
- 	 w 

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
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EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO 

DISTRITO FEDERAL. 

Proc 2011 01 1 037330-2 

DÚVIDA REGISTRARIA 
SUSCITANTE: OFICIAL SUBSTITUTO DO 20  CRI DO DF 
INTERESSADO: CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA I 

O Substituto do 20  Ofício de Registro de Imóveis 

do Distrito Federal suscitou DÚVIDA a pedido do interessado, 	em 

face das exigências para registro do memorial de loteamento do 

denominado Condomínio "Quintas da Alvorada Gleba 1". 

Informa 	o 	suscitante 	que 	em 	05/03/2009 	foi 

anotado 	sob 	o 	n° 	250579 	o 	memorial 	de 	parcelamento 	do 

Loteamento "Quintas da Alvorada" 	(fls. 	11/14 - v. 	1) 

Esclarece 	que 	de 	acordo 	com 	o 	Processo 

Administrativo 	de 	Regularização 	Fundiária 	n° 	020.000.750/85 	e 

Processo 	Administrativo 	Ambiental 	n° 	191.000.031/97 	o 

parcelamento 	denominado 	"Condomínio 	Quintas 	da Alvorada 	Gleba 

1" 	encontra-se 	implantado 	dentro 	da 	área 	de 	52ha.20a.00ca, 

registrada na matrícula n° 	7090, 	desmembrada de 	área maior do 

Quinhão n o 	16, 	no lugar chamado 	"Forquilha", 	na antiga 	fazenda 

Taboquinha, 	situada 	dentro 	da 	poligonal 	do 	Setor 	Habitacional 
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São Bartolomeu, na Região Administrativa do Paranoá, Distrito 

Federal. 

Que 	o 	Projeto 	Urbanística 	do 	referido 

parcelamento do solo, "Quintas da Alvorada Gleba 1", foi 

aprovado pelo Governador do DF (Decreto n °  29.495, de 8 de 

setembro de 2008 - 000F DE 09.09.2008) e englobava as áreas dos 

parcelamentos do solo urbanos chamados "Quintas da Alvorada 

Gleba II" e "Quintas da Alvorada Gleba III", perfazendo uma 

área total de 68ha.92a.00ca. 

O Suscitante afirma que após o exame e 

qualificação do título, entendeu não ser possível efetivar o 

registro do Memorial de Loteamento requerido, sem que antes 

fossem cumpridas as seguintes exigências (Nota exarada em 

13.03.2009 - fl. 144 - vol. 1): 

1) Os registros feitos na matrícula n° 7090 foram 
objeto de decisão de cancelamento pela Corregedoria 
de Justiça do Distrito Federal, no PA n °  3935/88-50, 
entretanto, ainda não foi concretizado; 
2) Faltam assinaturas de diversos proprietários de 
frações ideais no requerimento; 
3) Necessário 	anexar 	os 	instrumentos 	das 
procurações 	dos 	proprietários 	que 	se 	fizerem 
representar; 
4) Falta o memorial descritívo da poligonal da área 
que complementa o quadro de caninhamento do 
perímetro; 
5) A área do quadro de caminhamento é de 68ha. 92a. 
40ca. o somatório das áreas das matrículas 7.090 
(52ha. 74A OOca) mais a área da matrícula n° 19.599 
(02ha. OCa. OOca) e ainda da matrícula n °  24.662 
(3ha. 54a. SOca) é igual a 57ha. 74a. SOca. Existe 
uma diferença a maior de 1lha.17a.90ca. se  comparada 
com o quadro de caminhamento; 
6) O tento de verificação das obras (art. 18, Lei 
ti 0  6.766/79) não atesta a regularidade das obras e 
deve ser expedido pela Secretaria de Obras do GDFL 
7) Falta apresentar a certidão negativa atualizada 
de ações reais e pessoais reipersecutórias referentes 
aos proprietários das frações ideais expedidas pelos 
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Distribuidores: Justiça do Distrito Federal, Justiça 
Federal e Justiça do Trabalho (art. 197, Prov. Geral 
da Corregedoria do TJDFT) 
8) Foi apresentada a escritura de Convenção 
celebrada entre os proprietários de frações ideais do 
imóvel Quintas da Alvorada. 0 título que se pretende 
registrar refere-se a um registro de memorial de 
loteamento com base na Lei n °  6.766/79 e o material 
acostado 	não 	diz 	respeito 	a 	documentação 
indispensável ao registro do loteamento. 
9) Inexiste a figura do loteador (art. 18 Lei n °  
6.766/79) além de se tratar de um ato registrário não 
previsto na legislação especifica - fracionamento em 
que a propriedade já se encontra registrada - em 
condomínio pro diviso - cada módulo corresponde a uma 
fração ideal de 2.853 m 2  de área privativa e de uso 
comum. 

