
Considerando que o direito ao meio ambiente 
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RECOMENDAck0 N° 02/2014 

0 Ministerio Public° do Distrito Federal e 

Territarios, por intermedio da Promotora de Justiga que 

abaixo subscreve, no use das atribuigOes conferidas pelos 

artigos 127 c/c 129, incisos II, III, VI e IX, da 

Constituigao Federal c/c os artigos 5°, inciso I, "h"; 

inciso II, "c" e "d"; 6°, VII, "b" e "d", XIV, "f" e " g" ; 

XIX, "a" e "b"; XX e 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75, 

de 20 de maio de 1993 e arts. 2°; 11, inciso XV e § 3'; e 22, 

incisos II, XIV e XVI, da Resolugao CSMPDFT n° 90, de 14 de 

setembro de 2009; 

Considerando que o Ministerio Pilblico tem o dever 

constitucional de promover as agOes necessarias, no exercicio 

de suas tune -6es institucionais, para defesa da ordem 

juridica, do regime democratic° e dos interesses individuais 

indisPoniveis e sociais, e, no presente caso, nos termos dos 

artigos 182 e 225 da CF/1988, para protegao do ordenamento 

territorial e do meio ambiente natural e urbano, objetivando 

propiciar qualidade de vida aos moradores do Distrito 

X(/ ederal; 
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(natural e construido) ecologicamente equilibrado depende de 

atuagao da coletividade e do Poder Public°, e em especial da 

adequada implementagao e execucao das politicas publicas 

urbanas e ambientais; 

Considerando que o artigo 182 da Constituigao da 

Republica de 1988 estabelece que "a politica de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Poblico 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fungoes 

sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes"; 

Considerando que o artigo 314 da Lei Organica do 

Distrito Federal, em simetria ao disposto no artigo 182 da 

Constituigao Federal, estabelece que "A politica de 

desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade 

com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das fungaes sociais da 

cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, e 

compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da 

qualidade de vida, ocupagdo ordenada do territorio, use de 

bens e distribuigdo adequada de servigos e equipamentos 

poblicos por parte da populagao"; 

Considerando que a fungao social da cidade e da 

propriedade urbana, o planejamento urbanistico, a justa 

distribuigao dos onus e dos beneficios na execugao da 

politica urbana constituem principios pr6prios do Direito 

Urbanistico; 
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Considerando que o Direito Urbanistico tem por 

objeto normas e atos que restringem o exercicio do direito de 

propriedade para assegurar o desenvolvimento ordenado da 

cidade, regulando os espagos habitdveis e buscando harmonizar 

o interesse do proprietdrio urbano com a preservagao e 

recuperagao do meio ambiente natural e construido, de sorte a 

assegurar o bem-estar de seus habitantes; 

Considerando que é do arcabougo normativo 

fornecido pelo Sistema Legislativo de Desenvolvimento Urbano 

e Territorial do Distrito Federal, integrado pelo PDOT, PDLs 

e demais normas urbanisticas e ambientais aplicdveis, que se 

extrai o conteddo juridico do principio da fungao social da 

propriedade urbana, o qual ester diretamente •relacionado ao 

planejamento e controle da ocupagao e uso do solo urbano, 

voltados para o desenvolvimento sustentavel e ecologicamente 

equilibrado da cidade, a adequada distribuigao da populagao e 

da atividade econ6mica, bem assim o fornecimento de 

infraestrutura compativel, com vistas a garantir, em dltima 

andlise, seguranga e qualidade de vida aos cidadaos; 

Considerando que o acardao n° 639717, exarado nos 

autos da autos da Acdo Civil PUblica n° 2011.01.1.028704-2, 

determinou ser necessdria "a realizagao de Estudo de Impacto 

de Vizinhanga e de Estudo de Impacto Ambiental" para a 

eventual flexibilizagao do uso do solo no Gama, em sintonia 

com o determinado no artigo 60, §1°, da Lei Complementar 

Distrital n° 728/2006 - Plano Diretor Local dO Gama, e que o 

Estudo de Impacto de Vizinhanca apresentado no Processo 

Administrativo no 0131.00.448/2013, ester incompleto; 

Considerando que o Anexo Unico da Lei Distrital n° 

5.022/2013, que disciplina a realizagao do EIV, estabelece a 
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obrigatoriedade de sua realizacao para Shopping Centers; 

Considerando 	que 	nao 	consta 	do 	Processo 

Administrativo n° 0131.000.448/2013, relativo a edificagao de 

Shopping na QI 03, Area Especial 01, da Regiao Administrativa 

do Gama, o titulo de propriedade do imovel devidamente 

registrado em Cartario de Registro de Imoveis, condicao 

previa a expedicao de alvara de construcao, nos termos do 

artigo 34,inciso II, do Decreto Distrital n° 1 9 .915/98; 

