes, em desfavor
das pessoas a seguir qualificadas:
1) JOSÉ FERREIRA DA SILVA;

2) MARIA ZENILDE GUEDES;

3) MARIA REGINA SOUSA;
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4) EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA,

5) CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO,

6) MACULEI DE MENEZES ROCHA,

7) ALEX ALVES DA CONCEIÇÃO,

8) VANUSA PEREIRA CAMPOS GONÇALVES,

9) FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO,
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I – OBJETO DA AÇÃO
A presente ação tem por objetivo obstar a implantação e expansão de parcelamento
irregular/clandestino do solo, em curso na região do Núcleo Rural Desembargador Colombo
Cerqueira, Paranoá/DF, identificada pelas coordenadas de referência UTM 203497mE, 8253796mS,
encravada na poligonal prevista para a instituição de Refúgio da Vida Silvestre (RVS) e inserida na
Área de Preservação Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu.
Busca-se a cessação dos atos ilícitos, a recuperação dos impactos negativos ao meio
ambiente e à ordem urbanística já perpetrados, além da compensação pelos danos irreversíveis
causados. Pleiteia-se, ademais, a imposição de obrigações de fazer, de não fazer e de pagar.
Esclarece-se, tratar-se o imóvel em referência de propriedade pública – incorporado ao
patrimônio da TERRACAP –, objeto de parcelamento irregular/clandestino para fins urbanos, ao
arrepio de todo o arcabouço normativo de regência. Logo, compromete o equilíbrio ambiental da
região, o abastecimento hídrico e a estabilidade climática do Distrito Federal.

II – FATOS

2.1. Inquérito Policial n.º 139/2020 – DEMA (PJE n.º 0705818-95.2020.8.07.0008)
Aportou ao MPDFT Notícia de Fato (n.º 08190.001420/20-24), relatando invasão em
área pública (integrante do acervo gerido pela TERRACAP) e situada no interior do “Parque Ecológico
Cachoeirinha” (Doc. 01).
Com base nessas peças de informação, requisitou-se a instauração de Inquérito Policial
à Delegacia de Combate à Ocupação do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio
Ambiente, dando origem ao apuratório de n.º 139/2020-DEMA (PJE n.º 070581895.2020.8.07.0008).
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No bojo dessa investigação, o requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA foi ouvido, na presença
de sua advogada, e em síntese, afirmou que “reside naquele local há aproximadamente vinte e oito
anos”; “possui um pequeno poço, tipo cisterna, que fornece água para seus familiares”; “a energia
elétrica, é fornecida por um vizinho que não é cobrada nenhuma taxa”; “não houve compra da terra,
que a posse do local está sendo judicializada, por processo na Vara do Meio Ambiente (processo
0700158.56.2021.8.07.0018)” (Doc. 02).
Ocorre que foi produzido relatório investigativo – Relatório n.º 096/2021-SI/DEMA (Doc.
03) – do qual constou análise minuciosa das imagens de satélite da área, a concluir que nenhuma
ocupação nela existia antes de maio de 2018. Essa constatação é facilmente corroborada a partir
das imagens a seguir colacionadas:

Figura 1: área da invasão em maio/2008

Figura 2: área da invasão em maio/2016

Figura 3: área da invasão em maio/2018

Figura 4: antropias na área, em abril de 2020
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A base documental utilizada pelo primeiro requerido para justificar sua posse é uma
escritura pública declaratória (Doc. 04), da qual consta informação a respeito da ocupação do imóvel
situado no Setor de Chácaras Colombo Cerqueira, Chácara n.º 120, Paranoá/DF, por parte do
requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA, desde o ano de 1997. No entanto, a testemunha que figura
nesse documento, como sendo Lucilene Marques Leite, prestou depoimento à equipe de
investigação da DEMA (Doc. 03 – p. 02), esclarecendo a falsidade da declaração constante da
referida escritura:
Cumpre informar que, foram realizadas tentativas de contato com tais
testemunhas tendo êxito em comunicação com a senhora Lucilene Marques Leite,
portadora RG nº 991.814 SSP/DF, por meio de telefone nº 61-985408511, esta
informou que acerca do tempo de moradia de JOSÉ naquela área não seria
verdadeiro. Lucilene disse que JOSÉ passou a morar ali, de fato, há três ou quatro
anos, que, porém, JOSÉ se valeu da condição de ser analfabeto e a fez assinar alguns
documentos, dentre estes a referida escritura e outros os quais lhe causaram até
mesmo prejuízo financeiros.

Diante dos elementos até o momento amealhados, a situação apresenta veementes
indícios de grilagem de terras, parcelamento clandestino do solo e danos ambientais a unidade de
conservação, permanecendo em curso de apuração no referido Inquérito Policial n.º 139/2020DEMA.

2.2. Processos individuais dos ocupantes em trâmite perante esse d. Juízo
No exercício, também, de atuação como custos legis em processos cíveis, em tramitação
perante esse d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, esta
unidade do MPDFT identificou a transferência de frações da área a terceiros, em documentos dos
quais consta como “cedente” o requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA.
Já foram detectados os “cessionários” (com as respectivas cessões de direitos) e os
feitos judiciais, a saber:
1. MARIA ZENILDE GUEDES

PJE n.º 0702974-11.2021.8.07.0018 (Doc. 05)

2. MARIA REGINA DE SOUSA

PJE n.º 0703998-74.2021.8.07.0018 (Doc. 06)

3. EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA

PJE n.º 0703950-18.2021.8.07.0018 (Doc. 07)
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4. CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO

PJE n.º 0704365-98.2021.8.07.0018 (Doc. 08)

5. MACULEI DE MENEZES ROCHA

PJE n.º 0702975-93.2021.8.07.0018 (Doc. 09)

6. ALEX ALVES DA CONCEIÇÃO

PJE n.º 0705581-61.2020.8.07.0008 (Doc. 10)

De se gizar que os documentos datam de 2020-2021, tratando-se de ocupações
recentes, e todos esses beneficiários, na mesma senda do comportamento adotado pelo requerido
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, buscam inviabilizar a fiscalização sobre a área. Para tanto, ajuizaram as
referidas ações inibitórias, aviventando os mesmos fundamentos e com representação pela
mesma advogada, a indicar ação concertada para consolidar a ocupação sobre a área.
Por sua vez, o requerido FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO, arroga-se a condição de
“possuidor” da gleba inteira, por força de “cessão de direito” firmada também com o requerido
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, em 2011 (Doc. 11), e disputa a área com este no âmbito do PJE n.º
0706147-44.2019.8.07.00081.
Salienta-se que esse não é o primeiro envolvimento de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, em
situação desse mesmo jaez. Esse requerido figura como réu na Ação Penal n.º 002907675.2015.8.07.0001 (em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Brasília), na qual é apurado
parcelamento ilícito do solo, no Lago Norte. Ademais, de outro procedimento investigativo, que
tramita pelo PJE n.º 0703268-93.2021.8.07.0008, no qual também é apurado parcelamento do
solo, consta a informação de que JOSÉ FERREIRA DA SILVA (investigado) se trata de “conhecido
invasor de terras na área do Paranoá/DF”2.

