
EXM° SR. DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
DO DISTRITO FEDERAL 

Ref.: DÚVIDA REGISTRÁRIA 
Processo n°: 2011.01.1.037330-2 

SUSCITANTE: OFICIAL DO CARTÓRIO DO 20  OFÍCIO DE REGISTROS DE 
IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL 
SUSCITADO: CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA 1 

CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA 1, 
qualificado nos autos da Dúvida Registrária - Processo n° 2011.01.1.037330-2 - tendq 
em vista a parte final - item 2 - do Parecer do em. Promotor de Justiça, Dri: Augusíç 
César B. Carvalho (fis. 643-657), por seu advogado infra-assinado vemg 
respeitosamente, perante V.Exa  ponderar e requerer o que segue: 

1 - O ILUSTRE REPRESENTANTE DO MPDFT NÃO ATENTOU PARA 
FATO DE QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0191.000.03111997 SÊ 
REFERE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO SETOR HABITACIONAIt1 
SÃO BARTOLOMEU, DE ONDE SE EXPEDIU A LICENÇA DE INSTALAÇÃO_,. 
N° 10812006 EM FAVOR DA TERRACAP (FL. 575). A LI N° 108,200&: 
CONTEMPLA A ÁREA DO PARCELAMENTO DO 'CONDOMÍNIO QUINTAÇ 
DA ALVORADA' (FL. 575v0). A LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 066/2008 
17117v0) SE REFERE, TAMBÉM, AO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 
DENOMINADO 'QUINTAS DA ALVORADA GLEBA 1' 

1 - 	 No Parecer de fis. 643-657, o il. Promotor de Justiça, Dr. Augusto 
César B. Carvalho sustenta, 'iii verbis': 

Fi. 644: 

"Que o Projeto Urbanístico do referido parcelamento do solo, 
'Quintas da Alvorada Gleba 1' foi aprovado pelo Governador do' 
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DF (Decreto n° 29.495, de 8 de setembro de 2008 - DODF de 
09.09.2008) e englobava as áreas dos parcelamentos do solo 
urbanos denominados "Quintas da Alvorada Gleba II' e "Quintas 
da Alvorada Gleba III', perfazendo uma área total de 
68ha.92a.00ca." (G.N) 

2- Para dar efetivo cumprimento no item 05 da Exigência n° 
250.579, feita pela Oficiala do CRI-2° Oficio/DF (II. 144), a regularização fundiária dos 
parcelamentos do solo urbanos denominados 'Quintas da Alvorada Gleba 1', 'Quintas 
da Alvorada Gleba TI' e 'Quintas da Alvorada Gleba III', que foi aprovada pelo Decreto 
n° 29.495/2008, foi divida em 03 (três) Processos Administrativos distintos, de modo a 
individuar a área de cada parcelamento. 

3 - 	 Por isso, o Condomínio 'Quintas da Alvorada Gleba 1' cuidou de 
contratar os serviços de empresa especializada que promoveu o levantamento geodésico 
da sua gleba de terras com área de 52ha 20a. OOca que constitui o objeto da Matrícula 
n° 7090, do CRI-2° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal (fis. 247/264) 

3- Esta área com 52ha20a.00ca, objeto da Matrícula n° 7090, do 
CRI-2° Oficio-DF passou a fazer parte do Memorial de Loteamento e do novo 
Projeto Urbanístico do parcelamento urbano denominado 'Ouintas da Alvorada 
Gleba 1', o qual foi analisado pelo GRUPAR e posteriormente aprovado pelo 
Governador do Distrito Federal por meio do Decreto n° 31.243, de 1211110, 
publicado no DODE de 13/1/10. (videfi. 508 efi. 645) 

