
MINISTERIO PUBLIC() DA UNI -AO 
MINISTERIO PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Recomendacao no .70/2013  

0 MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 

por intermedio do Procurador Distrital dos Direitos do Cidadao e dos Promotores de 

Justica que esta subscrevem, em exercicio nas Promotorias de Justica de Defesa da 

Ordem Urbanistica, do Meio Ambiente e do Patrimonio Cultural e de Defesa do 

Patrimonio Pt blico e Social, no use das atribuicoes que Ihes s'ao conferidas pelos 

artigos 127 c/c 129, incisos III e IX, da Constituic"ao Federal c/c os artigos 5 0 , III, "b", 

"c" e "d"; 60 , XIV, "f" e "g", XIX, "a" e "b", XX e 7 0 , da Lei Complementar 75, de 20 de 

maio de 1993 e art. 11, incisos, VI, VIII e XV, da Resolugao CSMPDFT n° 90, de 14 

de setembro de 2009; vem expor e recomendar o que segue. 

Considerando que o Ministerio• PUblico tem o dever constitucional de 

promover as agoes necessarias, no exercicio de suas fungoes institucionais, para a 

defesa da ordem juridica, do regime democratic° e dos interesses individuals 

indisponiveis e sociais, e, no presente caso, nos termos dos artigos, 182 e 225, da 

Constitui0o Federal de 1988, para a proteg"ao do ordenamento territorial e urbano, 

objetivando propiciar melhoria da qualidade de vida aos moradores do Distrito Federal, 

atingida por meio de ambiente ecologicamente natural e urbano equilibrado; 

Considerando que, nos termos do artigo 314 da Lei Organica do Distrito 

Federal, a politica de desenvolvimento urbano distrital, em conformidade corn as 

diretrizes gerais fixadas em lei, tern por objetivo orclenar o pleno desenvolvimento das 

fungoes sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, e compreende o 

conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupacao+  
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ordenada do territorio, uso dos bens e distribuigao adequada de servigos e 

equipamentos publicos por parte da populagao; 

Considerando que segundo o mesmo artigo sao principios norteadores da 

politica de desenvolvimento urbano, entre outros, "a prevalencia do interesse coletivo 

sobre o individual, do interesse public() sobre o privado e a adequagao do direito de 

construir aos interesses sociais e publicos, bem como as normas urbanisticas e 

ambientais previstas em lei e o controle do uso e da ocupagao do solo urbano, de 

modo a evitar o parcelamento do solo e a edificagao vertical e horizontal 

excessivos corn relagao aos equipamentos urbanos e comunitarios 

existen tes;" 

Considerando que nos termos do artigo 326 da Lei Organica do Distrito 

Federal o sistema de planejamento territorial e urbano do Distrito Federal tern por 

finalidade a promogao do desenvolvimento do territorio, mediante a articulagao e 

compatibilizagao de politicas setoriais corn vistas a ordenagao do territorio, 

planejamento urbano, meihoria da qualidade de vida da populagao e equilibrio 

ecolOgico do Distrito Federal, a distribuigao espacial adequada da populagao e 

atividades produtivas e a elaboragao, acompanhamento permanente e fiscalizagao da 

execugao do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, dos Pianos de Desenvolvimento 

Local e dos Pianos Diretores locais"; 

Considerando que a Clausula Trigesima Terceira do Termo de Ajustamento 

de Conduta no 002/2007, celebrado entre o Ministerio PUblico do Distrito Federal e 

Territorios, o Distrito Federal, a Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP e o 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal - Instituto 

Brasilia Ambiental - IBRAM, dispoe ser obrigagao do Distrito Federal, por suas 

Secretarias de Estado, do IBRAM e da TERRACAP, a adogao de medidas efetivas, 4.....  
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integradas e coordenadas entre os varios entes p6blicos corn competencia para 

fiscalizacao, repressao e combate a ocupagao irregular do solo, destinadas a imediata 

repressao e remocao de atos ilicitos que impliquem invasao de terras, principalmente 

publicas, e parcelamentos irregulares do solo no Distrito Federal; 

Considerando que a AGEFIS - Agenda de Fiscalizacao do Distrito Federal 

incumbe, nos termos do art. 2 0  da Lei n° 4.150/2008, a implementagao da politica de 

fiscalizacao de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonancia corn a politica 

governamental e em estrita obediencia a legislagao aplicavel; 

