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E M E N T A 
 

APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. 

QUALIFICAÇÃO DO TÍTULO. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

DECRETO 29.495/08. LOTEAMENTO QUINTAS DA ALVORADA – GLEBA I. 

1. A qualificação do título  a ser feita pelo Registrador não alcança o processo 

da sua formação, não lhe competindo perquirir se o decreto governamental – 

no caso, nº 29.495/08 - foi ou não precedido de parecer do Conplan. Limita-se 

aos defeitos e ilegalidades constatados in faciem no próprio título apresentado. 

2. Tal conclusão não impede (LRP 204) o uso do meio processual adequado, 

na jurisdição contenciosa, para questionar, perante o juízo competente, a 

eventual invalidade do decreto por suposto vício no processo de sua 

formação. 

3. Posto que relevantes, as recomendações do Ministério Público não são 

vinculantes; não criam obrigações. A documentação necessária para o registro 

do loteamento é aquela exigida em lei formal, de cujo rol não consta parecer 

do Conplan. 

4. Dúvida improcedente. 
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A C Ó R D Ã O 
 
Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Turma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO HABIBE - Relator, 
ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Revisor, ANTONINHO LOPES - Vogal, sob a 
Presidência do Senhor Desembargador CRUZ MACEDO, em proferir a seguinte 
decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a 
ata do julgamento e notas taquigráficas. 

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2013 

 
Certificado nº: 61 30 00 54 00 05 00 00 0F 2D 

17/04/2013 - 15:35 
Desembargador FERNANDO HABIBE 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 

 

O Oficial Substituto do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF  

declarou dúvida e submeteu-a (LRP 198) ao Juízo de Registro Públicos, 

atendendo a requerimento do interessado que não concordou com as seguintes 

exigências (08-9) para o registro do memorial de loteamento urbano denominado 

Condomínio Quintas da Alvorada – Gleba I: 

“a) O Condomínio Quintas da Alvorada Gleba “I” não cumpriu o 

item 06 (seis) da Exigência nº 250579, de 05.03.2009, isto é, apresentou o Termo 

de Verificação de Obras expedido pelo GRUPAR/DF e não pela Secretaria de 

Estado de Obras do DF e além do mais, aquele Termo não atesta a regularidade 

das obras. (art. 18, da Lei Federal nº 6.766/79). 

b) Dentre os documentos mencionados na Recomendação nº 

10/2009 do MPDFT, o Condomínio Quintas da Alvorada Gleba “I” apresentou a 

este Serviço Registral, apenas, a Licença de Instalação nº 066/2008, de 08 de 

setembro de 2008, com prazo de 04 (quatro) anos de validade”. 

 

A mencionada Recomendação nº 10/09, do MPDFT, tem o 

seguinte teor (377-85): 

“Aos Senhores Oficiais do 1º, 2º, 3º 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Ofícios 

de Registros de Imóveis do Distrito Federal que: 

A) que somente registrem parcelamentos de solo para fins 

urbanos se demonstrados por meio documental que todos os requisitos abaixo já 

foram cumpridos: 

1) expedição no mínimo de Licença de Instalação (documento a 

ser exigido: cópia da licença de instalação ou de operação, se o caso); 

2) realização de audiência pública referente ao estudo ambiental 

exigido pelo IBRAM (documento a ser exigido: cópia da ata da audiência pública); 
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3) aprovação do parcelamento de solo para fins urbanos pelo 

Conselho de Meio ambiente do DF – CONAM de forma incondicional (documento 

a ser exigido: cópia da ata de reunião de aprovação contendo anuência 

incondicional daquele Conselho”; 

4) aprovação do parcelamento de solo para fins urbanos pelo 

Conselho de Planejamento Urbano do DF – CONPLAN (documento a ser exigido: 

copia da ata da reunião de aprovação contendo anuência incondicional daquele 

Conselho); 

B) que exijam tais documentos ainda que os parcelamentos de 

solo já tenham sido aprovados pelo Poder Executivo; 

C) que mantenham arquivados nos Ofícios de Registros de 

Imóveis a documentação que comprova o cumprimento de tais obrigações, na 

forma como estabelece a Lei 6.766/79.” 