2.3. Importância ambiental da área em questão (ainda conhecida como Parque Ecológico da
Cachoeirinha)
De início, é necessário contextualizar a situação da área como espaço territorial
especialmente protegido por seus atributos ambientais.

1

Quanto ao perímetro que o requerido FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO alega “possuir”, confira-se o ID 52914094
– pp. 23/25, do PJE n.º 0706147-44.2019.8.07.0008.
2
ID 95468503 – pp. 11.
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O Parque Ecológico da Cachoeirinha foi criado pela Lei Complementar Distrital n.º 614,
de 14 de junho de 2002. No entanto, essa norma foi declarada inconstitucional, em ação direta de
inconstitucionalidade manejada perante o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
sob o fundamento de vício de iniciativa3. Sua poligonal não chegou a ser oficialmente definida.
Em 2018, no âmbito do Ação Civil Pública n.º 0038856-51.2016.8.07.0018, proposta pelo
MPDFT, através de sua 2ª PRODEMA (cujo objetivo era cominar ao Poder Público a criação e
implantação do Parque Ecológico da Cachoeirinha), foi firmado acordo, envolvendo um plano de
ação, com a divisão da área em módulos distintos, para elaboração do Plano de Manejo da Floresta
Distrital dos Pinheiros e, também, recategorização do anterior Parque da Cachoeirinha como
Refúgio da Vida Silvestre.
A situação tratada nestes autos refere-se especificamente à área destinada à
implantação desta última unidade de conservação de proteção integral.
Após a realização de estudos e consultas públicas, no Processo Administrativo n.º 0391000.05135/2018-14, foi estabelecida a poligonal final da unidade de conservação a ser criada, qual
seja, “Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão”4. O seguimento territorial
influenciado pelo parcelamento clandestino do solo combatido nesta ação coincide justamente com
parte dessa área.

3

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 3.878/2006. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº
614/2002. CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO E CRIAÇÃO DE MEMORIAL DOS PIONEIROS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
BRASÍLIA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. INICIATIVA DE PARLAMENTAR. LEI DE EFEITO CONCRETO.
PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.Em se tratando de uso e
ocupação do solo do Distrito Federal, à Câmara Legislativa compete unicamente votar projeto de lei proposto pelo Chefe
do Poder Executivo, sendo equivocada qualquer proposição encaminhada nesse sentido, sob pena de restar violado o
disposto nos artigos 52 e 100, inciso VI, da LODF, como ocorre no presente caso. 2.Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente, proclamando a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 3.878/2006 e da Lei Complementar Distrital
nº 614/2002 com efeitos ex tunc e erga omnes (TJDFT – Conselho Especial – ADI n.º 2007.00.2.000756-4 – Rel. Flavio
Rostirola – j. 31.07.2007 – Acórdão 278199).
4
A conclusão dos estudos se encontra disponível para consulta em: https://www.ibram.df.gov.br/wpcontent/uploads/2020/08/ESTUDO_NOVA_POLIGONAL_CACHOEIRINHA.pdf
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Figura 5: poligonal da área objeto da ocupação
clandestina

Figura 6: poligonal aprovada para o Refúgio da Vida
Silvestre dos Córregos Cachoeirinha e Coqueirão

Os estudos realizados para a recategorização da UC para RVS5 “revelaram a grande
importância ambiental da região, destacando a biodiversidade, tanto da flora quanto da fauna local,
além da variedade de fitofisionomias, paisagens e riqueza de ecossistemas ainda preservados”.
O imóvel em questão já se encontra inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da
Bacia do Rio São Bartolomeu (Figura 7), unidade de conservação de uso sustentável, instituída pelo
Decreto Federal n.º 88.940/83, com administração outorgada ao Distrito Federal através da Lei
Federal n.º 9.262/96, e plano de manejo estabelecido pela Lei Distrital n.º 5.344/2014.
Historicamente, a Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu foi instituída diante da constatação de se
tratar do único manancial capaz de atender as exigências de abastecimento dos centros urbanos ao
redor. A área ocupada está classificada como Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental –
ZOEIA (art. 7º, inc. III), com diversas restrições ao parcelamento do solo (art. 13).
O Parque da Cachoeirinha está dentro da área drenada pelo Córrego Cachoeirinha, que
compõe uma Sub-bacia do Rio Paranoá e, assim, o sistema da Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu.
O seguimento do Parque Cachoeirinha, influenciado pelas ocupações irregulares combatidas nesta
ação, se situa nas imediações de tributários componentes do referido curso d’água (Figura 8), que
desempenha função de elevadíssima relevância no abastecimento hídrico da área. O Córrego

5

O estudo se encontra disponível em duas partes, nos seguintes
https://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Estudo-Ambiental-I.pdf
https://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Estudo-Ambiental-II.pdf

endereços

eletrônicos:
e
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Cachoeirinha drena uma área de aproximadamente 16 km² e seu leito principal tem mais de 4 km
de comprimento.

Figura 7: APA da Bacia do Rio São Bartolomeu e ocupação em destaque

Figura 8: Córrego Cachoeirinha e seus tributários; ocupação em destaque

Tais características deixam cristalina a importância hidrológica da área e sua
sensibilidade, sob o aspecto ambiental, a antropias.
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Digno de nota, o contexto hidrogeológico da poligonal referenciada é marcado pela
predominância de metarritmito argiloso, que favorece o transporte subterrâneo natural de águas.
No âmbito dessa formação geológica, a recarga dos aquíferos (reservatórios subterrâneos) acontece
por meio da infiltração das águas provenientes de precipitação pluviométrica na superfície, a atingir
a zona do aquífero freático. Essas peculiaridades do terreno fazem com que a região seja
classificada como de alto risco de perda de recarga de aquíferos (Figura 9). E o processo de recarga
é, obviamente, sobremaneira prejudicado pela impermeabilização do solo ocasionada pelas
edificações erigidas no local. A ausência de qualquer planejamento urbanístico e ambiental,
devidamente licenciado e fiscalizado, que contemple as especificidades geológicas acima
alinhavadas, culmina na impermeabilização do solo e consequentes aumento do escoamento
superficial de águas e redução da recarga natural de aquíferos da região.
Em acréscimo, como se sabe, a cobertura vegetal é dos fatores mais importantes para
a manutenção da capacidade de infiltração hídrica no solo (Figura 10). Evita a compactação da
superfície e a quebra de sua estrutura, bem como constitui fator determinante na permeabilidade
do solo.

