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SOLICITAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

GEFIRICOFISISULFIIIBRAM

Nome: Associação dos Proprietários de lotes do Condominio Mini Chácaras do Lãgo Sty
Local da Infração: SHIS, QI 33, Conjunto 1, lote 1 — Lago Sul

CPF! CNPJ: 00.675283/0001-32
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Assunto: Auto de Infração Ambiental nº 2893
Assunto Secundário: Advertência. referente a supressão de vegetação nativa do cerrado
para fins de parcelamento.

AUTUADO/IBRAM
Tipo Documento: Auto de Infração
Data: 26/09/2013
2641976

Aline

Matrícula

Servidor

Protocolo nº 421 .000004/13

Brasilia, 7 de novembro de 2013

LEIDÉ ALVES DE OLIVIERA
COFIS/SULFI/IBRAM
Coordenador
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO D0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS IIIDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL BRASILIA AMBIENTAL , IBRAM

Superintendência de Licenciamento e Fiscalização
Coordenação de Fiscalização Ambiental - COFIS

IBRAM

G DF

RELATÓRIO DE VISTORIA N": 390 I20l3 — GEFlR/COFIS/SULFl/IBRAM
INTERESSADO: Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Mini Chácaras do
Lago Sul
ENDEREÇO DO INTERESSADO: SHIS QI 33 conjunto OI lote Ol — Lago Sul

LOCAL DA INFRAÇÃO: Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul Etapa II
REFERENCIA: Atendimentos nºs 320000329” 3 e 3201000.267/|3
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 2893
DATA DA VISTORIA: 04/l I/2013
PARTICIPANTE: Flávia Mendes

I— INTRODUÇÃO:
Visando apurar as denúncias supracitadas. dc supressão de vegetação e eercamcnlo dc
área localizada em frente ao Condomínio do Lago Sul. foram realizadas diversas vistorias no
local.

11 — CONSTATAÇÓES:
A área vistoria está inserida na APA da Bacia do Rio São Banolomeu, denominada
Zona de Uso Intensivo ]. dc acordo com a Lei Distrital n“ 1.149 de 1 1/06/1996, art. 3“. VIII.
quc corresponde às parcelas dos sistemas de lena STI c STF onde se permite a utilização para
ﬁns urbanos nos termos da revisão do Plano Diretor dc Ordenamento Territorial do Distrito
Federal — PDOT.
Especificamente. :: área objeto da denúncia localiza-sc nas imediações do Condomínio
do Lago Sul. Logo no início da via de acesso ao Condomínio do Lago SuL à esquerda. existe
uma guarita. Um pouco a frente. à direita existe uma placa "Propriedade particular.

Condominio Mini Chácaras do lago SuI'Í
Chegando ao local. foi constatada a supressão de vegetação nativa. sem autorização do
Órgão Ambiental.
Tal supressão. contudo. associada a outros fatores. tais como piquetes identificados.
corn placas com endereçosv demarcando as quadras e os conjuntos. área cercada, denotam a
tentativa de parcelamento de solo.
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Superintendencia de Licenciamenlo e Iiscaliyação
Coordenação de Iliscalimcào Ambiental - COFIS

"
G DF

Em razão da dificuldade de identificação exata dos responsáveis pelas intervenções no
local e dos

ais proprietários do terreno. o funcionário que fica na guarita nos mostrou alguns

documentos. a pedido. e o endereço que consta no local diz "Cond, Mini Chácaras do Lago
Sul. SHIS QI 33 conj. ()l Iole ()l“.