4- Pois bem, o ilustre Representante do MPDFT, subscritor do 
Parecer de fis. 643-657) não se deu conta que existe um Processo Administrativo de 
Licenciamento Ambiental para o Setor Habitacional São Bartolomeu (PAD n° 
0191.000.031/97) que contempla os condomínios 'Estância Quintas da Alvorada' (PAD 
n° 030.006.413/1995), 'Quintas da Alvorada Gleba 1' (PAD n° 0191.000.509/1998), 
'Quintas da Alvorada Gleba II' (PAD n° 0191.000.504/1998), 'Quintas da Alvorada 
Gleba III' (PAD n°0191.000.508/1998), Mansões Itaipu (0191.000.507/1998), 'Vilie de 
Montagne' (0191.000.496/1998) e parte do 'Solar de Brasília' (PAD n° 
0190.000.289/2002). (vide: fi. 659/659v°). 

5- Além do Processo de Licenciamento Ambiental do Setor 
Habitacional São Bartolomeu, cujo estudo foi autorizado pela Lei n° 1.823, de 13.01.98 
(art. 1,  inciso IV), que é conduzido pela Companhia Imobiliária de Brasília, em razão 
de que naquele Setor existem áreas de propriedade pública (v.g: Ville de Montagne, 
Estância Quintas da Alvorada e parte do Solar de Brasília), o órgão ambiental do 
Distrito Federal expediu, ainda, a Licença de Instalação n° 066/2008, que é específica 
para o Condomínio Quintas da Alvorada Gleba 1, conforme se vê dos documentos de 
fis. 017 e 660 dos presentes autos. 

6- Na Licença de Instalação n° 066/2008 expedida em favor do 
Condomínio Quintas da Alvorada Gleba 1 (ti. 017 e fi. 660) está claro - no item 3 
"DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇOES' - que a Implantação 
do Projeto de Urbanismo se refere à URB 063/07 e ao MDE 063/07 - os quais estão 
mencionados no Decreto n° 29.495, de 08 de setembro de 2008, publicado no DODF 



de 09.09.2008, que 'Aprova o Projeto Urbanístico de Parcelamento do loteamento 
QUINTAS DA ALVORADA GLER 1', conforme se vê dos documentos de fis. 024/025 
destes autos; 

7- Com apublicação do Decreto n°31.243, de 12 de janeiro de 2010 
(DODF de 13 de janeiro de 2010) foi aprovado o Projeto Urbanístico do Parcelamento 
do 'Quintas da Alvorada Gleba 1', consubstanciado na Planta de Regularização de 
Parcelamento URB-RI? 107/09. Mas, isto não significa dizer que, em face da nova 
aprovação do parcelamento do solo urbano denominado 'Quintas da Alvorada Gleba 1', 
o órgão ambiental do Distrito Federal tenha que expedir nova Licença de Instalação 
para este Condomínio, para que nela se faça constar o número da URB-RI? 107/09, 
porque a LI n° 06612008, eis que aquela LI n° 066/2008 se refere, indiscutivelmente, ao 
parcelamento do solo em questão e tem prazo de 04 (quatro), conforme se vê dos 
documentos de fis. 017 e 600. 

8- O simples fato de constar no documento de fl. 510, expedido pelo 
GRUPAR/DF, que o Processo Ambiental é de n° 191.000.031/97, tal informação, de 
modo algum, poderá ser empecilho para o registro do loteamento denominado "Quintas 
da Alvorada Gleba 1', porque aquele número do PAD se refere ao Licenciamento 
Ambiental de todo o Setor Habitacional São Bartolomeu, onde está localizado o 
parcelamento do Condomínio Quintas da Alvorada Gleba 1, conforme se comprova na 
Licença de Instalação n° 108/2006 (fi. 659/659v) e na Resolução n° 13, de 15 de julho 
de 1998, expedida pelo Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM (fl. 
551). 