Figura 9: risco de contaminação e perda de recarga de
aquíferos

Figura 10: permeabilidade do solo

Nesse contexto, é estreme de dúvidas a sensibilidade ambiental da área em apreço. O
recrudescimento

dessa

vulnerabilidade,

através

do

adensamento

populacional

nela

clandestinamente promovido, tem impacto direto na redução da disponibilidade hídrica no Distrito
Federal.
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O parcelamento do solo, quando não adequadamente planejado, tem inquestionável
influência no incremento do desértico cenário enfrentado por esta unidade da federação. Não
somente sob o aspecto do assoreamento dos cursos d’água, do impedimento de recarga – por
escoamento – das águas subterrâneas, e da captação clandestina desse recurso, mas também, sob
o prisma da mudança climática. Da remoção indiscriminada de vegetação e da excessiva
impermeabilização do solo advém maior absorção de radiação solar pela superfície e falta de
umidade para evaporação, reduzindo as trocas térmicas para a retirada de calor. O consequente
aumento de temperatura nessas áreas é o que se compreende como Ilha de Calor Urbana (IUC)6.
Aqui, insta rememorar a recente crise hídrica distrital, pior de sua história, que infligiu
elevados prejuízos sociais e econômicos à população em geral, compelindo-a a conviver, durante
mais de um ano, com racionamento escalonado de água – um dos bens mais essenciais à vida –,
durante o qual o abastecimento era suspenso diuturnamente por períodos de dias ou até
semanalmente.

2.4. Condutas dos requeridos
A poligonal da gleba de que JOSÉ FERREIRA DA SILVA se diz morador – há mais de 27
(vinte e sete) anos – encontra-se discriminada pelas coordenadas anexas à “escritura pública
declaratória” por ele apresentada (Doc. 04), com área total de 40ha. No entanto, comparando-se as
coordenadas com o tamanho do imóvel, o cercamento da área e os focos de início da ocupação,
verifica-se que a poligonal reclamada, em verdade, coincide exatamente com a área demarcada na
Figura 12, em vermelho (que possui aproximadamente 40ha).

Figura 11: poligonal apontada pelo requerido
6

Figura 12: poligonal ocupada

ROMERO, Marta Adriana Bustos et al. Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas. 1ª ed. Brasília: ETB, 2019, passim.
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Conforme se infere das imagens infra-estampadas, a ocupação irregular do solo na
região se iniciou na porção sul, entre maio de 2018 e julho de 2019.

Figura 13: área da invasão em maio/2018

Figura 14: área da invasão em julho/2019

Figura 15: invasão em julho/2019 (área da Figura 12, ampliada)

Em maio de 2020, já se percebe a ampliação dessa ocupação e outros focos de invasão
na porção norte do imóvel. Desde então, nota-se a abertura de novas vias de circulação, aumento
das edificações e de espaços com desnudamento do solo, sendo retirada vegetação em grande
escala.
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Figura 16: área da ocupação em maio/2020

Figura 17: porção sul ampliada

Figura 18: porção norte ampliada (julho/2020)

Figura 19: área da ocupação em janeiro/2021

Figura 20: porção norte ampliada

Figura 21: porção sul ampliada

Figura 22: novas antropias na porção norte (julho/2021)

Figura 23: antropias na porção sul (julho/2021)
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A evolução das antropias acima apontada foi confirmada por vistorias in loco realizadas
tanto pelo ICMBIO (Doc. 12), quanto pelo Instituto de Criminalística, permitindo o detalhamento
dos diversos focos de intervenção humana (Doc. 13), realizados com edificações precárias – tanto
em estágio incipiente, quanto em fase mais avançada –, demarcação de áreas (cercamento),
espaços com vegetação removida, extração de produtos madeireiros da floresta contígua e
deposição de resíduos em locais impróprios.
Recente operação do DF Legal identificou, em um dos núcleos antropizados,
“aproximadamente 3.000m de cercamento feito por tora de madeira de eucalipto e arame
farpado, fechando grandes áreas e subdividindo em pequenas áreas, bem como a existência de
barracos de madeira e de alvenaria, alguns ocupados outros vazios” (Doc. 14 – p. 26).
Adita-se que as imagens acostadas nos referidos relatórios, bem como a atuação judicial
dos ocupantes (cf., item 2.2), denotam claramente intervenção concertada para consolidar a
invasão.
A expansão material do parcelamento do solo complementa-se pela investida de
ampliação da ocupação da área, a partir da promoção do parcelamento também em seu aspecto
jurídico. No âmbito das ações judiciais mencionadas no item 2.2, identificou-se que o requerido
JOSÉ FERREIRA DA SILVA tem efetivado a “alienação” de frações da gleba a terceiros,
documentando as transações em “cessões de direitos”.
Como demonstra a experiência com casos desse jaez, faz-se comum que o estágio
subsequente a essa atuação seja o fracionamento da gleba em porções cada vez menores, seguida
pela inscrição das áreas para fins de pagamento de IPTU, pela constituição de associação
representativa dos interesses dos “moradores”, e pelo início das reivindicações por regularização
fundiária urbana.
E mais: versa-se aqui desditosa apropriação indevida do patrimônio público. O imóvel
em questão faz parte da Fazenda Paranoá, componente do acervo fundiário gerido pela
Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, conforme transcrição n.º 12.177, 1º CRI
Planaltina/GO (Doc. 15). Mister se faz acentuar que, no que tange especificamente à TERRACAP,
embora se trate de empresa pública – portanto, dotada de personalidade jurídica de direito privado
14
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não equiparável à Fazenda Pública –, já está pacificado na jurisprudência pátria7 que tal
circunstância não altera a natureza pública dos bens distritais, cuja gestão lhe foi confiada, pois se
tratam de imóveis expropriados em favor do Distrito Federal, pela NOVACAP, passando por força
de lei (Lei Federal n.º 5.861/72) à TERRACAP e submetidos primordialmente ao regime jurídico de
direito público.

Figura 24: área pública incorporada ao patrimônio da TERRACAP

Esse gravoso quadro de dilapidação do meio ambiente e do patrimônio público não tem
passado desapercebido pela população local e já foi objeto de divulgação pela imprensa e audiência
pública perante a e. Câmara Legislativa do Distrito Federal e Territórios8.
A despeito disso, o parcelamento clandestino se expande de forma impudente, sem
qualquer licenciamento, em área pública e especialmente protegida por seus atributos
ambientais.

7

STJ – Corte Especial – EDiv. REsp. n.º 695.928/DF – Rel. José Delgado – j. 18.10.2006.
Vídeo da audiência disponível em: https://www.cl.df.gov.br/-/invas-c3-b5es-em-c3-a1rea-p-c3-bablica-do-parano-c3a1-s-c3-a3o-debatidas-em-audi-c3-aancia-da-comiss-c3-a3o-do-meio-ambiente
8
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2.5. Impactos ambientais e urbanísticos
O adensamento populacional clandestino e, assim, não planejado, agride o meio
ambiente pela remoção indiscriminada e descompensada da vegetação nativa; pela deposição de
resíduos e o lançamento de esgoto in natura em sítios inapropriados e na própria natureza; acarreta
severos entraves à mobilidade urbana, a causar impactos de vizinhança e elevação da temperatura
média, na contramão da política distrital de mudanças climáticas (Lei Distrital n.º 4.797/2012 9);
impõe a elevação dos gastos públicos na disponibilização de serviços essenciais como fornecimento
regular de água potável, rede de águas pluviais, tratamento de efluentes de esgoto, iluminação
pública, equipamentos públicos (v.g., praças, postos de saúde, creches, etc.) já implantados nos
núcleos habitacionais consolidados.
Não se pode olvidar que, no território do Distrito Federal, em que a crise hídrica já raia
a consolidação, essa ocupação desordenada do solo tem agravado o problema. O abastecimento de
água é afetado, tanto em termos de quantidade, quanto de qualidade. A retirada da cobertura
vegetal de unidades de conservação – particularmente em zonas de recarga de aquífero, como na
espécie –, a ocupação de áreas de proteção permanente, a perfuração indiscriminada de poços
artesianos e o estabelecimento de ligações clandestinas nas redes públicas, de água e esgoto,
representam causas da inquestionável diminuição do nível das águas subterrâneas e dos
reservatórios10.
Paralelamente, a construção de fossas sépticas nas proximidades dos pontos de
captação, contaminando águas subterrâneas (reservatório muito mais profundo que o conhecido
lençol freático), e a falta de tratamento adequado das águas residuais e pluviais, têm rebaixado a
qualidade dos corpos hídricos distritais a índices alarmantes de poluição.
De outro giro, já se sabe que as medidas paliativas adotadas para fins de regularização
de núcleos informais, além de mais caras, não são capazes de mitigar os danos causados ao meio