Considerando que a SEOPS - Secretaria de Estado da Ordem PCiblica e 

Social, nos termos do Decreto no 31.402/2010, é responsavel pela coordenagao e 

execucao das agoes de governo asseguradoras do cumprimento da ordem publica e 

social, tendo por objetivo o incremento das atividades fiscalizadoras de Estado sob 

comando unico, observadas as competencias inerentes as referidas atividades, 

incumbindo-Ihe executar as agoes necessarias a manutencao da ordem pUblica e 

social, coordenando as operagoes que se fizerem necessarias corn a participagao dos 

orgaos e entidades do Governo do Distrito Federal, visando otimizar os recursos 

materials e de pessoal disponibilizados, bem assirn dar-Ihe agilidade operational e 

zelar, corn poder de policia administrativo, diretamente ou atraves de seus Orgaos 

vinculados, pela manutencao da legalidade e da ordem publica e social em todo 0 

territorio do Distrito Federal; 

Considerando ter sido criado, por mein do Decreto no 32.898, de 03 de 

maio de 2011, no ambito do Governo do Distrito Federal, o Comita de Combate ao Uso 

Irregular do Solo, destinado a desenvolver agoes de prevencao, controle e erradicagao 

das ocupagoes irregulares do solo e das areas de protecao ambiental no Distrito 

Federal, sob a coordenagao geral do Secretario de Estado da Ordem Pithlica e Social e 
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a coordenag5o operacional do Diretor de Operagoes da AGEFIS e do Subsecretario de 

Defesa do Solo e da Agua; 

Considerando a existencia de decisao transitada em julgado proferida na 

Agao Civil Pt:Italica no 2001.01.1.051589-2, ajuizada pelo Distrito Federal, 

condenando o Condominio Prive Morada Sul - Etapa C a abster-se de realizar 

quaisquer atos no sentido da continuagao do parcelamento do solo na area citada, sob 

pena de multa, bem como a providenciar o retorno da area degradada a seu status 

quo ante e ao pagamento de indenizagao, a se arbitrar em sede de execugao, quanto 

ao que nao se puder recuperar, atualmente em fase de cumprimento de sentenga 

perante o Juizo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiario do 

Distrito Federal'; 

Considerando na Aga) Civil Riblica no 29.041/94, tambern ajuizada pelo  

Distrito Federal,  relativa ao parcelamento irregular do solo para fins urbanos 

denominado "Estancia Quintas da Alvorada", ter sido proferida pelo Juizo da Vara do 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiario do Distrito Federal, sentenga 

condenatoria corn o seguinte teor: 

1) condenar o CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA a prestar 
obrigagao de nao fazer, consistente na nao edificagao, nao construcao ou de 
qualquer modo nao agregagao de benfeitorias no local do terreno sem previa 
autorizacao das autoridades piThlicas encarregadas da ordem urbanistica e 
ambiental, sob pena de sujeitarem-sea demolicao, bem ainda obrigagao de nao 
comercializacao ou divulgagao comercial do referido loteamento enquanto nao 
inteiramente autorizado de acordo corn a Lei no 6.766/79 e legislagao local 
especifica, sob pena de incorrer em multa no valor de R$ 1.000.000,00 (urn milhao 
de reais) por descumprimento ao preceito, sem prejuizo de eventual majoracao e 
incidencia das sangoes penais e administrativas cabiveis; 
2) condenar os reus, solidariamente, em obrigagao de fazer, consistente na 
restauragao da area degradada e as suas custas, consoante assim se revelar 
tecnicamente viavel e de acordo corn Plano de Recuperagao de Areas Degradadas - 
PRAD elaborado por profissional habilitado e devidamente aprovado pelo orgao 
ambiental competente, ou a indenizar o valor que se apurar em liquidagao na 

Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 28 de outubro de 2013: htto://tjdf19.tidft.jus.br/cgi - bin/tjcui  1? 