9- Tanto é verdade que na Licença de Instalação n° 108/2006 (fl. 
575) consta o número do Processo Administrativo n°0191.000.031/1997 e no seu verso 
se lê, expressamente, o seguinte: 

"4 - DAS OBSERVAÇÕES: 

1. Esta licença contempla somente as áreas licenciáveis do Setor 
Habitacional São Bartolomeu, conforme mapa anexo, que 
englobam os condomínios Estância Quintas da Alvorada 
(030.006.413/1995), Quintas da Alvorada 1 (0191.000.509/1998), 
Quintas da Alvorada 11(0191.000.504/1998), Quintas da Alvorada 
III (0191.000.508/1998), Mansões Itaipu (0191.000.507/1998), 
Ville de Montagne (0191.000.496/1998) e parte do Condomínio 
Solar de Brasília (0190.000.289/2002) inserido no Setor 
Habitacional São Bartolomeu." (g.n) 

10 - 	 Assim, a Licença de Instalação n° 066/2008 que foi extraída dos autos 
do Processo Administrativo n° 191.000.509/1998 (fl. 017) se refere, indiscutivelmente, ao 
licenciamento ambiental do parcelamento do solo urbano denominado 'Quintas da 
Alvorada Gleba 1', que está situado dentro da área maior do Setor Habitacional São 
Bartolomeu, que também recebeu a Licença de Instalação n° 108/2006 (fi. 575), que foi extraída 
dos autos do Processo Administrativo n° 0191.000.031/1997, o qual contempla a área do 
Condomínio Quintas da Alvorada Gleba 1, conforme se vê à fi. 575v" destes autos de 
Procedimento de Dúvida Registrária, não havendo qualquer possibilidade de V.Ef acolher a 
manifestação do il. Representante do MPDFT, em relação ao subitem 2.'a' do Parecer de fls. 
643-657, porque decorre de manifesto equívoco. 



II— O GRUPAR TEM LEGITIMIDADE PARA APROVAR PARCELAMENTOS 
DE SOLO URBANOS QUE JÁ SE ENCONTRAM IMPLANTADOS E 
LOCALIZADOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. AS ATIVIDADES 
DO GRUPAR/DF, CONFERIDAS PELO DECRETO N° n° 28.863, DE 17 DE 
MARÇO DE 2008 (DODF DE 18.03.2008) NÃO SÃO INCOMPATÍVEIS COM A 
PRERROGATIVA ATRIBUIDA AO CONPLAN, POIS, A ESTE COLEGIADO 

(Art. 219, inciso VIII, 
do PODTIDF) 

li - 	 A manifestação do il. Representante do MPDFT - Subitem 2, 
alínea 'b' - contida no Parecer de fis. 643-657, na parte onde sustenta que 'falta de 
comprovação da aprovação do loteamento pelo CONPLAN', com todo respeito, não 
merece acolhimento. 

12- De fato, o artigo 216, inciso 1, alínea 'a', da Lei Complementar n° 
803/2009, mencionado no Parecer do il. Promotor de Justiça (fis. 643-657) diz, apenas, 
que o CONFLAN se trata de órgão colegiado que compõe a estrutura do SISPLAN. 

13- O art. 217, do PDOT, mencionado no Parecer de fis. 643-657, por 
sua vez, estabelece, tão-somente, o seguinte: 'Integram o SISPLAN o Sistema de 
Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal - SITURB, o Sistema 
Cartográfico do Distrito Federal - SICAD e o Sistema de Informações Sobre os 
Recursos Hídricos do Distrito FederaL" 

14- E a Lei Complementar n° 803/2009 (PDOT), em seu artigo 219, 
inciso VIII, mencionado pelo il. Representante do MPDFT dispõe, também, o seguinte: 

"Art. 219. Compete ao CONPLAN: 

VIII - deliberar sobre proposta de parcelamento do solo 
urbano." 