9

A respeito do arcabouço normativo distrital sobre o tema, confira-se: BATISTA, Roberto Carlos. Mudanças climáticas
e algumas particularidades do Distrito Federal, in: A política nacional de mudanças climáticas em ação: a atuação do
Ministério Público. Org. Alexandre Gaio. 1 ed. Belo Horizonte: Abrampa, 2021, pp. 196/225.
10
A captação não autorizada foi apontada como a principal responsável pela crise hídrica de 2017. Nesse ano, a CAESB
estimou a existência de 38 mil ligações clandestinas em sua rede de distribuição (Gestão da crise hídrica 2016-2018, p.
80, disponível em http://www.adasa.df.gov.br/images/banners/alta.pdf).
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ambiente e ao ordenamento territorial, seja em razão da sensibilidade ambiental ou da falta de
vocação habitacional da região em que estão implantados, seja porque a ausência de planejamento
das ocupações, na sua origem, inviabiliza qualquer tentativa ulterior de exploração racional e
sustentável desses espaços.
Em se tratando de áreas públicas, tal como neste caso, as frações resultantes do
parcelamento ilegal terminam por ser doadas ou vendidas sem licitação – nem sempre para as
pessoas que mais carecem – em flagrante descumprimento à indisponibilidade do patrimônio
público, à Constituição Federal (art. 37, XXI) e à legislação de regência (Lei n.º 8.666/93). Os valores
praticados, nos casos de venda, são normalmente subsidiados, sem internalizar os custos da
degradação ambiental, urbanística e social (externalidades negativas), resultantes da ocupação.
No caso em análise, merece especial atenção o fato de que o parcelamento que se tem
promovido na área, com a invasão da gleba e sua subdivisão em porções menores, interfere em
poligonal já definida de unidade de conservação integral, qual seja, Refúgio da Vida Silvestre, e,
também, com a APA da Bacia do Rio São Bartolomeu.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Condicionantes legais para o parcelamento do solo para fins urbanos
Na esteira do que já afirmado no item 2.4, a expansão das ocupações na área tem
ocorrido rapidamente (Figuras 13 a 23). Reitera-se que a experiência com casos similares está a
indicar sua célere evolução para adensamento populacional de caráter urbano, mediante
fracionamento da gleba em porções inferiores ao módulo rural mínimo.
Com fundamento no art. 182, caput, da Carta Magna, o planejamento territorial da
cidade tem como fito ordenar o pleno desenvolvimento de sua função social e garantir o bem-estar
e a qualidade de vida de seus habitantes. Por isso, o adensamento populacional – consectário da
subdivisão do domínio sobre um espaço territorial (parcelamento) – deve se submeter a todos os
trâmites regulados pela Lei n.º 6.766/79. O indigitado Estatuto Legal demanda: desenvolvimento de
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um projeto de parcelamento (loteamento/desmembramento); apreciação desse projeto pelo Poder
Público; fixação das respectivas diretrizes urbanísticas; análise da inserção de tais diretrizes no
projeto final, e aprovação, registro do projeto e consequente implantação do fracionamento da
gleba (Lei n.º 6.766/79, artigos 10, 11, 12 e 18).
As etapas estabelecidas pelo referido regime legal já detinham fundamentos muito
claros, embora somente em momento posterior, quando da edição do Estatuto da Cidade (Lei n.º
10.257/2001), advieram as garantias: de cidades sustentáveis, do planejamento urbano, da oferta
de equipamentos públicos suficientes e da utilização adequada dos imóveis (Estatuto da Cidade, art.
2º, incisos I, II, IV, V e VI).
A execução dessa normatização geral obedece às peculiaridades de cada ente
federativo, dentro de sua autonomia, materializada nas capacidades de auto-organização,
autolegislação e autoadministração.
No âmbito do Distrito Federal, figuram igualmente normas básicas regentes do
desenvolvimento urbano, a saber: a Lei Orgânica Distrital (artigos 312 e ss.), o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial – PDOT (Lei Complementar n.º 803/2009)11, a Lei de Uso e Ocupação do
Solo – LUOS (Lei Complementar n.º 948/2019)12 e o Código de Obras e Edificações – COE (Lei n.º
6.138/2018)13.
Ao percorrer o leque legislativo exibido, denota-se que parcelamentos como o
enfrentado nestes autos recidivamente pretendem escapar ao cumprimento de todo esse
arcabouço normativo e à fiscalização do Poder Público.
Portanto, permitir a continuidade desse processo de ocupação desordenada é um
atentado contra o meio ambiente, a segurança hídrica e a qualidade de vida de toda a população
do Distrito Federal, não apenas da atual, mas também das futuras gerações.
Diante disso, faz-se necessária a pronta e eficaz intervenção do Poder Judiciário para
a proteção dos interesses difusos e coletivos violados.

11

Fixa, de modo estratégico, as diretrizes ambientais e setoriais do planejamento territorial.
Estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo para parcelamentos urbanos.
13
Regula todo o aspecto edilício distrital.
12
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3.2. Legislação ambiental descumprida
A Constituição Federal, em seu art. 225, garante a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente equilibrado é, no
contexto da Carta Magna, um direito fundamental do cidadão fora do catálogo do art. 5º 14. Nesse
sentido, o Supremo Tribunal Federal já consignou que se trata da consagração constitucional de um
direito fundamental de terceira geração15.
Essa noção de fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado encontra paralelo na sua qualificação como direito humano, em âmbito internacional
(direito fundamental reconhecido fora de uma ordem jurídica interna). O enfoque na sua relevância
remonta à Declaração de Estocolmo de 1972, preceito de soft law, da qual consta o direito
fundamental a um meio ambiente de qualidade. A importância conferida ao meio ambiente foi
reiterada na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 92.
No âmbito dos tratados (hard law), o Protocolo de San Salvador à Convenção Americana
de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11), inserido no
ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Presidencial n.º 3.321/99, estabelece o direito de toda
pessoa ao meio ambiente sadio. Com eficácia supralegal16, sua incorporação ao ordenamento
interno exige que toda a legislação ou prática se submeta, também, a controle de
convencionalidade.
Dentre outros instrumentos para a concretização desse direito, desponta como de
especial importância para o caso em análise, a exigência de prévio licenciamento ambiental para
atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, bem como a criação de espaços territoriais
especialmente protegidos.