 

O interessado apresentou impugnação (493-520) – LRP 198, III. 

O MPDFT manifestou-se pelo afastamento de algumas das 

exigências constantes da Recomendação 10/09,quais sejam: “a) Termo de 

verificação expedido pela Secretaria de obras; b) decorrentes da Recomendação 

10/2009/MPDFT: (b.1) juntada de cópia de ata de audiência pública referente ao 

estudo ambiental (já atendida); (b.2) aprovação do parcelamento pelo CONAM (já 

atendida)”,  e concluiu pela procedência da dúvida ante a seguinte motivação: “a) 

licença de instalação apresentada não se referir ao memorial e URP-RP do 

projeto; b) falta de comprovação da aprovação do loteamento CONPLAN” (677). 

Para a eventualidade de autorização do registro, assinalou que 

as matrículas devem ser feitas em nome dos titulares das frações ideais e não 

dos atuais ocupantes dos terrenos.  

O MM. Juiz de Registros Públicos julgou improcedente a dúvida.  
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O Ministério Público apelou (728-35), limitando-se a questionar o 

afastamento da exigência constante do item 4 da Recomendação 10/09, a saber, 

a aprovação do parcelamento pelo Conselho de Planejamento Urbano do DF - 

CONPLAN. 

Aduz que o registro não pode ser realizado sem a prévia 

aprovação do loteamento pelo mencionado órgão, conforme disposição expressa 

do art. 216, VIII, da Lei Complementar Distrital 803/09 (PDOT-DF) - que atribui ao 

CONPLAN competência para “deliberar sobre proposta de parcelamento de solo 

urbano” -, e a citada  Recomendação, expedida pelo MPDFT a todos os Cartórios 

de Registros de Imóveis do DF. 

Alega a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 2º, § 5º, do 

Dec. 28.863/08, alterado pelo Dec. 30.639/09 - que confere ao Grupo de Análise 

e Aprovação do Solo e Projetos Habitacionais  (GRUPAR) competência para 

emitir “pareceres sobre a regularização dos parcelamentos do solo informais, em 

matéria urbanista e ambiental, os quais terão validade plena no âmbito da 

administração direta e indireta do Distrito Federal, independentemente de 

qualquer outro órgão ou colegiado” -, pois o referido decreto governamental não 

pode suprimir competência atribuída ao CONPLAN por meio de lei complementar 

distrital (PDOT-DF). 

Argumenta que o sistema de registros públicos está adstrito ao 

princípio da legalidade. Assim, o registrador deve observar todas as normas do 

sistema jurídico vigente, e não apenas aquelas previstas na Lei 6.766/79. 

Pede a reforma da sentença e a consequente procedência da 

dúvida. 

Em contrarrazões (738-58), o apelado defende o acerto da 

sentença.  

A Procuradoria de Justiça oficia pelo provimento do recurso (788-

92). 

V O T O S 
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O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Relator 

 

Data venia do apelante, a sentença não comporta censura. 

A qualificação do título a ser feita pelo Registrador não tem a 

verticalidade pretendida. Limita-se aos defeitos e ilegalidades constatados in 

faciem no próprio título apresentado. Não alcança o processo da sua formação, 

sob pena de transformar-se a Serventia e a Vara de Registros Públicos em 

instância de validação ou invalidação de atos, inclusive judiciais. 

Com efeito, a prevalecer a tese do apelante, o Registrador e, a 

fortiori o Juiz de Registros Públicos,  poderia recusar o registro de uma sentença 

sob o argumento, p.ex., de que o processo em que ela foi proferida não contou 

com a intervenção do parquet exigida por lei. 

Exigência análoga – e igualmente indevida – está sendo feita no 

caso, em que se pretende, na prática, desautorizar decreto do Sr. Governador 

com base na suposta ilegalidade ou, no mínimo, incompletude do processo de 

formação desse título. 