Segundo o Suscitante, em razão das exigências 

apresentadas o Suscitado contratou serviços de um técnico 

especializado, que promoveu o Levantamento Geodésico, com 

georreferenciamento, da gleba de terras com 52ha.20a.00ca, 

objeto da matrícula n° 7090, que passaram a fazer parte do 

Memorial de Loteamento e do novo Projeto Urbanístico do 

parcelamento "Quintas da Alvorada Gleba 1", analisado pelo 

GRLJPAR e posteriormente aprovado pelo Governador do Distrito 

Federal por meio do Decreto n° 31.243, de 12/1/10, publicado no 

DODF de 13/1/10 

Informa que em 09/6/10 o Suscitado reapresentou o 

pedido de registro do loteamento em referência, o qual foi 

prenotado sob o n° 267.217, em 11.06.2010, acompanhado dos 

documentos de fls. 150/471 - vols. 1, II e III. No mesmo 

documento, o Suscitante teria apresentado pedido alternativo 

para, se negado o registro, fosse suscitada dúvida. 

De acordo com o Suscitante o Suscitado alega ser 

impertinente o item n° 1 da Nota de Exigência n° 250579, sob a 

alegação de que os registros feitos na matrícula n° 7090 não 
3 
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foram objeto de cancelamento determinado pela Corregedoria de 

Justiça do DF, conforme as observações constantes porque na 

parte final do R.1/7090. 

O Suscitante afirma que o Suscitado não cumpriu o 

item 6 da Nota de exigência n° 250579, tendo apresentado o 

Termo de Verificação de Obras expedido pelo GRUPAR/DFe não 

pela Secretaria de Estado de Obras do DF, sem atestar a 

regularidade das obras (art. 18 da Lei n° 6.766/79). 

Afirma o Suscitante que o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT) encaminhou àquela 

Serventia, em 17/12/09, o Ofício n° 881/2009/PGJ, acompanhado 

da Recomendação n° 10/2009, que orienta os Cartórios de 

Registro de Imóveis do DF quanto ao registro de parcelamentos 

de solo no DF, e discrimina alguns documentos que devem ser 

exigidos pelos Registradores. 

Esclarece que dentre os documentos mencionados na 

Recomendação n° 10/2009, o Suscitado apresentou somente a 

Licença de Instalação n° 066/2008, de 8 de setembro de 2008, 

com prazo de validade de quatro anos. 

Segundo o Suscitante tais motivos o fazem ter 

dúvida quanto a validade do procedimento de se transformar as 

frações ideais em lotes com características e confrontações 

próprias, registradas em nome dos condôminos alicerçadas na 

Declaração da Administração Regional do Jardim Botânico - PA-

acçri. 

Os autos foram instruídos com os documentos de 

fis. 11/143, 149/403, 473/641, com especial atenção à 

Resolução/CONM4 n° 13, de 15/7/98(Vol III,fl. 551), cópia do 

relatório da audiência pública para apresentação do RIAC 

(relatório de impacto ambiental complementar) realizado para 
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analisar os impactos ambientais oriundos da implantação do 

Setor Habitacional São Bartolomeu (v. III, fls. 552/574), cópia 

da Licença de Instalação Corretiva ri 0  108/2006 para o Setor 

Habitacional São Bartolomeu (v.III, fl. 575) e da cópia do 

Termo de Verificação assinado em conjunto por representantes da 

CAESB, da CEB e da NOVACAP junto ao GRUPAR (v. III, fl. 576) 

Consta do verso do requerimento apresentado pelo 

Suscitante ( v. II, fl. 150/v.) que a prenotação n° 267.217, do 

dia 11.06.2010, foi cancelada, e feita nova prenotação do mesmo 

título sob o n° 275.706, eia 22.02.2011, que tudo indica ser 

este último o protocolo atualmente válido. 