14

STF – Pleno – ADI n.º 939 – Rel. Sidney Sanches – j. 15.12.93.
STF – 1ª T. – RE 134.297-SP – Rel. Celso de Mello – j. 13.06.95.
16
STF – Pleno – RE 466.343/SP – Rel. Cezar Peluso – j. 03.12.2008.
15
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Nesse aspecto, a legislação nacional proíbe, em Unidades de Conservação, quaisquer
alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu
Plano de Manejo e seus regulamentos (Lei n.º 9.985/2000, art. 28).
A área objeto desta ação integra Unidade de Conservação de Uso Sustentável (Lei
Complementar Distrital n.º 827/2010, art. 14, I), qual seja, Área de Proteção Ambiental (APA) da
Bacia do Rio São Bartolomeu, instituída pelo Decreto Federal n.º 88.940/83, com administração
outorgada ao Distrito Federal através da Lei Federal n.º 9.262/96, e plano de manejo estabelecido
pela Lei Distrital n.º 5.344/2014 (Doc. 16).
O regime de proteção da área – além das normas gerais constantes da Lei n.º 6.766/79
– proíbe a implantação de parcelamento do solo urbano sem projeto urbanístico aprovado e sem a
competente licença ambiental (art. 5º, inc. I).
A área ocupada está classificada como Zona de Ocupação Especial de Interesse
Ambiental – ZOEIA (art. 7º, inc. III), com diversas restrições ao parcelamento do solo (art. 13).
Acentue-se que, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a área
qualifica-se como de Zona de Contenção Urbana – ZCU (PDOT, art. 76 e ss.), de modo a ser proibido
o fracionamento da área em porções inferiores a 10ha (art. 77, § 1º, e art. 78, inc. I, “a”).
Nesses termos, reputa-se que a ocupação, também em última análise, viola o disposto
no art. 280 da Lei Orgânica do Distrito Federal, haja vista a expressa determinação no sentido de
que “as terras públicas, consideradas de interesse para a proteção ambiental, não poderão ser
transferidas a particulares, a qualquer título”.

3.3. Responsabilidade civil pelos danos ambientais: objetiva e solidária
A ocorrência do evento danoso ao meio ambiente e à ordem urbanística impõe o dever
de restauração, com a recomposição da área degradada ao status quo ante. Além disso, com a
possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia, quando a
restauração não for viável; tudo em consonância com o art. 225, § 3º, da Constituição Federal.
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No ordenamento jurídico pátrio, a reparação civil por danos ambientais pauta-se na
responsabilidade civil objetiva, informada pela teoria do risco integral. Vale dizer, são coobrigados
solidários todos os que concorreram 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.
A legislação pátria, desde a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, art.
14, § 1º), recepcionada pela ordem constitucional de 1988 contempla esse regime. Na seara de sua
interpretação o Superior Tribunal de Justiça, há mais de uma década, sintetizou a extensão da
natureza da obrigação de reparar os danos ao meio ambiente: “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).
Todo aquele que promove o uso e a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis nas
condições supramencionadas, por óbvio, contribui, direta ou indiretamente, para os consectários
deletérios, de aumento do escoamento superficial da água, dificultar a regeneração da flora nativa
e afastamento de espécies da fauna local (Doc. 13), além, obviamente, dos problemas que a
ocupação urbana desordenada gera no que diz respeito à gestão do território, aumentando os
custos e tornando mais complexa a distribuição equitativa de equipamentos públicos, assim como
a prestação de serviços de saúde, educação, transporte, segurança, saneamento, abastecimento de
água e energia, entre outros. Deve, inevitavelmente, responder civilmente pelas consequências de
sua conduta de ação ou omissão, sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis;
independentemente da existência de culpa.
Nesse contexto, a responsabilidade dos réus mostra-se inconteste. Aliás, o
comportamento comissivo traduz má-fé patente.
Embora ocupantes nessa mesma situação aleguem-se, reiteradamente, vítimas
inocentes, pessoas premidas da necessidade de estabelecer moradia, a realidade, data venia, não
condiz com o discurso.
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Há muito a implantação de parcelamentos clandestinos e invasões escapa à propalada
luta por moradia digna. Tornou-se um mercado – paralelo – lucrativo, em que unidades imobiliárias
irregulares constituem investimento de médio risco, diante da elevada probabilidade de
consolidação e regularização. Lastimavelmente, como se sabe, é sob os auspícios dessa “expectativa
de regularização”, que a ordem urbanística do Distrito Federal tem sido aviltada: a alegação,
obviamente descabida, de aquisição de boa-fé, por parte de alguns que se aventuram na
especulação imobiliária da aquisição de imóveis, mediante mero preenchimento de pedaços de
papel assinados por posseiros (“cessões de direito”) – quando o mais insipiente dos habitantes deste
país sabe que propriedade no Brasil somente se adquire mediante registro imobiliário –, se converte
em apanágio para a dilapidação do patrimônio público, a ocupação desordenada do solo e o
aviltamento dos atributos ambientais de áreas protegidas.
A pretensão aqui deduzia, nessa mesma senda, se traduz pura e simplesmente na
desfaçatez de tentar consolidar ocupação em área pública e especialmente protegida por seus
atributos ambientais. Reveste-se, acima de tudo, de oportunidade de lucro fácil, travestido em
“sonho da casa própria”; inexoravelmente disparatado da realidade apurada.

3.4. Dano moral coletivo
O meio ambiente (natural e construído) constitui um bem de uso comum do povo.
Eventual lesão que sobre ele recaia agride toda a coletividade (titulares indeterminados ou
indetermináveis), inclusive sob o aspecto não econômico que integra seu patrimônio jurídico.
Nessa ordem de ideias, o dano moral coletivo – ou dano social, por sua natureza, in casu,
difusa e não individual homogênea17 – emerge como consectário de um comportamento
exemplarmente negativo, rebaixador da qualidade de vida da população em geral, com repercussão
na esfera essencial de direitos garantidores da higidez do funcionamento e da sobrevivência da
própria sociedade.