15- Como se vê, a Lei Complementar n° 803/2009, no seu artigo 219, 
inciso VIII diz, apenas, que ao CONPLAN compete deliberar sobre proposta de 
parcelamento do solo urbano no âmbito da Capital Federal. No caso, ora em exame, 
estamos diante de um parcelamento do solo que já se encontra implantado há mais de 35 
(trinta e cinco) anos, não havendo ra.zoabilidade para se exigir que aquele Colegiado 
Administrativo tenha que deliberar sobre proposta para o parcelamento do solo urbano 
denominado 'Quintas da Alvorada Gleba 1', eis que se trata de uma área que se encontra 
habitada há mais de 03 (três) décadas, motivo pelo qual não se aplica, neste caso, a 
regra do disposto no artigo 219, inciso VIII, do PDOT. 



16- Emérito Julgador, para demonstrar a falta de razoabilidade 
contida no Subitem 2, alínea 'b', do Parecer de fis. 643-65 7, o Condomínio Quintas da 
Alvorada Gleba 1 pede vênia para adotar, neste particular, as palavras do ilustre 
Promotor de Justiça, Dr. Augusto César B. Carvalho, de onde se extrai o excerto 
seguinte: 

P1. 652: 

"No exame do documento exigido pelo artigo 18, V, da 
Lei 6.766/79, deve ser levado em consideração Que a legislação 
federal foi criada para regulamentar parcelamentos ainda não 
instalados, o que não é o caso sob exame, devendo, portanto, o 
referido dispositivo ser interpretado no sentido de facilitar o 
acesso dos imóveis ao registro imobiliário, pelas garantias que 
isso representa não apenas para os titulares das propriedades 
quanto para a sociedade como um todo, e para o próprio 
Estado (não apenas sob o aspecto tributário, quanto para a 
fiscalização do parcelamento e para a futura exigência de 
adequação das obras de infra-estrutura já executadas aos 
parâmetros urbanísticos já estabelecidos ou serem fixados. 

Nesse sentido, convém destacar o artigo 124 do PDOT 
que considera ser de interesse público a regularização dos 
assentamentos informais com características urbanas." 

17- E no caso sob apreciação desse r. Juízo, o GRUPAR/DP não 
imiscuiu na competência do CONPLAN, pois, ele não deliberou sobre proposta de 
parcelamento de solo urbano, mas, de acordo com o disposto no artigo 10,  do Decreto n° 
28.863, de 17 de março de 2008 (DODF de 18.03.2008) analisou a aprovou a 
regularização fundiária do parcelamento do solo urbano denominado "Quintas da 
Alvorada Gleba 1', que já se encontra implantado, em nossa Capital Federal, há mais de 
35 (trinta e cinco) anos. 

18- Excelência, o GRUPAR, criado pelo Decreto n° 28.863/2008, se 
trata de um órgão vinculado ao Gabinete do Governador do Distrito Federal e foi 
constituído, exatamente, para centralizar e agilizar a tramitação dos processos de 
regularização fundiária de parcelamentos de solo implantados no âmbito da Capital 
Federal, cujos processos vinham tramitando há várias décadas, sem solução, perante a 
burocracia estatal e a criação daquele órgão administrativo está em perfeita sintonia com 
as disposições contidas nos artigos 46, 49, 51, 52 e 69, todos, da Lei Federal n° 
11.977/2009. 

19- De fato, o Art. 1°, do Decreto n°28.863, de 17 de março de 2008, 
publicado no DODE de 18.03.2008, 'in verbis"[ 	 1/ 



Fi. 600: 

"Art. 1° Fica criado o Grupo de Análise e Aprovação de 
Parcelamento do Solo e Projetos Habitacionais - GRUPAR, 
vinculado ao Gabinete do Governador, objetivando 
centralizar e agilizar a tramitação dos processos de 
regularização de parcelamentos do solo já existentes..." (g.n) 

	

20 - 	 Como se vê, o GRUPAR não foi criado para 'deliberar sobre 
proposta de parcelamento de solo urbano', pois, esta tarefa compete ao CONPLAN, 
que deve aprovar os projetos de parcelamentos não implantados. 