Foi acostada à fl. 502 - v. III dos autos 

notificação da dúvida suscitada, porém, sem assinatura de 

ciência pelo representante do Suscitado. No entanto, o 

Suscitado apresentou impugnação à dúvida (fls. 473/500) doze 

dias após a distribuição da dúvida, estando suprida a 

necessidade de notificação. 

Na impugnação o Suscitado alega que o Termo de 

Verificação da Execução das Obras apresentada atende a 

legislação aplicável. 

Segundo o Suscitado o Oficial do 2° CRI-DF não 

atentou que o art. 18, inciso V da Lei n° 6.766/79 foi 

modificado pela Lei n° 9.785/99. Afirma que a nova redação não 

exige que o Termo de Verificação de Obras seja expedido pela 

Secretaria de Estado de Obras do DF e nem que seja atestada a 

regularidade das obras. Alega que a norma determina, apenas, 

que a parte interessada deve apresentar ao CRI a cópia do ato 

de aprovação do loteamento e do comprovante do termo de 

verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo DF, da execução 

das obras exigidas pela legislação municipal, que incluem, no J 
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mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, 

demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de 

escoamento das águas pluviais, ou da aprovação de um cronograma 

de obras com duração máxima de quatro anos. 

Afirma o Suscitado que os requisitos exigidos na 

redação do art. 18, V da Lei n° 6.766/79, alterada pela Lei n° 

9.785/99, foram atendidos pelos documentos já apresentados 

(Memorial Descritivo e Termo de Vistoria) 

Quanto à documentação exigida na recomendação n° 

10/2009 do MPDFT, o Suscitado apresenta as suas razões. 

Primeiramente alegaque a partir do momento 

que o árgão arnbiental do GDF expediu a licença de instalação n° 

66/2008 e o Governador assinou o Decreton° 31.243/2010 que 

aprovou o parcelamento, depreende-se que todas as questões 

ambientais e urbanísticas anteriores foram atendidas. 

No que se refere ao documento de -aprovação do 

parcelamento pelo CONPLAN, exigida na Recomendação n° 10/2009, 

a Suscitante alega que o seu projeto urbanístico foi analisado 

e aprovado pelo GRaFAR, que seria o árgão do GDF constituído 

para centralizar e agilizar as tramitações dos processos de 

regularização de parcelamentos de solo que se encontravam 

paralisados nos escaninhos da burocracia do DF há várias 

décadas. 

Alega o Suscitado que a Recomendação n° 10/2009 

do MPDFT, quanto à exigência da aprovação do parcelamento de 

solo pelo CONFLAM e do termo de Verificação de Obras que 

deveria ser expedido pela Secretaria de Obras do DF devem ser 

sumariamente rejeitadas, uma vez que afrontam as disposições 

dos decretos de criação do GRUPAR (Decretos n° 28.863/2008 e\ \  

30.639/2009).  
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O Suscitado alega, 	também, 	não haver no 

ordenamento jurídico lei estabelecendo o CONPLAM como órgão com 

competência exclusiva para aprovar parcelamentos de solo urbano 

no DF. 

No que se refere à dúvida do Oficial em 

transformar as frações ideais em lotes com características e 

confrontações próprias, o Suscitado entende ser impertinente. 

Afirma o Suscitado que o simples fato de constar 

frações ideais registradas na matrícula n° 7090, não significa 

que a área de 52ha.20a.00ca perde a característica de gleba, de 

modo que o registro das frações não criam impedimento para o 

registro do memorial de loteamento. 

Alega, também, que o registro do parcelamento do 

solo urbano decorre de um ato jurídico de natureza apenas 

declaratório, não gerando direito real algum para os 

proprietários das frações ideais. 

Os autos retornam ao Ministério Público para 

manifestação. 

É relatório. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Condomínio Quintas da Alvorada 	Gleba 1 

encontra-se inserido na APA do São Bartolomeu, 	RÃ VII, do 

Paranoá. 

No TAC firmado entre o Ministério Público e o 

Distrito Federal o Condomínio é mencionado às fls. 107 ( n 

57) , 	não constituindo área de regularização de interesset f 

social (ARIS) , 	pois não é ocupado por população de baix4 

renda 1 . 