Pois bem, em consulta ao sistema de consulta de regularização fundiária da
TERRACAP. encontramos (luas ocupações com o nome “Mini Chácaras". Um com a
denominação “MINI CHACARAS DO LAGO SUL" e outro “MINI CHACARAS DO LAGO

SUL — ETAPA II". as duas. contudo. com a mesma situação de regularização: “TENTATIVA

DE IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR — NÃO PASSIVEL DE
REGULARIZAÇÃO SEGUNDO O PDOT“.
Consultando o Cadastro Nacional da Pessoa Juridica. encontramos a Associação dos
Proprietários de Lotes do loteamento Mini Chácaras do Lago Sul. 0 Condominio Mini
Chácaras do Lago Sul. e Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a I |. Todos
com CNPJ próprios e distintos
A ação judicial na qual a Associaçãoe 0 Condominio Mini Chácaras alegam ser
senhores e legítimos possuidores de duas glebas dc terras (20()3,()l.l ,()9703 I -3). E Ação C ivil
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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DISTRITO FEDERAL BRASILIA AMBIENTAL — IBRAM
Superintendência de Licenciamento e Fiscalização
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mun
mmmAM
“mum

Coordenação de Fiscalização Ambiental - COFIS

G DF

Pública (2000.01.l.04l933-4). discutindo assentamento Registral. tendo como Partes (:

MPDFT e o Espólio de Balbino sde Souza Vasconcelos e outros. sem decisão definitiva.
Há. ainda, ocorrência policial de n“ 51/20I3-0. relacionada à área objeto das denúncias
recebidas por este Órgão.

lll-CONCLUSÃO:
Diante do exposto, lavrou-se o Auto de Infração n“ 2893/20l3, aos 04 de novembro de
2013, em desfavor da Associação dos Proprietários de Lotes do loteamento Mini Chácaras do
Lago Sul,

.

Os dispositivos legais transgredidos foram os inciso l, X e XXIII. do an. 54. da Lei
Distrital nº 41/89. pela supressão de vegetação natural dc ccrrado para ﬁns de parcelamento
de solo sem a devida licença ambiental.
Foi aplicada a penalidade de advertência por escrito. prevista no art. 45. I, da Lei

Distrital. n“ lll/89, ficando o autuado advenido a recuperar a área degradada nos lermos da
IN n" 08/20l2 — [BRAM e ainda. a qualqucr titulo. embargada obra no local (art. 45, VII). sob
pena de sanções mais severas.

O Auto de Infração foi entregue na guarita do Condominio. mas o funcionário se
recusou a assina-Ia.
Segue anexo relatório fotográfico e documentos que subsidiaram a autuação.

Brasília. 04 dc novembro de 2013.

lua»
Flavtªªdhe Mm]; Mendes
Auditor Fiscal — Controle Ambiental
Matrícula 264.259-x
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Coordenação de Físcalimção Ambienlal - COFIS

G DF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Exemplos dos diversos piquetes encontrados nas áreas vistoriadas:
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Conflra os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergén
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rovidencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRICAO
02.506.77610001-00

"
"
DAVA DE AEERYURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO
E DE SITUAÇAO
1205/1995

MATRIZ

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CONDOMINIO MINI-CHACARAS no LAGO SUL
IIYULO DO ES'ABELECIMENTD (NOME DE FANTASIA)

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

51.12-5-00 - Condomlnlos predlals
CODIGO E DESCRICAO DAS AYNIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

Não lnlormada
CODIGO E DESCRICAO DA NAÍUREZA JURIDICA

Jos-5 - CONDOMINIO EDILICIO
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENIO

sms Ol

33

CONJUNTO o1 LOTE o1

CEP

BAIRROIDISÍRIYO

MUNICIPIO

UF

71 .eu-353

LAGO SUL

BRASILIA

DF

SHU/ICAO WASTRAL

DAVA DA SHU/ICAO CADASÍI'IAL

ATIVA

0110611993

MDIIVO DE SIYUACAD CADASYRAL

SITUACAO ESPECIAL

DAI'A DA BIÍUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183. de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 16I12I2013 às 10:20:16 (data e hora de Brasilia).
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Contribuinte.

Rubn

Conﬁra os dados de IdentifIcação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral,

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRICAO
00.673.233l0001-32

'
'
DATA
DE Aaamulu
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO
E DE SITUAÇAO
“Huªng“

MATRIZ

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

Assoc Dos PROP DE LOTES no LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL
mum DD ESTABELECIMENTO (NOME DE FAN'ASIA)

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

943043410 — Atividades de associações de dºlºsa de dlmllos sociais
CODIGO E DESCRICAO DAS ATNIDADES ECONOMICAS SECllNDARIAS

94.93v6—00 - Atividades da organizações associativas llgadas à cultura e & ane

94.99-5-00 - Allvidades assoclallvas não especificªdas anteriormente
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENYO

SHIS GI

29

BLOCO C SL 101

CEP'

BAIRROIDISI'RII'O

MUNICIPIO

DF

71 .675-205

LAGO SUL

BRASILIA

DF

SIÍUACAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

Inhumas

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL

DATA DA SINAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normative RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 1Gl12l2013 às 10:20:44 (data e hora de Brasilia).