NXTPGM=tihtm1105&SELECA0=1&ORIGEM=INTER&CIRCUN= 1 &CDNUPROC= 20010110515892  
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hipotese de se revelar impossivel a recupera0o ambiental; 
3) a condenagao de todos os reus que atualmente integram a relagao processual, 
CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, FRANCISCO DE SOUZA, MIDAS 
ADMINISTRAcOES E REPRESENTKOES LTDA., NOVA IMOBILIARIA LTDA., MARCIO 
DA SILVA PASSOS, PEDRO PASSOS JUNIOR, EUSTACHIO DE ARAUJO PASSOS e 
ALAOR DA SILVA PASSOS, solidariamente, ao pagamento de valores 
correspondentes aos danos ambientais causados na area do terreno do referido 
loteamento empreendido em situagao irregular, consoante posteriormente for 
apurado em liquidag5o de sentenga por artigos. 2  

Considerando que a 5a Turma Civel do Tribunal de Justiga do Distrito 

Federal e Territorios negou provimento as apelagOes manejadas contra a sentenga 

acima referida, por meio do Acordao no 597492, publicado em 26 de junho de 

2012 (APC n° 2010.01.1.006765-6), e que o Presidente daquela Corte indeferiu o  

processamento dos recursos especial e extraordinario manejados pelos reue, 

estando pendentes de julgamento apenas agravos de instrumento interpostos 

contra tal decisao, os quais, todavia, nao possuem efeito suspensivo; 

Considerando que, nos autos da Aga° de Interdito Proibitorio n° 

2000.01.1.016438-5, foi deferida a Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP a 

reintegragao de posse das areas onde se pretende implantar os loteamentos "Estancia 

Quintas da Alvorada" e "Prive Morada Sul - Etapa C", ressalvando-se o direito dos 

comunheiros daquela empresa naquelas terras ate posterior demarcagao e divisao 4; 

Considerando que a sentenga acima referida foi mantida pelo Tribunal de 

2 Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 28 de outubro de 2013: http://tjdf19.tjdft.lus.briccii-biniticqi1 ?  

MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=Uhtm1122&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&SEQAND=298&CDNUPROC=2 
904194  . 

3  Conforme os seguintes sitios do TJDFT, em consulta realizada no dia 04 de dezembro de 2013: 
http://tjdf19.tjdft.ius.bricgi-binitjcgi1 ?  
MGWLPN=SERVIDORl&NXTPGM=p1htm112&SELECA0=18tProcesso=20100110067656REE&ORIGEM=INTER&Sectu.en 
cia=17 	 e 	 httplajdf19.tjdft.jus.bricui-bin/tjcqi1?  
MGWLPN=SERVIDORl&NXTPGM=p1htm1128(SELECA0=1&Processo=20100110067656REE&ORIGEM=INTER&Seauen  

c10=.:18 
4 Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 28 de outubro de 2013: tIttp://tjclf19_.tidft.jus.bricgi-Wattjggil?. 

MGWLPN=SERVIDORl&NXTPGM=tjhtm1122&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&SEQAND=489&CDNUPROC=2000011016 
4385  . 
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Justiga do Distrito Federal e Territorios por meio do Acordao no 709736 5, estando 

pendente de julgamento a admissibilidade de recurso especial manejado por Evaldo 

Fernandes da Silva, o qual, todavia, nao possui efeito suspensivo; 

Considerando, nao obstante, ter sido julgada improcedente, por decis5o  

transitada em julgado,  a Agao de Usucapiao n° 2003.01.1.019232-8, manejada pelo 

"Condominio Estancia Quintas da Alvorada" em face do Distrito Federal, da Companhia 

Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP e outros, visando a aquisigao da propriedade das 

terras onde se pretende instalar o aludido parcelamento irregular do solo para fins 

urbanos, sentenca lastreada no fato de que a area em questa() é publica,  

integrante do patrimemio da TERRACAP 6 ; 

Considerando que, em 20 de novembro de 2013', a 3a Turma Civel do 

Tribunal de Justiga do Distrito Federal e dos Territorios, por meio do Acordao no 

739622, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2013.00.2.022262-4, 

cassou a medida liminar concedida pelo Desembargador Mario-Zam Belmiro 8, que 

proibia o Distrito Federal e a AGEFIS de praticarern atos demolitorios das portarias, 

muros, cercas, e grades dos loteamentos irregulares denominados "Prive Morada Sul -

Etapa C", "Estancia Quintas da Alvorada" e "San Diego", confirmando a decisao do 

Juizo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiario do Distrito 

Federal nos autos da Aga'o de Obrigagao de Fazer no 2013.01.1.119800-8 9 , que 

5 
 Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 28 de outubro de 2013: tittp://1.10f19—tidftdPs.bricgi - binAjc_gifl 

NXTPGM=  plhtm106&SELECA0=1&ORIGEM=INTER&CDNUPROC=20000110164385APC  
6  Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 28 de outubro de 2013: httpjj_tjdflUldftjus,bricgi-bini_tjcgil? 