17

A esse respeito, confira-se AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade
civil: o dano social. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JR., Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, Renato
Afonso (coord.). O Código Civil e sua interdisciplinariedade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
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Trata-se de categoria distinta de dano em relação às obrigações (fazer ou não fazer) de
recuperação/reparação do meio ambiente degradado, de matiz material/patrimonial, cujas
incidências não se se excluem mutuamente:
Súmula 629/STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente caso a envolver ordenamento
urbano e meio ambiente não permite dúvidas quando ao cabimento do dano moral, verbis:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALIENAÇÃO
DE TERRENOS A CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR.
PUBLICIDADE ENGANOSA. ORDENAMENTO URBANÍSTICO E DEFESA DO MEIO
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONCEPÇÃO OBJETIVA DO DANO
EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL. 1. O dano moral coletivo caracteriza-se
pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e
intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de
reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função
dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e
reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo
ofensor (função compensatória indireta). 2. Tal categoria de dano moral – que não
se confunde com a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de tutela
de direitos individuais homogêneos – é aferível in re ipsa, pois dimana da lesão
em si a “interesses essencialmente coletivos” (interesses difusos ou coletivos
stricto sensu) que “atinja um alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes
do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo
primordial de valores sociais” (REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.02.2017, DJe 24.02.2017), revelandose despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo à
integridade psicofísica da coletividade. […] 7. Outrossim, verifica-se que o
comportamento dos demandados também pode ter violado o objeto jurídico
protegido pelos tipos penais descritos na Lei 6.766/1979 (que dispõe sobre o
parcelamento do solo para fins urbanos), qual seja: o respeito ao ordenamento
urbanístico e, por conseguinte, a defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, valor ético social – intergeracional e fundamental – consagrado pela
Constituição de 1988 (artigo 225), que é vulnerado, de forma grave, pela prática
do loteamento irregular (ou clandestino). […] (STJ – 4ª T. – REsp n.º 1.539.056/MG
– Rel. Luis Felipe Salomão – j. 06.04.2021). Grifou-se.

Atento às balizas jurisprudenciais de fixação do quantum indenizatório, o caso em
análise deve ser orientado pela necessidade de recrudescimento da reprovabilidade da conduta dos
requeridos. O elevado grau de dolo emerge da utilização do período da pandemia para as
investidas no sentido de sua consolidação e da plena ciência que os autores do parcelamento
clandestino têm de sua ilicitude. Não obstante, persistem em degradar o meio ambiente ao
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arrepio de qualquer norma de regência. Tais parâmetros orientam a quantia apontada ao final, com
vistas ao cumprimento de suas primordiais funções dissuasória, inibitória e de internalização das
externalidades ambientais negativas do empreendimento (usuário-pagador/poluidor-pagador).

3.5. Ônus da prova
Embora o princípio da prevenção, aplicado diante de risco certo e perigo concreto da
atividade, amplamente consagrado a partir da Declaração de Estocolmo sobre ambiente humano
de 1972 (especialmente em seu princípio 718), a precaução ganhou expressividade com a Declaração
do Rio – ECO 92 (princípio 1519). Esse princípio pondera, em favor do meio ambiente, toda a atuação
ensejadora de risco incerto e perigo abstrato (desde que razoáveis).
Com supedâneo nessa orientação protetiva internacional e à própria normatização
interna do referido princípio (Lei n.º 11.105/2005, art. 1º, caput; Lei Distrital n.º 4.797/2012, art. 1º,
II), reputa-se que, ao meio ambiente, assiste o benefício da dúvida no caso de incerteza.
Em homenagem a esse direito fundamental/humano, inverte-se o ônus da prova nas
ações ambientais, recaindo sobre o poluidor, diante da imputação de um nexo de causalidade
provável entre sua conduta e a degradação ambiental, a obrigação de demonstrar a não causação
do dano. Essa é a ratio do Enunciado da Súmula n.º 618 da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula n.º 618/STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação
ambiental.

O Enunciado em pauta também se encontra alicerçado sobre a consagração, pelo Código
de Processo Civil, da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373).

18

Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias que possam
colocar em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de
derramamento ou impedir outras utilizações legítimas do mar.
19
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.
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Desse modo, pelo que já se expôs a respeito dos ilícitos imputados aos requeridos, sobre
eles deverá recair a carga probatória de fato que ilida a responsabilidade pela degradação ambiental
apontada.