A tanto não chega a qualificação. Cabe acrescentar que, não 

obstante a importância de que se revestem, as recomendações do Ministério 

Público não são vinculantes – são orientações, conselhos; não têm o condão de 

criar direitos e obrigações – e certamente, ao editá-las, não é essa a intenção do 

MP -, os quais só podem decorrer de lei em sentido formal. 

No caso, para o registro (lato sensu) imobiliário a lei não exige a 

aprovação do loteamento pelo Conplan. 

 Evidentemente, o controle da legalidade do processo de 

formação do decreto governamental pode ser feito pelo Judiciário, mas em sede 

adequada e perante o juízo competente, que não são nem o procedimento de 

dúvida – nem, a fortiori, o de qualificação – nem a Vara de Registros Públicos. 
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Por isso, assemelha-se-me incensurável a sentença da lavra do 

MM. Juiz Ricardo Norio Daitoku (704-711), cujos fundamentos transcrevo 

integralmente, embora o apelo esteja limitado à referida aprovação pelo Conplan, 

adotando-os, com a devida licença,  como razões de decidir:  

“Como se vê, restou como objeto da dúvida, além dos três 

questionamentos apresentados pelo suscitante, a suposta irregularidade na 

concessão da licença de instalação. 

Em relação à licença de instalação, alega o Ministério Público 

que o „suscitado apresentou a LA 066/2008, emitida em 8/9/2008, válida por 4 

(quatro) anos (v. I, fls. 17)‟. Ressalta, no entanto, 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 MDE/RP 107/09 e a URP 107/09 (v. II, fls. 212).‟ 

Com efeito, um olhar menos atento leva a concluir pela 

irregularidade da licença n. 066/2008, expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, uma vez que a licença faz 

menção ao Processo n. 191.000.509/1998, específico para o Setor Habitacional 

São Bartolomeu (fls. 17 e 595). 

Reparem, no entanto, que a licença de instalação n. 108/2006, 

expedida nos autos do Processo n. 0191.000.031/1997, beneficiou o Setor 

Habitacional São Bartolomeu, onde se encontra localizado o CONDOMÍNIO 

QUINTAS DA ALVORADA I (fl. 595). Esse documento faz menção expressa, no 

verso, do Processo n. 0191.000.509/1998, não restando dúvidas, pois, quanto à 

regularidade da licença de instalação 066/2008 

No que tange ao termo de verificação de obras, tenho que aquele 

de fl. 23 atende à exigência legal, eis que subscrito por membros do GRUPAR, 

grupo criado pelo Decreto Distrital n. 28.863/2008 com o objetivo „de centralizar e 

agilizar a tramitação dos processos de regularização de parcelamentos do solo já 
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existentes e de projeto habitacionais a serem implantados, em decorrência da 

política habitacional do Distrito Federal‟ (art. 1º).  

Vê-se, pois, que o termo de verificação foi expedido por quem 

estava legitimado a expedir. 

A propósito, reparem que a Lei n. 6.766/79, em seu art. 18, inc. V, 

reclama o termo de verificação da execução das obras, as quais, na espécie, já 

estão concluídas, não havendo mais que se falar em execução de obras. Além 

disso, o próprio termo faz ressalva que o documento „não atesta a regularidade 

das obras e 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 sem o conhecimento 

da Administração Pública.‟ 

De qualquer sorte, como bem ressaltado pelo Ministério Público, 

o Decreto Distrital n. 28.864, dispõe em seu art. 10, § 5º, que nos casos de 

parcelamentos em processo de regularização, a emissão do termo de verificação 

não depende da aprovação dos projetos de infraestruturas e complementares, os 

quais deverão ser apresentados posteriormente. 

Neste ponto, por merecer destaque especial, faço uma inversão 

na análise das questões postas em dúvida, deixando, para momento findo o 

exame da exigência de aprovação do loteamento pelo CONPLAN.  

Sem mais delongas, examino, desde logo, a possibilidade de se 

„transformar as frações ideais em lotes com características e confrontações 

próprias, registradas em nome dos condôminos alicerçadas na Declaração da 

Administração do Jardim Botânico. 