MGWLPN=SERVIDORl&NXTPGM=p1htm112&SELECA0=1&Processo=20030110192328APC&ORIGEM=INTER&Seauen  
cia =12. 

' Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 06 de dezembro de 2013: http://ticif19.tjdft.jus.b_riccii-biniticgil? 
NXTPGM=01htm106&CDNUPROC=20130020222624AGI&ORIGEM=INTER  

8  Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 06 de dezembro de 2013: http://tjdf19.ticIftjus.br/cqi-bin/tjcciil?  
MGWLPN=SERVIDORl&NXTPGM=p1htm112&SELECA0=1&Processo=20130020222624AGI&ORIGEM=INTER&Sequen  

9 
 Conforme o seguinte sib() do TJDFT em 06 de dezembro de 2013: http:1/tjdf19.ticlft.justricgi-birAcgil? 

MGWLPN=SERVIDORl&NXTPGM=tjhtm1122&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&SEQAND=23&CDNUPROC=20130111198  
008 . 
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indeferira tal pretensao. 

Considerando a existencia de diversas agoes judiciais em que o Poder 

Judiciario ja reconheceu o carater irregular do "Condominio Minichacaras do Lago Sul das 

Quadras 04 a 11", bem como a legitimidade das agoes demolitorias do Poder Publico 

realizadas no loteamento (v.g. awes nos 2002.01.1.0893488, 2003.01.1097031-3 , 

2011.01.1.174544-4, 2012.01.1.019600-7 e 20120111215516 - as tres 

prirneiras ja transitadas em julgado  e as dernais pendentes de julgamento de 

recursos especiais que, todavia, nao possuem efeito suspensivo); 

Considerando que a Secretaria de Estado de Regularizagao de 

Condominios do Distrito Federal, reconhecendo a irregularidade dos parcelamentos do 

solo para fins urbanos denominados "Condominio Minichacaras do Lago Sul das Quadras 

04 a 11", "Prive Morada Sul - Etapa C" e "Estancia Quintas da Alvorada", solicitou, em 06 

de margo de 2013, por meio do Officio n° 042/2013 - SERCOND/GAB, a Secretaria de 

Estado da Ordem PtIblica e Social, o envio de fiscais e a promogao das medidas 

necessarias a contengao da implantagao dos referidos empreendimentos em area pUblica 

(doc. 1, em anexo); 

Considerando que a Secretaria de Estado de Regularizagao de Condominios do 

Distrito Federal, por meio do Officio no 256/2013 - GAB/SERCOND, encaminhado ao 

Ministerio Public° do Distrito Federal e Territorios, reconheceu que os loteamentos 

denominados "Condominio Minichacaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11", "Priv& Morada 

Sul - Etapa C" e "Estancia Quintas da Alvorada" nao sao passiveis de regularizagao a luz 

do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT do Distrito Federal, nao constando da 

estrategia de regularizagao fundiaria urbana ali instituida, alem de nao possuirem 

licenciamentos ambientais vigentes, nem projetos urbanisticos aprovados, situando-se em 

giebas pertencentes a Companhia Imobiliaria do Distrito Federal - TERRACAP (doc. 2, em 

anexo); 
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Considerando o teor da Recomendagao no 03/2013, de 31 de julho de 2013, 

da 2a Promotoria de Justiga de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimonio Cultural, ao 

Diretor-Presidente da Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP e ao Presidente do 

Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM, visando assegurar a implantagao do Parque Vivencial 

das Esculturas, criado pelo Decreto no 28.516, em 07 de dezembro de 2007, no Altiplano 

Leste, Regiao Administrativa do Paranoa - DF, em area onde se pretende a expansao do 

loteamento irregular denominado "Priv& Morada Sul - Etapa C" (doc. 3, em anexo). 

