
 

CONFIDENCIAL 
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 
Promotorias de Justica de Defesa da Ordem Urbanistica — PROURB 

TERMO DE RECOMENDA00 n° 55/2013-PROURB 

Procedimento Administrativo 08190.027433/13-12 

Ao Administrador da Regiao Administrativa de 

Taguatinga visando cumprimento do art. 60 da Lei 

n° 2.105/98 e arts. 50 e 52 do Decreto n° 

19.915/98, alterado pelo Decreto n° 25.856/2005; 

Considerando que tramita nesta Promotoria de Justica o Procedimento acima 

identificado, cujo objetivo a acompanhar a regularidade urbanistica e ambiental do 

empreendimento de grande impacto urbano denominado Centro Comercial JK Shopping e 

Tower, localizado na QNM 34 Area Especial 1, Avenida Hello Prates, Regiao Administrativa 

de Taguatinga - DF. 

Considerando que durante instrucao do feito restou comprovado que a 

expedicao do alvara de construcao se deu de forma irregular, consoante ja amplamente 

informado a essa Administragao Regional por mein de oficios e de relatorios tecnicos 

elaborados pela Promotoria de Defesa da Ordem Urbanistica de n° 44/2013 e 47/2013; 

Considerando que as irregularidades cometidas pela Administracao de 

Taguatinga comprometeram a correta avaliacao do empreendimento quanto 
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- delimitagao e caracterizacao da area de influo ncia direta e 

indiretamente atingida pelo empreendimento e pela atividade; 

caracterizacao e analise da morfologia urbana da area do 

estudo com e sem a implantagao do projeto e na fase de 

implantagao, orientada para identificagao e avaliagao de 

impactos relacionados aos seguintes aspectos: adensamento 

populacional, valorizacao e desvalorizagao imobiliaria, 

sistema de circulagdo e transporte, inclusive trafego 

gerado, demanda por transporte public°, acessibilidade, 

estacionamento de veiculos, carga e descarga, embarque 

e desembarque de pessoas, conforto ambiental 

(ventilacao e iluminagao), indice de pavimentagao e 

sistema de drenagem, qualidade ambiental urbana, 

transformago es 	urbanisticas 	causadas 	pelo 

empreendimento, conclusties sobre as vantagens e 

desvantagens associadas a implantagao do projeto, medidas 

de prevencao, recuperagao, mitigagdo e compensagao de 

impactos em função dos efeitos dos impactos gerados para 

adequar e viabilizar a insergao do empreendimento em 

harmonia corn as condigoes do local pretendido e seu entomb. 

Considerando que as irregularidades cometidas pela 

Administracao de Taguatinga podem gerar prejuizo ao erario na medida em que 

desonerou o empreendedor de arcar corn as demandas criadas em razao da 

exploracao de atividades econtimicas, a exemplo: adequacao do sistema viario e 

adequacao do sistema de infraestrutura urbana; 

Considerando que a expedicao do alvara de construcao sem a 

cobranca de ONALT e ODIR tambern represente prejuizo ao erario, uma vez que os 

recursos provenientes da cobranca desses precos pUblicos deverao ser lancados 

diretamente na conta do Tesouro do Distrito Federal; 
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Considerando que as irregularidades cometidas pela 

Administracao de Taguatinga podem trazer serios danos ao meio ambiente artificial e 

natural, a populacao circunvizinha, ao transit°, a acessibilidade e a rede de 

infraestrutura local; 

Considerando que o Relatorio de Impacto de Transit° (RIT) ainda 

esta sob analise do DETRAN; 

Considerando que ha necessidade de realizacao de Estudo de 

Impacto de Vizinhanca (EIV); 

Considerando que o 6° Comando Aereo esta realizando novo 

estudo sobre a seguranga do trafego aereo para a regiao, uma vez que as 

informacOes inicialmente prestadas pelo empreendedor nao retrataram a tipologia do 

empreendimento, notadamente quanto a altura do elemento vertical (torre central); 

Considerando que nao foram realizadas as necessarias e previas 

consultas a CAESB e a NOVACAP por ocasiao da tramitacao do processo de 

aprovacao do projeto de arquitetura do empreendimento; 

Considerando que o alvara de construcao foi expedido sem 

pagamento de ONALT e ODIR; 

Considerando que a carta de habite-se so podera ser expedida 

apos fiel cumprimento das medidas mitigadoras/compensat6rias definidas em 

pareceres tecnicos dos orgaos competentes (DETRAN, DER/DF, Secretaria de Obras) 

e atestadas pelos respectivos laudos de conformidade; 

Considerando que, para expedicao de carta de habite-se, a 

Administracao Regional devera observar o contido no art. 60 da Lei n° 2.105/98 e arts. 

50 e 52 do Decreto n° 19.915/98, alterado pelo Decreto n° 25.856/2005; 
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Considerando que essa Administracao Regional este ciente e ja 

foi informada pela Promotoria de Defesa da Ordem Urbanistica, por mais de uma vez, 

das irregularidades envolvendo a expedicao do alvara de construcao do 

empreendimento, 0 MINISTERIO PUBLIC() DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITORIOS, resolve; 

RECOMENDAR 

Ao Senhor Administrador da Regiao Administrative de Taguatinga 

que: 

Adote providencias a fim de garantir o estrito cumprimento do art. 60 da 

Lei n° 2.105/98 e dos arts. 50 e 52 do Decreto no 19.915/98, alterado pelo Decreto n° 

25.856/2005; 

Condicione a expedicao da carta de habite-se ao pagamento do valor da 

ONALT e ODIR, nos termos do estabelecido nos arts. 6° da Lei Complementar n° 

294/2000 e art. 20 do Decreto n° 32.142/2010; 

Observe, quando da expedicao da carta de habite-se, o cumprimento 

das medidas mitigadoras/compensat6rias definidas em pareceres tecnicos dos Orgaos 

competentes (DETRAN, DER/DF, Secretaria de Obras), que deverao estar certificadas 

pelos respectivos laudos de conformidade; 

Ressalte-se que eventual descumprimento da presente Recomendacao 

ensejara a adocao de medidas administrativas, civeis e penais tendentes a 

responsabilizar os servidores pUblicos que derem causa ou contribuirem, ainda que 

por omissao, com a ilegalidade ou a concretizacao de danos ao erario, a ordem 

urbanistica e/ou ambiental; 

0 Ministerio Publico do Distrito Federal e TerritOrios requisita, por fim, 

que sejam prestadas, em ate 10 (dez) digs, informacees sobre as medidas que estao 
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sendo adotadas para o cumprimento da presente Recomendacao, bem como outras 

informacbes pertinentes, inclusive quanto a eventual deliberacao pelo nao 

cumprimento da Recomendacao. 

Brasilia, 10 de outubro de 2013. 

Maria Elda Fernandes Melo 

Promotora de Justica 

PROMOTORIAS DE JUS"IICA DE DEFESA DA ORDEM URBANIST ICA PROURB 
Praca Municipal, Lote 2, Ed. Sede do MPDFT, 2' Etapa, Sales 342/347, Eixo Monumental - Brasilia DF, CEP 70094-920 

Tel.: (61) 33439651 ,- Fax: (61) 33439613 

Este papel e 100% reciclado 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