No particular, andou bem o Ministério Público ao invocar o 

princípio da continuidade registrária. Por tal princípio, o registro só poderá ser 

feito em nome dos titulares das frações ideais, devendo se valer os atuais 

ocupantes do disposto no § 6 do art. 26 da Lei n. 6.766/79, em momento 

posterior.  
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Passo à análise da exigência de aprovação do loteamento 

pelo CONPLAN, constante da Recomendação n. 10/2009, da Procuradoria-

Geral de Justiça do Ministério Público. 

Como se sabe, o Ministério Público tem a importante função 

institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 

sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88) e, dentre os 

instrumentos colocados ao seu alcance, está o de expedir recomendações ao 

Poder Público em geral, conforme art. 6º, inc. XX, da LC 75/93, in verbis: 

„Art. 6º - Compete ao Ministério Público da União: 

XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja 

defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 

providências cabíveis‟. 

Tal mecanismo se repete no art. 27, inc. I, parágrafo único, inciso 

IV, da Lei n. 8.625/93. Confiram: 

„Art. 27 - Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos 

assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de 

garantir-lhe o respeito: 

I - pelos poderes estaduais e municipais; 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere 

este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: 

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou 

especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no 

'caput' deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e 

imediata, assim como resposta por escrito.  

 

Por outro lado, é cediço que a recomendação ministerial não 

vincula as autoridades destinatárias, o que não minimiza sua importante função 
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didática, pois serve de alerta aos administradores para que não incorram na 

prática de atos contrários à lei nem contribuam à perpetuação de alguma 

ilegalidade. Sobre a recomendação, Hugo Nigro Mazzilli tece os seguintes 

comentários: 

„Embora as recomendações, em sentido estrito, não tenham 

caráter vinculante, isto é, a autoridade destinatária não esteja juridicamente 

obrigada a seguir as propostas a ela encaminhadas, na verdade têm grande força 

moral, e até mesmo implicações práticas. Com efeito, embora as recomendações 

não vinculem a autoridade destinatária, passa esta a ter o dever de: a) dar 

divulgação às recomendações; b) dar resposta escrita ao membro do Ministério 

Público, devendo fundamentar sua decisão‟.  

 

Voltando a atenção para os registros públicos, convém ressaltar 

que a exigência formulada pelo Oficial deve ser legítima, „vale dizer, com apoio 

em determinação de lei, e formal, porquanto resulta do exame de caraterísticos 

extrínsecos ao título, e ao oficial é indiferente a substância do negócio jurídico 

convencionado pelas partes‟.  

De toda sorte, malgrado a existência da recomendação 

ministerial, deve o Oficial, ao qualificar o título, observar seu aspecto de 

legalidade e validade. Nesse sentido:  

„Cabe apenas ao oficial verificar a legalidade e a validade do 

título, procedendo ao seu registro, se o mesmo estiver em conformidade com a 

lei ...‟  (RT, 290:590). 

 

Consequentemente, se o título, seja qual o motivo, não estiver de 

acordo com a lei não poderá receber qualificação positiva. 

In casu, a recomendação do Ministério Público, dirigida aos 

registradores imobiliários, é para „que somente registrem parcelamento de solo 

para fins urbanos se demonstrado por meio documental (...) aprovação do 
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parcelamento do solo para fins urbanos pelo Conselho de Planejamento Urbano 

do DF - CONPLAN (documento a ser exigido: cópia da ata da reunião de 

aprovação contendo anuência incondicional daquele Conselho)‟. 

O Ministério Público em seu parecer alega que a recomendação 

apenas repete o que já diz a lei, sendo que o CONPLAN seria órgão colegiado 

superior do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - 

SISPLAN, responsável pela deliberação sobre proposta de parcelamento de solo 

urbano, pouco se importando se o loteamento já se encontra efetivamente 

implantado. 

Sustenta o órgão ministerial que o GRUPAR não pode emitir 

parecer sobre a regularização dos parcelamentos, sem a oitiva do CONPLAN, 

pois o Decreto que criou o GRUPAR não poderia contrariar a Lei Complementar 

n. 803/09, que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 

Distrito Federal - PDOT. 