Página: 1/1

E
A RFB agradece a sua visita. Para infomações sobre política de privacidade e uso. cliguc zu ui.
AlIuIIi

( vai; mu

WA

azendagov.br/pessoajurídica/cnpj/cnpjrcva/Cnpjreva_Comprovan,.. 16/12/2013
http://www.receita.f
Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)
SEI 0391-001697/2013 / pg. 49

Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 50

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

‘

Página 1 de 1

JWSLI} do

Folhª: 35x
Comp'rovante de Inscrição e do Situação? Cadastral
Contribuinte,

,,

www»

,, Prooesso nº: bªílw- lá“/LWE) 15.44760
Rubrica: .Zuu. 13g» vr * («MM

Conﬁra os dados de Identincaçáo da Pessoa Juridica &, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA D0 BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.897.19010001-01
MATRIZ

'
'
DAVA
DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO
E DE SITUAÇAO
17(1012001
CADASTRAL

NOME EMPRESMIAL
CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11

rlvuLo no ESYAEELECIMENYO [NOME DE FANYASIAI
CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04/11

como E DESCRICAO DA AYNIDADE ECONOMICA mmcum
81.12-5-00 . Condomlnlos prediais

cameo E DESCRICAO DAS AIP/IDADES ECONOMICAS sacuNuAr-lus
Não Informada

como E DESCRICAO DA nnunsu JURIDICA
308-5 - CONDOMINIO EDILICIO

LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

Q QUADRA 07 CONJUNTO 02 LOTE 02 CHACARA BELA
VISTA ALTIPLANO

SIN

LESTE

CEP

annnomxsmno

MUNICIPIO

ur

71 .570-700

PARANOA

BRASILIA

DF

SIVUACAO CADASIRAA.

DATA DA snuAcAo CADASTRAL

ATIVA

17/1 DIZDD1

MOTIVO DE sun/mm CADASTRAL
DATA un snuAcAo eswscm

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1,183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 16I12IZO13 às 10:18:48 (data e hora

sIIia).
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Dados Da Ocupação

OCUPAÇÃO“

MINI CHACARAS D0 LAGO SUL
SITUACAO DE REGULARIZAÇAO DA ocuPAcAo.
TENTATIVA DE IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO
IRREGULAR - NÃO PASSIVEL DE REGULARIZAÇÃO
SEGUNDO O PDOT
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Folha: ___—___{)1
Processo n°: 341'] WJ. Mªlºn")
Consulta Ocupações

0

Dados Da Ocupação

OCUPAÇÃO:
MINI CHÁCARA LAGO SUL - ETAPA ll
SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
TENTATIVA DE IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO

IRREGULAR - NÃO PASSIVEL DE REGULARIZAÇÃO
SEGUNDO O PDOT
A inserção da ocupação em uma “Area de Regularização' não implica na sua
regularização. mas sim na possibiliuade de vir a ser regularizada. caso atenda às

candiciunames, exigências e restrições. ambientais e urbanísticas. qua os
estudos, projetos e licenciamentos estabelecerem, além dos parâmetros definidos

pela PDOT.
Dessa forma, qualquer edilicacãa que viole as determinacﬁes do Plano Direlor e
não possua alvará de conslruçãn, eslá em desacordo com a legislação urbanística
e sujeita a sanções administrativas e penais previstas em legislação especilica.

W
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circunscrição : 1 - BRASILIA
Processo : 2003.01.1.097031-3
Vara : 2101 - VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO
DISTRITO FEDERAL

.