Considerando que a Administragao P6blica deve exercer seu poder de policia 

na defesa do patrim6nio publico, ambiental e urbanistico, sempre em total consonancia 

com a lei, sob pena de responsabilizagao por improbidade administrativa; 

Considerando que nao cabe ao Administrador Publico adiar o exercicio do 

poder de policia e a aplicagao das penalidades previstas em lei, na expectativa de que uma 

mudanga de fato ou de direito torne regular a situagao que compete a ele fiscalizar e 

extirpar; 

Considerando que, por meio da ADI no 2009.00.2.003063-5, foi declarada, 

pelo Tribunal de Justiga do Distrito Federal e TerritOrios, a inconstitucionalidade, corn 

efeitos erga omnes e ex tunc, do Decreto Distrital no 29.562/2008, que admitia, em 

determinadas hipoteses, o licenciamento de construgoes no interior de parcelamentos 

do solo para fins urbanos em fase regularizag5o 1° ; 

Considerando que edificagoes situadas em loteamentos irregulares nao sao 

passive's de alteragao do projeto arquitetonico para adequagao a legislaga- o vigente e 

que o artigo 178 do Codigo de Edificagoes do Distrito Federal estabelece que, nessas 

"Conforme o seguinte sitio do TJDFT em 28 de outubro de 2013: http_ditidf19.1j_dft.jus.bricgi-binalcgil? 
NXTPGM=b1htm102&ORIGEM=INTER&TitCabec=2°/0AA+Inst%E2ncia+ 
%3E+Consulta+Processual&SELECA0=1&CHAVE=20090020030635&COMMAND=+  
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hipoteses, a penalidade a ser aplicada é a demolica"o; 

Considerando que o Superior Tribunal de .Justica - STJ tern, 

reiteradamente, decidido que "se o Municipio omite-se no dever de controlar 

loteamentos e parcelamentos de terras, o Poder Judiciario pode cornpeli-lo ao 

cumprimento de tal dever" e que esta decisgo é tambern aplicavel ao Distrito Federal 

(STJ - Resp 194732-SP  - RSTJ 123/103, Resp 124714-SP; Resp 292846 / SP); 

Considerando que as aches fiscais realizadas ate entao nao tem sido 

suficientes para erradicar as edificagoes ilegais presentes nos referidos parcelamentos 

irregulares do solo para fins urbanos, as quaffs, inclusive, vem se intensificando ao 

longo dos ultimos tres anos, conforme se infere do Parecer Tecnico no 69/2013 - 

Prourb (doc. 4, em anexo). 

Considerando a necessidade de que medidas efetivas sejam tomadas para 

que cessem os danos urbanisticos e ambientais causados e para que nao haja a 

consolidagao de mais ocupag6es irregulares no Distrito Federal; 

Considerando que, a teor do disposto no artigo 100, inciso IV, da Lei 

Organica do Distrito Federal, compete privativarnente ao Governador do Distrito 

Federal o exercicio, corn o auxilio dos Secretarios de Governo, da direcao superior da 

administragao do Distrito Federal; 

Considerando que, conforme se extrai dos artigos 101 e 101 - A, da LODF, 

constituem crimes de responsabilidade os atos do Governador do Distrito Federal, dos 

Secretarios de Estado e dos dirigentes e servidores da administragao pCiblica direta e 

indireta do Distrito Federal que atentarem contra a Constituica'o Federal, a Lei 

Organica do Distrito Federal, a probidade na administragao e o cumprimento das leis 
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decisoes judiciais, e 

Considerando, por fim, o teor art. 6 0 , inciso XX, da citada Lei 

Complementar no 75/93, resolve: 

RECOMENDAR 

a) ao Governador do Distrito Federal:  

1. que de efetivo cumprimento a obrigagao constante da Clausula 

Trigesima Terceira do Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2007, celebrado entre 

o Ministerio Public° do Distrito Federal e Territorios, o Distrito Federal, a Companhia 

Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hidricos do Distrito Federal - Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM, especialmente no 

que se refere a area onde se pretende a implantagao dos parcelamentos irregulares do 

solo para fins urbanos denominados "Condominio Minichacaras do Lago Sul das Quadras 

04 a 11", "Prive Morada Sul - Etapa C" e "Estancia Quintas da Alvorada", todos situados no 