	

21 - 	 Note-se que não há em nosso ordenamento jurídico norma 
dispondo que o CONPLAN seia um eolegiado com competência exclusiva para 
aprovar a regularização fundiária de parcelamentos de solo urbanos situados no 
âmbito da Capital Federal. 

	

22 - 	 Por isso mesmo, a Lei Federal n° 11.977/2009 tratou de facilitar o 
acesso dos registros dos loteamentos, junto aos cartórios imobiliários, conforme se pode 
depreender das disposições legais seguintes: 

"Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 
ocupantes, de modo a garantir o direito à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado." 

Art. 51. O projeto de regularização fundiária deverá definir, no 
mínimo, os seguintes elementos: 

1 - as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver 
necessidade, as edificações que serão relocadas; 
II - as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, 
as outras áreas destinadas a uso público; 
III - as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade 
urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as 
compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei; 
IV - as condições para promover a segurança da população em 
situações de risco; e 
V - as medidas previstas para adequação da infraestrutura 
básica." 

Art. 52 - Na regularização fundiária de assentamentos 
consolidados anteriormente à publicação desta Lei, o Município 
poderá autorizar a redução do percentual de áreas destinadas ao 
uso público e da área mínima dos lotes definidos na legislação de 
parcelamento do solo urbano. 



Seção III 

Da Regularização Fundiária de Interesse Específico 

Art. 61. A regularização fundiária de interesse específico depende 
da análise e da aprovação do projeto de que trata o art. 51 pela 
autoridade licenciadora, bem como da emissão das respectivas 
licenças urbanísticas e ambiental. 

§ 1°. O projeto de que trata o caput deverá observar as restrições à 
ocupação de Áreas de Preservação Permanente e demais 
disposições previstas na legislação ambiental. 

§ 2°. A autoridade licenciadora poderá exigir contrapartida e 
compensações urbanísticas e ambientais, na forma da legislação 
vigente. 

Art. 62. A autoridade licenciadora deverá definir, nas licenças 
urbanística e ambiental da regularização fundiária de interesse 
específico, as responsabilidades relativas à implantação: 

1 - do sistema viário; 
II - da infraestrutura básica; 
III - dos equipamentos comunitários definidos no projeto de 
regularização fundiária; e 
1V - das medidas de mitigação e de compensação urbanística e 
ambiental; 

§ 1°. A critério da autoridade licenciadora, as responsabilidades 
previstas no caput poderão ser compartilhadas com os 
beneficiários da regularização fundiária de interesse específico, 
com base na análise de, pelo menos 2 (dois) aspectos: 

1 - os investimentos em infraestrutura e equipamentos 
comunitários já realizados pelos moradores; e 

II - o poder aquisitivo da população a ser beneficiada. 

§ 2°. As medidas de mitigação e de compensação urbanística e 
ambiental exigidas na forma do inciso IV do caput deverão 
integrar termo de compromisso, firmado perante as autoridades 
responsáveis pela emissão das licenças urbanística e ambiental, ao 
qual se garantirá força de título executivo extrajudicial. 



Seção IV 

Do Registro da Regularização Fundiária 

Art. 64. O registro do parcelamento resultante do projeto de 
regularização fundiária de interesse específico deverá ser 
requerido ao registro de imóveis, nos termos da legislação em 
vigor e observadas às disposições previstas neste Capítulo. 

Arl 

Art. 66. O registro do parcelamento resultante do projeto de 
regularização fundiária deverá importar: 

1 - na abertura de matrícula para toda a área objeto da 
regularização, se não houver; e 

II - na abertura de matrícula para cada uma das parcelas 
resultantes do projeto de regularização fundiária. 

Art. 67. As matrículas das áreas destinadas a uso público deverão 
ser abertas de oficio, com a averbação das respectivas destinações 
e, se for o caso, das restrições administrativas convencionais ou 
legais. 

Art. Ó8( ...) 

Art. 69. Aplicam-se ao Distrito Federal todas as atribuições e 
prerrogativas dispostas neste Capítulo para os Estados e 
Municípios." 