A área dos lotes varia entre 475,70 rn2 a 3.065,30 m2. A densidade é de 14,28hab/ha ( v. II, fis. 230-31) 
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Classifica-se como regularização fundiária de 

interesse específico ( Lei 11.977/09, art. 47, VIu 2 ) 

De início, registre-se o não-atendimento à 

determinação desse Juízo ( v.III, fls. 472) para apresentação 

cia nota de exigência relativa ao novo título apresentado - 

prenotação 275.706 (v.I, fls. 149-50). 

A Serventia encaminhou os autos ao Ministério 

Público após a juntada da impugnação sem atentar para o 

conteúdo daquela determinação. No entanto, considerando que na 

própria suscitação da dúvida o Registrador delimita seu objeto, 

esta Promotoria julga oportuno desde logo manifestar-se a 

respeito. 

Cabe destacar a natureza sui generis do 

procedimento de dúvida , que, caso venha a ser julgada 

improcedente (o que se admite para argumentar) resultará 

apenas na retomada do procedimento mediante a publicação de 

editais e abertura de prazo de impugnação 

Essa peculiaridade justifica que 	neste 	caso 

seja aceitável o atendimento de exigências com a apresentação 

de impugnação , sem que isso implique , por si só, a 

procedência da dúvida 

Feitas essas observações, passa-se a examinar a 

dúvida suscitada. 

CMWELANTO DOS REGISTROS FEITOS NA MATRÍCULA 7090 

(PA 3935/88-SC) 

O suposto cancelamento, mencionado na dúvida 

fls. 7, item 8), foi revogado conforme decisão proferida em 

3/5/89 pelo Corregedor Desembargador Paulo Garcia ( v. III, 

fls. 577) 

2  PMCMV 
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TERNO DE VERIFICAÇÃO 

O termo de verificação(v.III, fls. 576), expedido 

em 3/9/08, pode ser aceito como documento hábil para fins de 

registro, nos termos da Lei 6.766/88. 

A Lei 6.766/88, em seu artigo 18, V, exige, para 

o registro o termo de verificação da execução das vias de 

circulação, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das 

obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um 

cronograma, com a duração máxima de 4 (quatro) anos, 

acompanhado de competente instrumento de garantia para execução 

das obras. 

No caso, trata-se de loteamento cujas obras 

mencionadas no art. 18, V, da Lei 6.766/79 já foram executadas. 

Embora o termo não ateste a reqularidade da 

execução das obras , é preciso levar em consideração que o 

Decreto distrital 28.864/08, com as alterações promovidas pelos 

Decretos 30.590/09 e Decreto 30.643/09, assim dispõe: 

'Art. 10 (...  

§ 5 ° 	Para os parcelamentos em processo de 

regularização, a emissão do termo de verificação 

a que se refere o inciso V do artigo 18 da Lei 

6.766, de 1979, não depende da aprovação dos 

projetos de infraestrutura e complementares, os 

quais , nesse caso, deverão ser apresentados 

posteriornente. e/ 

9 
(..j 

No por causa da alteraçâo legislativa promovida pela Lei 9.785/99, como tanto insiste o Suscitado, porque 
ela, quanto ao artigo 18, V, da Lei 6.766/79, apenas ampliou de 2 para 4 anos o prazo do cronograma para 
execução das obras 
Regulamentador da Lei Distrital 992195 (Que dispõe sobre parcelamento de solo no Distrito Federal) 
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§ 70 O disposto nos §5 5 o  e 5 0  não afasta a 

responsabilidade dos empreendedores nem impede 

que o Poder Público exija a qualquer tempo a 

elaboração de projetos e a execução, correção ou 

adequação das obras de infra-estrutura feitas 

pelos parcelamentos enquanto irregulares" 

Ora, representantes da CEB, da CAESB e da 

NOVACAP, todos integrantes do GRUPR, estiveram no loteamento e 

atestaram e existência de rede elétrica, sistema de água e 

esgotamento sanitário , de drenagem de águas pluviais e 

pavimentação. Não atestaram a regularidade da execução das 

obras ( e nem poderiam fazê-lo) porque os projetos ainda não 

foram apresentados (como o Decreto 28.864 faculta). 