A competência do CONPLAN consta do art. 219 da Lei Complementar n. 803/09. 

Confiram: 

"Art. 219. Compete ao CONPLAN: 

I - aprovar a proposta da política de ordenamento territorial e 

urbano do Distrito Federal; 

II - aprovar a proposta de revisão ou alterações do PDOT; 

III - aprovar a proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

Distrito Federal e suas respectivas alterações; 

IV - aprovar as propostas dos Planos de Desenvolvimento Locais 

das Unidades de Planejamento Territorial e do Plano de Preservação do 

Conjunto Urbanístico de Brasília e suas respectivas revisões e alterações; 

V - (VETADO); 
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VI - acompanhar a implementação do PDOT, dos Planos de 

Desenvolvimento Locais das Unidades de Planejamento Territorial e do Plano de 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília; 

VII - deliberar sobre questões relacionadas ao uso e à ocupação 

do solo, inclusive quando solicitado pelos Conselhos das Unidades de 

Planejamento Territorial; 

VIII - deliberar sobre proposta de parcelamento do solo urbano; 

IX - analisar e deliberar, no âmbito da competência do Poder 

Executivo, sobre os casos omissos no PDOT, nos Planos de Desenvolvimento 

Locais, no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, na Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, no Código de Edificações, no Código de Posturas e na 

Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 

X - analisar e manifestar-se sobre propostas de alteração dos 

limites ou criação de novas Regiões Administrativas; 

XI - supervisionar a ação de fiscalização e acompanhamento da 

ocupação territorial do Distrito Federal, bem como a aplicação e o cumprimento 

das políticas, planos, objetivos e diretrizes de ordenação do território dispostos na 

legislação pertinente, em regulamentação e em normas derivadas ou correlatas; 

XII - apreciar os projetos de arquitetura e de reforma dos edifícios e monumentos 

tombados isoladamente e dos localizados no Eixo Monumental, previamente à 

sua aprovação pelas Administrações Regionais; 

XIII - (VETADO); 

XIV - analisar e deliberar sobre ações, intervenções e outras 

iniciativas que direta ou indiretamente estejam relacionadas ao uso e à ocupação 

do solo na área do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília; 

XV - analisar e deliberar sobre casos omissos na legislação de 

preservação do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília; 

XVI - criar e dissolver câmaras temáticas; 
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XVII - elaborar e aprovar seu regimento interno." 

 

O Ministério Público se apega ao inciso VIII para sustentar a 

necessidade de oitiva do CONPLAN. 

Tenho, no entanto, que o referido dispositivo deve ser analisado 

sob a ótica constitucional. De acordo com o art. 22, inc. XXV, da Constituição 

Federal, compete privativamente à União legislar sobre registros públicos, sendo 

que a Lei de Registros Públicos, em seu art. 18, exige os seguintes documentos 

para o registro de loteamento [em verdade, a transcrição abaixo refere-se ao art. 

18, da Lei 6.766/79], in verbis: 

„Art. 18 - Aprovado o projeto de loteamento ou de 

desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 

180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado 

dos seguintes documentos: 

I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, 

ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º; (NR) (Redação dada pela Lei nº 9.785, 

29.1.99). 

II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os 

últimos 20 (vinte) anos, acompanhado dos respectivos comprovantes;  

III - certidões negativas:  

a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o 

imóvel;  

b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) 

anos;  

c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e 

contra a Administração Pública;  

IV - certidões:  
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a) dos Cartórios de Protestos de Títulos, em nome do loteador, 

pelo período de 10 (dez) anos;  

b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 

(dez) anos;  

c) de ônus reais relativos ao imóvel;  

d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) 

anos;  

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do 

termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da 

execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no 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, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de 

competente instrumento de garantia para a execução das obras; (Redação dada 

pela Lei nº 9.785, 29.1.99) 

VI - exemplar do contrato-padrão de promessa de venda, ou de 

cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as 

indicações previstas no art. 26 desta Lei;  

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no 

registro do loteamento‟.  