Alt 70 ( ...) 

AH. 71. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente 
a 19 de dezembro de 1979 que não possuírem registro poderão 
ter sua situação jurídica regularizada, com o registro do 
parcelamento, desde que o parcelamento esteja implantado e 
integrado à cidade." 

23 - 	 Então, diante dessa nova ordem jurídica, que dispõe sobre a 
regularização fundiária dos parcelamentos do solo urbanos implantados, qual é o órgão, 
no âmbito do Distrito Federal, vinculado ao gabinete do Governador, que tem 
competência e legitimidade para aplicar, de imediato, às disposições contidas nos 
artigos 46, 51, 52, 61, 62, 64, 66, 67, 69 e 71, todos, da Lei Federal n° 11.977/2009? 
Com certeza, não é o CONPLAN que poderá dar imediato cumprimento nas novas 
regras da regularização fundiária previstas na Lei Federal n° 11.977/2009 1  pois, este 
Colegiado, segundo o artigo 219, inciso VIII, compete, apenas, 'deliberar sobre 



proposta de parcelamento do solo urbano'. A competência para regularização 
fundiária dos parcelamentos urbanos implantados, de fato, no âmbito do Distrito 
Federal, como é o caso do 'Condomínio Quintas da Alvorada Gleba 1', localizado 
no Setor Habitacional São Bartolomeu (Lei n° 1.823/94, art. 1°, inc. IV), compete 
ao GRUPAR, por força do disposto no no artigo 1°, do Decreto n° 28.863, de 17 de 
março de 2008 (DODF de 18.03.2008), que se encontra em plena vigência. 

24- Veja, eminente Julgador, o quanto o legislador federal facilitou o 
processo de regularização fundiária e o seu registro, perante o cartório imobiliário 
competente, pois, até as glebas de terras parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 
de dezembro de 1.979 que não possuem registro poderão, de acordo com o artigo 71 da 
Lei Federal n° 11.977/2009, ter sua situação jurídica regularizada, com o registro do 
parcelamento, desde que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade. 

25- Mas, no caso do parcelamento do solo urbano denominado 
'Quintas da Alvorada Gleba 1', além da sua implantação ter ocorrido em data 
anterior a 19 de dezembro de 1979, os seus condôminos são titulares do domínio de 
uma gleba de terras com 52ha.20a.00ca, que se encontra registrada na Matrícula 
n° 7090, do CRI-2° Ofício-DF, o que significa dizer que a não inserção do seu 
Memorial de Loteamento, aprovados pelos Decreto n° 29.495, de 8 de setembro de 
2008 - DODF de 09.09.2008 e Decreto n° Decreto n° 31.243, de 12/1/10, publicado 
no DODF de 1311110, no álbum imobiliário competente, em decorrência do 
cumprimento da Recomendação n° 1012009 - Subitem 'A-4' (fi. 668), com toda 
certeza, consistirá numa violação grave ao disposto no art. 37, caput, da CF/88, em 
virtude da inobservância do princípio da razoabiidade, bem como ofensa aos 
comandos dos arts. 46, 51, 52, 61, 62, 64, 66, 67, 69 e 71, todos, da Lei Federal n° 
11.977/2009. 

26- Diante do exposto, o Condomínio Quintas da Alvorada Gleba 1 
requer que se digne V.Exa  JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DUVIDA 
REGISTRARIA a que se refere o Processo Administrativo n° 2011.01.1.037330-2, 
devendo ser determinado a il. Oficiala do CRI-2' Ofício-DF dar imediato 
prosseguimento nos atos de registro do citado loteamento urbano, conforme determina o 
artigo 19, da Lei Federal n°6.766/79. 

Pede deferimento. 

Brasília-DF, 10 de maio de 2011 

MÁRIO GILBERT4 bE OLIVEIRA 
OAB-DF 4.785. 
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