As vias de circulação, demarcação dos lotes, 

quadras e logradouros, estes se encontram descritos no MDE-RP 

107/09 e URP-RP 107/09 ( v. II, fls. 212) 

No exame do documento exigido pelo artigo 18 , 

da Lei 6.766/79, deve ser levado era 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 a serem fixados) 

Quanto à área destinada aos equipamentos públicos cf. v. II, fis. 229. 
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Nesse sentido, convém destacar o artigo 124 do 

PDOT que considera ser de interesse público a regularização 

dos assentamentos infcrmais com características urbanas. 

É necessário salientar que a aceitação do termo 

de verificação apresentado não implica reconhecimento pelo 

Ministério Público de que todas as exigências urbanísticas e 

ambientais foram atendida5 6, tornando, portanto, o loteamento 

insuscetível de ser questionado no plano administrativo ( em 

sede de impugnação) ou judicial ( 
ações para anulação do 

decreto) . Outras questões poderão surgir e ensejar a impugnação 

por parte de promotorias especializadas (Meio-ambiente, Or(iem 

Urbanística ou Registros Públicos) 

Afirma-se, 	portanto, 	ser 	inexigível 	a 

apresentação de termo expedido pela Secretaria de Obras do DF 7 , 

bastando a documentação emitida pelos integrantes do GRtJPAR 

para atender a exigência do artigo 18, V, da Lei 6.766. 

RECOMENDAÇÃO 10/2009 MPDFT 

A recomendação , transcrita na suscitação da 

dúvida, não inova e nem extrapola o que já é determinado pela 

Legislação existente. 

A participação do CON»4 8  ( Conselho de Meio 

Ambiente do DE' ), 
no processo de aprovação dos parcelamentos de 

solo no DE' tem amparo na Lei Orgânica ( Art. 27 da ADCT) e no 

Decreto 28.221, de 23/8/07, que no seu artigo 3 O,  assim 

dispõe: 

"Art. 3 O  São finalidades e competências do\ 

Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal: 

6 o que implicaria o te-exame de todo o PAD de aprovação, inclusive, e principalmente, sob o ângulo dos 
aspectos técnicos. 
Que, aliás, é representada no GRUPAR (Dec 2 8.863/08, artigo 2 ", II). 
Colegiado instituído pelo Art 27 das ADCTs da LODF 
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VI deliberar, nos limites de sua 

sobre questões relativas ao meio 

território do Distrito Federal; 

competência, 

ambiente nc 

IX opinar sobre a ocupação e o uso dos espaços 

territoriais do Distrito Federal, de acordo com 

suas limitações e condicionantes ecológicas e 

ambientais". 

No caso , porém, o suscitado apresentou, 

juntamente com a impugnação 10, cópia da decisão do CONAN 

aprovando o parecer técnico relativo ao Setor Habitacional São 

Bartolomeu , onde se insere o Condomínio Quintas da Alvorada 

Gleba 1 ( suscitado), bem como a cópia da Ata de Audiência 

Pública para apresentação do Relatório de Impacto Axnbiental 

relativo ao Setor Habitacional ( v. III, fls. 551-2), estando, 

portanto atendidas essas condicionantes da Recomendação do 

Ministério Público. 

CONPLAN - colegiado previsto no POOT atual 1 ' ( LC 

803/09) nos seus artigos 216. 218 e 219, como órgão colegiado 

superior do SISPLAN, tendo entre suas competências :"VIII-

deliberar sobre proposta de parcelamento de solo urbano". 

Como se verifica facilmente pela leitura dos 

citados dispositivos é inafastável a deliberação do CONPLAN 

Destaques nossos. 
° Embora não se admita o atendimento de exigências após a suscitação da dúvida (para não ferir o princípio da 

prenotação), no caso, a dúvida é peculiar porque sua improcedência não implica o registro do 
parcelamento, mas apenas autoriza a abertura da nova fase (publicação de editais e abertura de prazo para 
impugnações) 
No PDOT anterior ( LC 17, ver art. 55) 

í 
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sobre parcelamento de solos , pouco importando se o loteamento 

já se encontra efetivamente implantado ( a irregularidade do 

loteamento não justifica afastar o CONPLAN do processo 

O GRUPAR foi criado pelo Decreto 28.863 , de 

17/3/08, alterado pelo Decreto 30.639, de 30.8.09. 