IV – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A legislação pátria de regência autoriza a concessão de tutela de urgência, liminarmente,
diante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 300 e § 2º; e Lei n.º 7.347/85, art. 12).
A plausibilidade jurídica das teses invocadas reside justamente no fato de que é notória
e demonstrada a ilicitude da ocupação da área e suficientemente reveladas as violações urbanísticas
e ambientais praticadas pelos requeridos, conforme acima exposto.
Acresce, ainda, que as ações judiciais manejadas pelos ocupantes não foram exitosas, a
robustecer a verossimilhança da alegação de ocupação irregular da área:
1) PJE n.º 0700158-56.2021.8.07.0018 (JOSÉ FERREIRA DA SILVA): a ação foi julgada
improcedente, com deferimento de tutela provisória de urgente para suspender a
desobstrução da área. No entanto, foi deferido efeito suspensivo à apelação aviada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme decisão proferida no PJE n.º 073021866.2021.8.07.0000.
2) PJE n.º 0702974-11.2021.8.07.0018 (MARIA ZENILDE GUEDES): a tutela provisória de
urgência, concedida para obstar a remoção da ocupação, foi revogada, em
antecipação de tutela recursal, pelo e. TJDFT (Agravo de Instrumento n.º 072506989.2021.8.07.0000).
3) PJE n.º 0703998-74.2021.8.07.0018 (MARIA REGINA SOUSA): a tutela provisória de
urgência foi indeferida.
4) PJE n.º 0703950-18.2021.8.07.0018 (EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA): a tutela
provisória de urgência foi indeferida.
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5) PJE n.º 0704365-98.2021.8.07.0018 (CLAUDIA ALVES DA CONCEICAO): a tutela
provisória de urgência foi indeferida.
6) PJE n.º 0702975-93.2021.8.07.0018 (MACULEI DE MENEZES ROCHA): a tutela
provisória de urgência, inicialmente concedida, foi revogada pela r. sentença de
improcedência, com condenação do autor em litigância de má-fé.
7) PJE n.º 0705581-61.2020.8.07.0008 (ALEX ALVES DA CONCEICAO): a tutela provisória
de urgência foi indeferida e a ação julgada improcedente.
Já o periculum in mora desponta evidente e opera de modo invertido, em favor da
defesa do meio ambiente.
Em recente vistoria realizada pela TERRACAP no local (09 de setembro de 2021),
verificou-se “a existência de várias ocupações, cercamentos recentes, supressão vegetal, além da
deposição de lixos e entulhos. Tentamos dialogar com alguns ocupantes, porém, estes não
destacaram qualquer indício da existência de documentação legal pertinente. O local está
totalmente piqueteado com várias perfurações no solo para receber novas estacas para cerca (em
sua maioria constituídas por madeira oriunda da floresta de pinus ali existente), exigindo dos
poderes estatais medidas efetivas para a erradicação das invasões e proteção do patrimônio
público” (Doc. 17 – Relatório n.º 4142/2021-NUVIS).
A perpetuação da situação ilícita verificada pode redundar na consolidação da ocupação
da área – ainda em fase incipiente e reversível –, com efeitos sobremaneira gravosos aos atributos
ambientais da região, conforme já explanado no curso desta inicial. Não se pode permitir que o
aumento das edificações clandestinas no local favoreça a aplicação da já mencionada “política do
fato consumado”, tão conhecida nesta unidade da federação, criando uma situação irreversível
também sob o ponto de vista ambiental. Acautela-se, portanto, justamente, evitar a
irreversibilidade dos iminentes danos ao meio ambiente e à ordem urbanística, resultantes das
condutas dos requeridos.
Giza-se que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em recente aresto,
deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, para o fim de suspender a
eficácia do inciso I, do art. 2º, da Lei Distrital n.º 6.657/2020. Como fundamento, foi expressamente
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consignado o gravíssimo prejuízo que os óbices erigidos ao lídimo exercício da polícia urbanística
podem gerar ao ordenamento territorial urbano, à segurança jurídica e à ordem pública:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS.
PLANO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ARTIGO 2º, INCISO I,
DA LEI DISTRITAL 6.657/2020. PROIBIÇÃO. REMOÇÃO. OCUPAÇÕES. EFETIVAÇÃO.
ORDENS. DESPEJO. PANDEMIA. INICIATIVA PARLAMENTAR. DIREITO CIVIL.
COMPETÊNCIA. UNIÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 14 DA LEI ORGÂNICA DO
DISTRITO FEDERAL. PARADIGMA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESTRIÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO
PODER DE POLÍCIA. VÍCIO MATERIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONFIGURADAS. 1. Diante da
presunção iuris tantum de constitucionalidade de leis, a suspensão cautelar de uma
norma que passou pelo devido processo legislativo só se justifica em caso de
flagrante violação aos seus parâmetros. 2. Para a concessão de medida cautelar em
ação direta de inconstitucionalidade faz-se necessária a presença dos seguintes
requisitos: (i) relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do
dispositivo impugnado; (ii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e (iii)
“razões de conveniência, fundadas na necessidade de preservar a integridade da
ordem jurídico-administrativa local” (ADI 766-1/RS, trecho extraído do voto do
eminente Ministro Celso de Mello). 3. Ao proibir a remoção de ocupações e a
efetivação de ordens de despejo durante situação de emergência de saúde
pública no Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal legislou sobre
temas de direito civil (posse, propriedade, relações locatícias e despejo), matéria
da competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I,
da Constituição Federal, o que acarreta vício de competência. 4. Embora o
requerente alegue que a lei distrital impugnada tenha invadido matéria de
competência legislativa da União, tal argumentação não afasta a competência
desta Corte de Justiça para o exame da causa, visto que todos os parâmetros de
controle violados e indicados pelo requerente estão previstos na Lei Orgânica do
Distrito Federal, razão pela qual está assegurado o exame abstrato de
constitucionalidade da lei distrital supracitada por este Colegiado, nos termos do
artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Ao legislar sobre ocupação do solo
e bens imóveis do Distrito Federal, além da infringência à competência do
Governador para dispor sobre direito civil (vício de iniciativa), houve violação aos
artigos 71, §1º, incisos VI e VII; 100, inciso VI da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6.
A norma distrital impugnada, ao proibir a reintegração de posse de bens públicos
incide em vício material, pois viola o princípio da separação de poderes, previsto
no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como afronta a competência
executiva atribuída ao Governador do Distrito Federal para formular políticas
públicas, nos termos do artigo 100, inciso XXVI, da LODF. 7. Configurada a
plausibilidade jurídica dos argumentos de inconstitucionalidade e o perigo de
dano irreparável, consubstanciada na restrição de adoção de medidas concretas
por parte do Poder Executivo no combate à grilagem de terras e à ocupação
irregular de bens públicos no Distrito Federal, em manifesto prejuízo à segurança
jurídica, à ordem pública e urbanística, há de se considerar atendidos os
requisitos para o deferimento de liminar. 8. Medida cautelar deferida para
suspender a eficácia do inciso I do artigo 2º da Lei Distrital nº. 6.657/2020, com
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efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento de mérito da presente demanda
(TJDFT – Conselho Especial – ADI n.º 0709858-13.2021.8.07.0000 – Rel. Maria de
Lourdes Abreu – j. 31.08.2021 – Acórdão n.º 1366674).

Da mesma forma, é sob esse mesmo vértice que o comando exarado na recente decisão
proferida na ADPF n.º 828/DF (ainda pendente de referendo pelo Plenário) deve ser compreendido.
Em momento algum foram coonestadas ocupações desordenadas promovidas ao arrepio da
legislação de regência ou inviabilizado o exercício do poder de polícia estatal, para a garantia do
meio ambiente e da ordem urbanística. As remoções vedadas pelo STF, na mencionada decisão,
hão de se restringir àquelas coletivas – sem ponderação do respectivo caso concreto – e que se
adstrinjam a interesse fulcrado em direito particular de propriedade. Aliás, nesse tocante, o
decisum é assertivo ao destacar o seguinte:
Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e
fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das
populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também
com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
[Destacou-se]

Obviamente, outros direitos difusos e de curial importância à sobrevivência coletiva
devem prevalecer. Com essa mesma compreensão, mesmo antes mesmo do julgamento da ADI n.º
0709858-13.2021.8.07.0000):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OCUPAÇÃO IRREGULAR.
CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SEM
AUTORIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PANDEMIA. NÃO
OBSTA ATUAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete ao
DF Legal a defesa do patrimônio público, em decorrência de seu poder dever de
fiscalizar e coibir ocupação irregular de área. Assim, se a construção foi erigida em
área pública, não é passível de regularização e a parte não exibiu a autorização
do poder público para construir, necessária, inclusive, em caso de área particular,
não resta evidenciado qualquer vício na notificação demolitória de edificação
irregular. 2. A crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode servir de escudo
a ocupações irregulares de área pública, em prejuízo ao meio ambiente
sustentável, e obstar atuação do poder de polícia para combater tais
irregularidades. 3. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado (TJDFT
– 7ª T. Cível – AP. n.º 07458211920208070000 – Rel. Fábio Eduardo Marques – j.
05.05.2021 – Acórdão 1337978). [Destacou-se]
Confiram-se, ainda, os precedentes a seguir:
1) TJDFT – 8ª T. Cível – AI n.º 07470077720208070000 – Rel. Diaulas Costa Ribeiro
– j. 25.03.2021 – Acórdão 1329528.
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2) TJDFT – 8ª T. Cível – AP n.º 07012787120208070018 – Rel. Eustáquio de Castro
– j. 25.02.2021 – Acórdão 1321714.
3) TJDFT – 1ª T. Cível – AP n.º 07013652720208070018 – Rel. Diva Lucy de Faria
Pereira – j. 11.11.2020 – Acórdão 1300753.
4) TJDFT – 8ª T. Cível – AI n.º 07306606620208070000 – Rel. Robson Teixeira de
Freitas – j. 29.10.2020 – Acórdão 1297512.

