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PORTARIA Nº 49/2020 – 1ª PROURB

Ementa:  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO 
instaurado  para  acompanhar  a  atuação  do  Poder 
Público do Distrito Federal em relação à proposta de 
ampliação  da  área  urbana  e/ou  adensamento  da 
ocupação  denominada  Incra  8,  situada  na  Região 
Administrativa de Brazlândia – DF, às margens do 
Lago  Descoberto,  principal  manancial  de  água  do 
Distrito Federal.

O Promotor de Justiça Titular da Primeira Promotoria de Justiça 

de  Defesa  da  Ordem  Urbanística  -  PROURB,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo artigo 129, incisos  III e IX, da Constituição Federal; artigo 7º, inciso I, da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e artigos 11 e 22 da Resolução nº 90, de 

14 de setembro de 2009, do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e 

dos Territórios,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 78,  de 14 de 

dezembro de 2007, do CSMPDFT, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, a instauração e tramitação do Procedimento Administrativo – 

PA1;

CONSIDERANDO que  as  atribuições  específicas  das 

Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística estão definidas no artigo 22 da 

Resolução CSMPDFT nº 90, de 14 de setembro de 2009, e que o Anexo I, Capítulo XIV, 

da  citada  resolução,  inclui  nas  atribuições  da  1ª  PROURB os  “feitos  relacionados  à 

Região Administrativa de Brazlândia;

1 Alterada pela Resolução nº 133, de 13 de abril de 2012, do CSMPDFT.
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CONSIDERANDO  a  intenção  manifestada  pelo  Incra,  em 

reunião realizada no dia 10/06/2020, na sede de sua Superintendência Regional (SR-28), 

de doar a área do Incra 08 ao Distrito Federal; 

CONSIDERANDO  que  na  referida  reunião  havia 

representantes do movimento que se autodenomina “Filhos do Incra 08”, reinvindicando a 

instalação de mais “100 famílias”, aproximadamente, na referida ocupação urbana;

CONSIDERANDO que o representante da Codhab presente à 

aludida  reunião  se  manifestou  favoravelmente  à  elaboração  de  um  projeto  que 

contemplasse a proposta;

CONSIDERANDO  que  a  área  em  questão  está  situada  às 

margens do Lago Descoberto, responsável pelo fornecimento de mais de 60% da água 

consumida pela população do Distrito Federal;

CONSIDERANDO  que,  além  da  aparente  inadequação  da 

proposta sob o ponto de vista ambiental, a medida envolveria um possível direcionamento 

de  lotes  para  uma  parcela  da  população,  sem  observância  das  listas  de  espera  da 

Codhab,

RESOLVE

instaurar o presente  PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar a atuação 

do  Poder  Público  do  Distrito  Federal  em  relação  à  proposta  de  ampliação  e/ou 

adensamento  da ocupação  denominada Incra  8,  situada  na Região Administrativa  de 

Brazlândia – DF, determinando, de início, o seguinte:

1) autue-se a presente portaria, promovendo-se os registros 

necessários;

2) comunique-se a instauração do presente procedimento à 

3ª Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica 

Cível Especializada;

3) requisitem-se informações à Superintendência do Incra no 

DF (SR-28)  acerca  da situação fundiária  do  imóvel  em 

que o Incra 8 está localizado e do parcelamento urbano 
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aprovado para o local, assim como sobre a proposta de 

doação  da  área  mencionada  ao  Distrito  Federal, 

declinando-se  a  motivação  da  medida.  Deverão  ser 

fornecidas  cópias  dos  processos  administrativos 

correspondentes, preferencialmente em meio digital;

4) requisitem-se  informações  à  CODHAB  sobre  eventual 

proposta de ampliação da área urbana e/ou adensamento 

da  área  em questão  e  sobre  a  posição  oficial  daquela 

companhia  acerca  do  assunto,  com  esclarecimentos 

sobre o projeto citado pelo servidor  presente à reunião 

realizada pela SR-28; Deverão ser igualmente fornecidas 

cópias  dos  processos  administrativos  correspondentes, 

preferencialmente em meio digital;

5) requisitem-se informações à ADASA,  CAESB, Conselho 

de  Recursos  Hídricos  do  Distrito  Federal  (CRH-DF), 

Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  dos  Afluentes  do  Rio 

Paranaíba  no  Distrito  Federal  -  CBH  Paranaíba-DF, 

ICMBio, Ibram-DF, Parque Nacional de Brasília, APARD, 

SEDUH e Administração Regional  de Brazlândia acerca 

de  eventual  consulta  sobre  a  mencionada  proposta  de 

ampliação da área urbana e/ou adensamento do Incra 8, e 

de  eventual  posicionamento  desses  órgãos/entidades 

sobre a referida proposta;

6) proceda-se ao controle do prazo previsto no artigo 4º, § 

1º, da Resolução nº 78, de 14 de dezembro de 2007, do 

CSMPDFT – 1 (um) ano – informando sobre a eventual 

necessidade  de  prorrogação  do  referido  prazo  com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Fixo  o  prazo  de  10  (dez)  dias  para  atendimento  das 

requisições, as quais deverão ser encaminhadas com cópia da presente portaria e da ata 

da reunião mencionada.
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 Brasília-DF, 1º de julho de 2020.

Dênio Augusto de Oliveira Moura
Promotor de Justiça
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