Considerando que o projeto em referencia nao 

atende a taxa de permeabilidade de 30% do area do lote, 

conforme estabelecido no artigo 69, inciso IV, da Lei 

Complementar Distrital n° 728/2006 - Plano Diretor Local do 

Gama; 

Considerando que a natureza do empreendimento, use 

misto (comercial/residencial), deve atender as vagas 

exclusivas para empreendimento considerado Polo Gerador de 

Trafego l , segundo dispoem a Tabela V do Cadigo de Obras e 

EdificacOes do Distrito Federal (Lei Distrital n° 2.105/98) e 

o PDL do Gama, devendo, ainda, ser apontadas as vagas de 

garagem 

Considerando que todo empreendimento definido 

como polo gerador de trafego devera, de acordo com as 

exigencias do Decreto Distrital 33.740/2012 - que alterou 

dispositivos dos Codigo de Edificagoes do Distrito Federal, 

elaborar o Relatorio de Impacto de Transito, cuja analise e 

4C- 

aprovagao, pelo DER/DF e DETRAN/DF precede & expedicao de 

alvara de construcao; 

  

lArtigo 93 do COdigo Brasileiro de Transito e Decreto Distrital n° 26.048/2005 
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Considerando que o Decreto Distrita1 n° 19.915/98, 

que regulamenta o Cadigo de EdificagOes do Distrito Federal, 

condiciona, em seu artigo 34, inciso IV, a concessao de 

alvara de construgao a apresentagao e aprovagao junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal de um jogo de 

capias do projeto de prevengao de incendio; 

Considerando que , nos termos do art. 8°, inciso 

III, da Lei Distrital n° 294/2000, a falta de pagamento da 

outorga onerosa da alteragao de uso ou de parcelas relativas 

ao seu pagamento sujeita o infrator, entre outras 

penalidades, ao cancelamento do Alvara de Construed° ou 

Alvara de Funcionamento, com retorno a destinaeao originaria 

do imovel; 

Considerando que o Parecer Tecnico n° 09/2014, 

elaborado pela Assessoria Tecnica da PROURB (capia em anexo), 

aponta, ainda, para a necessidade de pagamento das outorgas 

onerosas de construir - ODIR e de alteraeao de uso - ONALT, 

alem da expressa anuencia das concessionarias de servieo 

public°, vigilancia sanitaria e do sexto comando aereo 

regional - COMAR VI/CINDACTA; 

Considerando o disposto no artigo 6°, inciso I, do 

Codigo de Defesa do Consumidor, que estabelece severa 

disciplina para a seguranga na prestagao de servigos, 

especialmente no interior das edificagOes, de modo que haja 

protegao a vida, saUde e seguranga contra rigcos provocados 

no fornecimento de servigos considerados perigosos - assim 

entendidos aqueles que geram potencialidade de dano 
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econOmico, pessoal e moral para seus usuarios; 

Considerando que o Poder Public° esta impedido de 

autorizar o exercicio de atividades produtivas, comerciais ou 

sem fins lucrativos em edificagoes que nao atendam os 

requisitos 	minimos 	de 	seguranga, 	salubridade 

acessibilidade, sob pena de violagao dos principios que 

norteiam 	a 	Administragao 	Pdblica, 	a 	Politica 	de 

Desenvolvimento Urbano e a propria nogao de Estadb 

Democratic° de Direito, fazendo prevalecer o interesse do 

particular (empreendedor) sobre o interesse da coletividade, 

que tem o direito de viver em meio ambiente seguro e 

equilibrado, somente alcangavel por meio do planejamento da 

cidade e respeito as normas urbanisticas e ambientais; 

Considerando que a Administragao Publica deve se 

pautar pelos principios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, publicidade, eficiencia e moralidade, entre 

outros, devendo exercer seu poder de policia na defesa do 
patrimonio plablico e urbanistico, sob pena de 

responsabilizagao por improbidade administrativa e 

Considerando, por fim, o teor do artigo 6°, inciso 

XX, da Lei Complementar no 75/93, resolve 

RECOMENDAR 

ao Senhor Administrador Regional do Gama, sob pena de 

responsabilizacao 	pessoal 	por 	ato 	de 
	

improbidade 

administrativa, sem prejuizo de eventuais sancoes civeis e 

criminais, que: 
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04.4.4-04.471,  

Dei110 Hugusto de Oliveira Moura 
Promotor de Justica 

MPDFT 
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Nao aprove o projeto e nao expega o alvara de 

construgao para a edificagao de Shopping Center no 

Gama, objeto do Processo Administrativo n° 

0131.00.448/2013, cujo interessado é a empresa 

Paulo Octavio Investimentos Imobiliarios LTDA, sem 

que todas as condicionantes aoima apontadas 

estejam devidamente atendidas e esclarecidas. 

0 Ministerio Public° requisita, no prazo de 10 

dias uteis , informagoes sobre as medidas adotadas para o 
cumprimento da presente Recomendagao. 

Brasilia, 04 de fevereiro de 2014. 
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