Especificamente no caso em análise, por todo o exposto, a necessidade de desocupação
da área é premente.
Com esses fundamentos, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em sede de tutela provisória de
urgência de natureza antecipatória, em caráter liminar, requer sejam cominadas aos réus JOSÉ
FERREIRA DA SILVA, MARIA ZENILDE GUEDES, MARIA REGINA SOUSA, EDUARDO MONTEIRO DE
SOUSA, CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO, MACULEI DE MENEZES ROCHA, ALEX ALVES DA
CONCEIÇÃO, VANUSA PEREIRA CAMPOS GONÇALVES e FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO:
1) Obrigações de não fazer, relacionadas à abstenção de promover quaisquer
atividades/antropias na área objeto da presente ação, especialmente:
a. parcelar (desmembrar ou lotear) a área;
b. vender, permutar, alugar, doar ou de qualquer modo ceder a gleba em que
situado o parcelamento ou quaisquer das frações já existentes;
c. anunciar, vender, permutar, alugar, doar ou de qualquer modo ceder as
unidades já parceladas ou as edificações nelas existentes a terceiros;
d. edificar, em geral, inclusive guaritas, muros, cercas, abertura/pavimentação
de ruas, terraplanagem, retirada de vegetação, captação de água, ligação de
energia elétrica ou qualquer outro tipo de infraestrutura destinada ao uso
urbano da área;
e. praticar qualquer ato voltado para a implantação/consolidação de
parcelamento do solo no local.
2) Obrigação de fazer, consistente na desocupação da área e na remoção de todas as
antropias realizadas no local (edificações habitadas ou não, containers, cercas,
muros, portões, quaisquer placas com indicação de “propriedade” particular da
terra, etc.), dentro de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de que a desobstrução
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completa do imóvel seja realizada, também – total ou parcialmente –, pela
Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal.
Nos termos do art. 536, § 1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil; do art. 11
da Lei n.º 7.347/85; e do art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (integrante do
microssistema normativo da tutela judicial de direitos coletivos lato sensu), requer-se seja fixada
multa pelo descumprimento das obrigações acima cominadas, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada infração, acrescida, no caso de infrações continuadas, de multa diária de 1.000,00 (mil reais),
até que a irregularidade seja integral e definitivamente sanada, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções penais e administrativas. O valor dessas multas deverá ser revertido a um fundo
destinado à reconstituição de bens lesados, na forma do artigo 13 da Lei Federal nº 7.347/1985, a
ser posteriormente indicado.

V – PEDIDOS
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:
3) A expedição de mandado de verificação, com o propósito de se certificar o número
exato de edificações existentes no local e o estado atual da área, a ser cumprido
com a participação de assistentes técnicos da SPD/MPDFT.
4) A citação dos réus, nos endereços acima declinados, para que integrem a relação
jurídica processual.
5) A citação, por edital, dos ocupantes da área e de terceiros interessados, com
fundamento nos art. 256, inc. I, e art. 259, inc. III, ambos do Código de Processo
Civil20, com medida as cautelam, tendo em vista os efeitos da coisa julgada material,
na espécie, erga omnes.
6) A inversão do ônus da prova, por se tratar de ação que visa tutelar o meio ambiente
e a ordem urbanística, portanto, tratando de interesses difusos.

20

Admitindo a forma editalícia: “[...] não é nula a citação por edital, diante do número significante de réus e da
peculiaridade do caso - loteamento irregular -, onde dificilmente se conseguiria citá-los todos pessoalmente” (TJDFT –
5ª T. Cível – Ap. n.º 2005.01.1.088747-6 – Rel. Romeu Gonzaga Neiva – j. 10.06.2013 – Acórdão n.º 682309). Do STJ e
no mesmo sentido: STJ – 2ª T. – REsp. n.º 1.905.367/DF – Rel. Herman Benjamin – j. 24.11.2020.
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7) A confirmação, ao final, dos pedidos formulados em sede de tutela provisória de
urgência, com a condenação definitiva dos réus JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARIA
ZENILDE GUEDES, MARIA REGINA SOUSA, EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA,
CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO, MACULEI DE MENEZES ROCHA, ALEX ALVES DA
CONCEIÇÃO, VANUSA PEREIRA CAMPOS GONÇALVES e FRANCISCO PERES DE
OLIVEIRA FILHO ao cumprimento:
a. das obrigações de não fazer, relacionadas à abstenção de promover
quaisquer atividades/antropias na área objeto da presente ação, sob pena
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada infração, acrescida, no
caso de infrações continuadas, de multa diária de 1.000,00 (mil reais), até
que a irregularidade seja integral e definitivamente sanada, sem prejuízo
da aplicação de outras sanções penais e administrativas, especialmente:
i. parcelar (desmembrar ou lotear) a área;
ii. vender, permutar, alugar, doar ou de qualquer modo ceder a gleba
em que situado o parcelamento ou quaisquer das frações já
existentes;
iii. anunciar, vender, permutar, alugar, doar ou de qualquer modo ceder
as unidades já parceladas ou as edificações nelas existentes a
terceiros;
iv. edificar,

em

geral,

inclusive

guaritas,

muros,

cercas,

abertura/pavimentação de ruas, terraplanagem, retirada de
vegetação, captação de água, ligação de energia elétrica ou qualquer
outro tipo de infraestrutura destinada ao uso urbano da área;
v. praticar qualquer ato voltado para a implantação/consolidação de
parcelamento do solo no local.
b. da obrigação de fazer, consistente na desocupação da área e na remoção de
todas as antropias realizadas no local (edificações habitadas ou não,
containers, cercas, muros, portões, quaisquer placas com indicação de
“propriedade” particular da terra, etc.), dentro de 60 (sessenta) dias, sob
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pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da aplicação de
outras sanções penais e administrativas.
8) A condenação dos réus JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARIA ZENILDE GUEDES, MARIA
REGINA SOUSA, EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA, CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO,
MACULEI DE MENEZES ROCHA, ALEX ALVES DA CONCEIÇÃO, VANUSA PEREIRA
CAMPOS GONÇALVES e FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO, solidariamente, em
obrigação de fazer, consistente na restauração da área ao seu status quo ante, em
conformidade com Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD a ser
apresentado à autoridade ambiental competente, para fins de aprovação, no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença, e a ser
executado e concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
aprovação do PRAD pela autoridade ambiental competente, sob pena de multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso e/ou de o referido plano ser
elaborado e executado pelo Poder Público ou por terceiros, às expensas dos
requeridos;
9) A condenação dos réus JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARIA ZENILDE GUEDES, MARIA
REGINA SOUSA, EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA, CLAUDIA ALVES DA CONCEIÇÃO,
MACULEI DE MENEZES ROCHA, ALEX ALVES DA CONCEIÇÃO, VANUSA PEREIRA
CAMPOS GONÇALVES e FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA FILHO, solidariamente, a
indenizar eventuais danos materiais irrecuperáveis causados ao meio ambiente, a
serem fixados com base em perícia realizada para esse fim;
10) A condenação dos todos os réus em obrigação solidária de indenizar os danos
extrapatrimoniais (danos morais coletivos) decorrentes de suas condutas,
estimados em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), levando-se em consideração a
gravidade dos fatos, resultante da sensibilidade ambiental da área.
Atribui-se à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para os fins dos
artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, correspondente aos danos morais coletivos, uma vez
que se pretende a reparação dos danos materiais in natura e que sua valoração econômica
dependeria da realização de perícia.
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Pleiteia, finalmente, a produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente
a testemunhal, pericial e documental; esta última constituída pelos documentos que instruem a
inicial.
Requer desde já a juntada de outros documentos que vierem a ser produzidos no curso
do processo.
Brasília/DF, 27 de setembro de 2021.

CYRO VARGAS JATENE
Promotor de Justiça Adjunto
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