Processo nº: I‘M-

Processo : 2003.01.1.097o31-3
Ação : ANULATORIA

' :"

iai—)

º'” M

“Núm. 3,11' ªjª-»“! '
V“" ' """

Requerente : ASSOC PROPRIET LOTES LOTEAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUL e outros
Requerido : DISTRITO FEDERAL

Sentença

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINI-CHACARAS DO LAGO

SUL e CONDOMINIO MINI—CHACARAS DO LAGO SUL requereram em 06/11/2003 Anulação de
Ato Administrativo com pedido de tutela liminar, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, dizendo
que são senhores e legítimos possuidores de duas glebas de terras, com áreas de 20,05 ha. e

06,06 ha., cujos títulos de aquisição foram registrados sob os nºs R—56 & R—83, da Matrícula nº
16.262 do 2° Oflcio de Registro de Imévels do Distrito Federal.
Disseram que o Distrito Federal, por sua Administração Regional do Lago Sul expediu
autorização para construção de uma guarita, cujas obras foram iniciadas no dia 20.08.2002,
sob responsabilidade técnica do engenheiro Fábio Salviano da Costa, sendo que foram
concluídas em 06/09/2002.
Todavia, após a dita autorização e construção, "... a nova Administradora Regional do Lago Sul,
Sra. Natanry Ludovico Lacerda Osório, violando, de maneira direta e frontal, 0 artigo Sº, incisos
LIV e LV, da Constituição Federal, resolveu assinar a Ordem de Serviço nº 7, de 04 de fevereiro
de 2003, publicada no DODF, página 21, em data de 05.02.2003, ..." (fl. 05), pela qual revogou
o Termo de Autorização Provisória com o qual antes edificara a referida guarita.
Apontando então a ilegalidade do ato derradeiro, sustenta ter havido violação ao princípio da
legalidade (fl. 06), violação ao devido processo legal (fls. 06/07), falta de motivação (fls.
07/08) e inobservância ao princípio da razoabilidade (fls. 08/10), postulando então a concessão
de tutela emergencial para suspender os efeitos da referida Ordem de Serviço nº 07 e, no
mérito, a procedência do pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo referido,
Postulou a citação e a produção de provas.
Atribuiu valor à causa e juntou documentos.
Custas, fl. 87.
Conforme decisão de fl. 91 foi deferida a medida cautelar em proveito unicamente do processo,
para determinar ao réu que se abstivesse de proceder a demolição da guarita levantada pelos
autores, referida na Ordem de Serviço alvo do pedido principal.
O Distrito Federal insurgiu-se contra tal decisão, via Agravo de Instrumento (fls. 96/114).
A decisão agravada foi mantida (fls. 115 e 136/7)
A contestação veio às fls. 142/152, aduzindo que o ato administrativo impugnado adveio do
poder de auto—tutela que compete à Administração Pública, para rever seus atos quando
eivados de vício que os tornem ilegais.
Com efeito, posto que a autorização primitiva feria frontalmente disposição legal contida no
Decreto 19.915/98, que regulamentou a Lei 2.105/98, revogou-a.

E o "Certificado de Regularização de Parcelamento" em que se apoiou a autorização não atendia
a exigência legal expressa.
Logo, concluiu, não havendo ilegalidade de que se revista o ato atacado, improcede a pretensão
deduzida pelos autores.
Réplica, fls. 156/7, afirmando a intempestividade da contestação. Ao mesmo tempo, requereu
expedição de oficio requisitando cópia do procedimento administrativo nº 146,000524/02, de
onde se ekpediu a Ordem de Serviço nº 07/2003.
Deferido o pedido instrutório referido, deu-se a juntada correspondente, fls. 161 e segs,
Intimadas as partes para dizer se ainda tinham mais provas a produzir (fl. 360), nada
responderam as partes (certidão de H. 421).
W
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Noticia o Distrito Federal às fls. 424/5 que os autores, não obstante as restrições impostas com
a concessão da medida liminar e, violando-as, "... o Autor vem realizando obras novas na
referida guarita, consoante comprova a documentação anexa, encaminhada a esta Procuradoria
pela SUDESA, o que ensejou a emissão de auto de embargo e auto de intimação
demolito'ria.“ (fl. 425). Por isso, pediu a revogação da referida tutela emergencial.
Decisão declinatória de foro (fl. 433) e redistribuição a este juizo (fl. 434/vº).
Vieram-me conclusos os autos.