 

Reparem que, dentre as exigências, há o de cópia do ato de 

aprovação do loteamento pelo Distrito Federal (inc. V). 

In casu, a aprovação encontra-se concretizada no Decreto n. 

29.495/08, que aprovou o Projeto de Parcelamento Urbano do loteamento 

denominado Quintas da Alvorada Gleba I (fls. 24/25).  
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Ora, com a expedição do decreto, forçoso concluir que o Distrito 

Federal avalizou a regularização do condomínio, não cabendo ao Registrador, 

questionar a sua lisura. 

Ademais, lição clássica de SERPA LOPES, adverte que toda 

interpretação deva tender à facilitação do ingresso do título e não dificultar. 

O Decreto do Governador do Distrito Federal, como todo ato 

administrativo, goza da presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e 

executoriedade. 

Assim, caso entenda o Ministério Público que o decreto do 

Governador não possui algum desses atributos, resta-lhe buscar a sua anulação 

no foro competente.  

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a dúvida suscitada. 

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no inc. II do art. 203 da 

Lei n. 6.015/73”.  

 

Assim, as vicissitudes ao longo do processo administrativo que 

culminou no Decreto Governamental 29.495/08, tais como a eventual falta de 

participação de um ou outro órgão consultivo, bem como a força vinculante, ou 

não, do parecer por ele emitido ou que deveria emitir, podem ser levadas à 

apreciação na via judicial adequada, caso assim entenda algum interessado. 

Da mesma forma, a discussão acerca da alegada 

inconstitucionalidade/ilegalidade do artigo 2º, § 5º do Dec. 28.863/08, alterado 

pelo Dec. 30.639/091 em face da LODF2 e da LC/DF 803/09 (PDOT) 3 também 

poderá ser submetida pelo interessado à análise do juízo competente. 

                                                           
1 Art. 2º. O GRUPAR será constituído por representantes dos seguintes órgãos e entidades da 
Administração 
Pública do Distrito Federal: 
I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal - SEDUMA; 
II - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal - SO; 
III - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF; 
IV - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM; 
V - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB; 
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A propósito, a LRP 204: 

 

“Art. 204. a decisão da dúvida tem natureza administrativa e não 

impede o uso do processo contencioso competente”. 

 

Logo, como bem ressaltado na sentença, atendidos os requisitos 

da Lei 6.766/79, o registro do loteamento prescinde da apresentação do 

documento constante do item 4, da Recomendação nº 10/2009-PGJ MPDFT, 

qual seja, a cópia da ata de reunião de aprovação contendo anuência do 

CONPLAN (384). 

Posto isso, nego provimento ao apelo. 

 

O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Revisor 

 

Senhor Presidente, as anotações que fiz como Revisor coincidem 
com as considerações e conclusão bem expostas no judicioso voto do eminente 
Relator. Por isso, peço licença a S.Exa para subscrever integralmente o seu 
douto voto. Nego provimento ao apelo.  

 

O Senhor Desembargador ANTONINHO LOPES - Vogal 

                                                                                                                                                                               
VI - Companhia Energética de Brasília - CEB; 
VII - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; 
VIII - Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 
(...). 
§ 5º. O GRUPAR emitirá pareceres sobre a regularização dos parcelamentos do solo informais, em matéria 
urbanista e ambiental, os quais terão validade plena no âmbito da administração direta e indireta do 
Distrito Federal, independentemente de qualquer órgão. 

2 Art. 27. Fica criado o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, de composição paritária, do qual 

participarão os representantes do Poder Público, de entidades não-governamentais relacionadas com a 
questão ambiental e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 
(...). 
Art. 291. Os projetos com significativo potencial poluidor, após a realização do estudo de impacto 
ambiental e da audiência pública, serão submetidos a apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito 
Federal. 

3 Art. 219. Compete ao CONPLAN: 
VIII – deliberar sobre proposta de parcelamento do solo urbano; 
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Com o Relator. 

 

 

D E C I S Ã O 

 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME. 