Em seu artigo 2 °, V, o Decreto de criação do 

GRUPAR assim dispõe ( redação conferida pelo Dec. 30639) 

§ 5 00 GRUPAR emitirá pareceres sobre a 

regularização dos parcelamentos informais, em 

matéria urbanística e arnbiental, os quais terão 

validade plena no âmbito da administração direta 

e indireta do Distrito Federal, 

independentemente de qualquer outro órgão ou 

colepiado". 

É 	flagrante 	a 	inconstitucionalidade 	e 	a 

ilegalidade da redação conferida ao § 5 ° do Dec. 28.863, 

quando atribui validade plena às decisões do GRUPAR 

independentemente dos colegiados , porque se o princípio da 

hierarquia das normas ainda vale , um decreto não pode retirar 

a competência de colegiado previsto pela LODF ( CONAN) e pelo 

PDOT ( CONPLAN) 

Diante disso, o Ministério Público sustenta a 

necessidade de apresentação da ata de reunião do CONPLAN , como 

requisito indispensável ao registro do loteamento , mas que não 

foi atendido pelo suscitado. 

Licenciamento 	ambiental' 2 	expressamente\ 

previsto na Lei 6.938/81 (art. 10), 	recepcionada pela 

'9 

Licenciamento conetivo, ver Decreto 4.340/02, artigo 34 e Resolução Conama 006/87, ad. 12, § 5 O  
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Constituição Federal (art, 225, VI), e na Resolução CONAMA 

237/97 (art. 1 o),  documento imprescindível para as atividades 

de parcelanento de solo (Resolução CONAMA 237, anexo 1) 

O suscitado apresentou a LA 066/2008, emitida em 

8/9/2008, válida por 4 ( quatro) anos (v. 1, fls. 17) . Ocorre 

que essa licença, expedida no PAD ambiental 191.000.509/1998 

refere-se ao MDE-RP 063/07 e URB 063/07 Mas o projeto 

apresentado para registro tem como referências o PAD ambiental 

191.000.031/97, o cE/RP 107/09 e a URP 107/09 ( v. II, fls. 

212) 

É flagrante a divergência entre o 	PAD 

ambiental, a MDE-RP e a tJRB à que se referem a licença 066/OS 

e a documentação tomada como base para expedição do Decreto de 

aprovação do loteamento ora submetido a registro, e que 

ensejou a expedição do Decreto 31243/10 ( fls. 212) 

Por esse motivo entendemos que a licença de 

instalação 066/08 não é válida para efeito de registro do 

título. 

ABERTURA DE MATRÍCULAS 

A última questão a ser examinada é em nome de 

quem as matrículas deverão ser abertas quando autorizado o 

registro. 

Entende o Ministério Público que a questão não 

comporta maiores indagações. Evidentemente, as matrículas 

deverão ser abertas em nome dos titulares das frações ideais, 

e não das pessoas mencionadas na Declaração da Administração 

Regional do Jardim Botânico. Admitir o contrário seria violar o 

princípio da continuidade , o que é inadmissível . 

Em relação a isso, convém destacar que o próprio 9/ 

suscitado 	reconhece a inviabilidade de abrir matrícuias\j 

"4 
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titularizadas por outras pessoas que não os proprietários das 

frações ideais ( confira-se v. III, fls. 494-5,, especialmente 

os itens 11.7 , "d"e 11.9) 

Isso posto o Ministério Público manifesta-se 

pelo(a): 

(1) afastamento das seguintes exigências 

a) termo de verificação expedido pela Secretaria 

de Obras 

b) decorrentes da Recomendação 10/2009/MPDFT: 

(h1 	inntd 	Hn rr)P i A d 	ta de audiência 
- 

pública referente ao estudo ambiental ( já 

atendida) 

(b.2) aprovação do parcelamento pelo CONAM ( já 

atendida) 

(2) 	procedência 	da dúvida pelas seguintes 

razões 

a) licença de instalação apresentada não se 

referir ao memorial e URP-RP do projeto 

b) falta de comprovação da aprovação do 

loteanento pelo CONPLM4 

Brasília, 3 de maio de 2011. 

&3 
MPDFT 
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