Altiplano Leste, Regiao Administrativa do Paranoa - DF, determinando aos orgaos 

integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal que, em 

defesa do patrimonio pUblico, do meio ambiente e da ordem urbanistica, resguardados 

pela Constituigao da Republica, pela Lei Organica do Distrito Federal e pelas demais 

normas infraconstitucionais, exergam o poder de policia que Ihes é inerente, coibindo a 

implantagao irregular dos aludidos loteamentos; 

2. que adote todas as medidas necessarias a preservagao do patrimonio 

palico consubstanciado nas terras ptiblicas onde os loteamentos "Condominio 

Minichacaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11", "Priv& Morada Sul - Etapa C" e "Estancia 

Quintas da Alvorada" pretendem implantar-se; 

C. 
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b) ao Diretor-Presidente da Agenda de Fiscalizacao do Distrito  

Federal -AGEFIS e ao Secretario de Estado da Ordem Publica e Social - SEOPS,  

tambem na qualidade de Coordenador do Comite de Combate ao Uso Irregular do  

Solo  que determinem a realizageo, no prazo de 30 dias, de agoes fiscais nos 

parcelamentos irregulares do solo para fins urbanos denominados "Condominio 

Minichacaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11", "Prive Morada Sul - Etapa C" e "Estancia 

Quintas da Alvorada", todos situados no Altiplano Leste, Regiao Administrativa do Paranoa 

- DF, adotando todas as medidas administrativas necessarias, no ambito de suas 

respectivas competencias, a retirada de todas  as edificagoes e obras de infraestrutura 

irregulares existentes ou em construgeo no interior dos aludidos loteamentos, bem como 

para a prevengeo do surgimento de novas ocupagoes dessa natureza, promovendo-se o 

constante monitoramento dessas areas, a fim de coibir e desestimular a expanse° das 

ocupagoes que neo estejam licenciadas em conformidade corn a legislageo urbanistica e 

ambiental do Distrito Federal; 

c) ao Diretor-Presidente da Companhia Imobiliaria de  

Brasilia/Agencia de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP: 

1. que de efetivo cumprimento, em conjunto corn os demais orgeos 

acima referidos, ou isoladamente, a obrigageo constante da Clausula Trigesima Terceira do 

Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2007, celebrado entre o Ministerio Public() 

do Distrito Federal e Territorios, o Distrito Federal, a Companhia Imobiliaria de Brasilia 

- TERRACAP e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal 

- Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM, especialmente no que se refere a area onde se 

pretende a implantageo dos parcelamentos irregulares do solo para fins urbanos 

denominados "Condominio Minichacaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11", "Prive Morada 

Sul - Etapa C" e "Estancia Quintas da Alvorada", todos situados no Altiplano Leste, Regiao 

Administrativa do Paranoa - DF, e 
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2. que adote todas as medidas necessarias a preservaga'o do patrimonio 

public° consubstanciado nas terras publicas onde as loteamentos "Condominio 

Minichacaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11", "Prive Morada Sul - Etapa C" e "Estancia 

Quintas da Alvorada" pretendem implantar-se e 

d) ao Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos  

Hidricos do Distrito Federal - Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM  que de efetivo 

cumprimento, em conjunto corn os demais orgaos acima referidos, ou isoladamente, 

obrigagao constante da CI.6usula Trigesima Terceira do Termo de Ajustamento de Conduta 

no 002/2007, celebrado entre o Ministerio Paplico do Distrito Federal e Territorios, o 

Distrito Federal, a Companhia Imobiliaria de Brasilia - TERRACAP e o Instituto do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal - Instituto Brasilia Ambiental -

IBRAM, especialmente no que se refere a area onde se pretende a implantagao dos 

parcelamentos irregulares do solo para fins urbanos denominados "Condominio 

Minichacaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11", "Prive Morada Sul - Etapa C" e "Estancia 

Quintas da Alvorada", todos situados no Altiplano Leste, Regiao Administrativa do Paranoa - 

D F. 

Nesta mesma oportunidade requisita  o Ministerio Pablico do Distrito Federal 

e Territorios as autoridades Oblicas nominadas nas alineas a, b c ed supra que, no prazo 

de trinta dias,  informem acerca das providencias porventura adotadas em decorrencia 

desta recomendagao. 

Brasilia-DF, 06 de dezembro de 2013. 
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