E o relatório.
DECIDO.
Questão Preliminar:
A juntada do mandado de citação ocorreu em 19/11/2003 (quarta-feira), fazendo fluir
regularmente o prazo de 60 dias a partir do dia seguinte, 20/11/2003 (quinta-feira), até
19/12/2003 (domingo), conforme art. 297 c/c art. 188 do CPC.
Portanto, até o dia 19/12/2003 fluíram 30 dias de um prazo de 60.

De acordo com o disposto no art. 179 do CPC, "A superveniência de férias suspenderá o curso
do prazo; o que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das

férias." (Grifei.)
Consoante entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do e. TJDFT, "A superveniência de
férias suspende a contagem do prazo processual, conforme disposto no art. 179, do Código de
Processo Civil, O mesmo dispositivo aplica-se na hipótese de recesso forense." (Acórdão
Registrado sob o nº 370365, Rel. Des. Haydevalda Sampaio - Grifei.) Nessa linha de
entendimento e extraídos do acervo jurispruden
cial local, podem sem citados os acórdãos registrados sob os nºs 372143, 264196, 152890 e
71481.

E do e. STJ, no RE 163.191-RJ, de relatoria do e. Ministro Ari Pargendler, também se colhe: "O
recesso forense equipare-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais."
Portanto, considerando que por força da Lei n° 5.010/66, art. 62, a partir de 20/12/2003, teve

início o periodo do recesso forense que se estendeu até o dia 06/01/2004, o prazo para a
resposta do réu ficou suspenso.
Porém, ao final do período do referido recesso forense, sucederam as férias judiciárias, que se
estenderam até 31/01/2004 (sábado), de modo que então, segundo a regra dos arts, 173 c/c
175, o prazo voltou a fluir, pelo que lhe sobejava (30 dias), a partir de 02/02/2004.
Conforme fl. 142, a contestação foi protocolada em 01/03/2004, muito embora o prazo

somente se expirasse em 03/03/2004.
Portanto, o desaviso com o qual a questão preliminar foi suscitada não basta para autorizar o
desentranhamento da defesa apresentada pelo Distrito Federal.

Do mérito:
No caso vertente, porquanto a matéria de fato veiculada se reporta unicamente a anulação
administrativa da autorização dé construção que anteriormente fora dada, residindo ai o
fundamento da causa de pedir para que a construção (a guarita) se mantenha de pé. a

instrução produzida já é bastante para dar sustentação à decisão de mérito.
Nesse viés, é de boa hora considerar que a legalidade dos atos da administração pública é
questão de Direito Público e', por isso, indisponível.
Ao exame dos elementos de instrução trazidos aos autos, inclusive quando os próprios autores
requisitaram juntada de documentos relativos ao processo administrativo de onde brotou a

revogação impugnada, não se divisa ilegalidade que pudesse macular o ato administrativo
derradeiro.
Afinal, por ocasião da expedição do "Termo de Autorização Provisória“ de fl. 57, constou-se
expressamente, como motivação do ato, entre outros, "... os Certificados de Regularização de
Parcelamento, emitidos pela Secretaria de Assuntos Fundiários, ..." pelo que então autorizou a
construção da guarita que se quer proteger contra a ordem de demolição notificada.
E a referida autorização 'provisória' de ﬂ. 57 ainda advertia:
"As despesas de todos os serviços realizados pelo autorizatário decorrentes da presente
autorização, correrão por sua conta e risco, não cabendo o direito à indenização de qualquer
espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões.
E vedada a modificação ou transferência da destinação, assim como a cessão, a qualquer título,
da área objeto da presente autorização.
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de qualquer espécie." (Grifei.)
Portanto, foi concedida a autorização primitiva, em caráter de provisoriedade, com isenção de
responsabilidade do Poder Público da indenização por benfeitorias, assegurando-se ainda a

possibilidade de revogação a qualquer tempo e a juízo do Distrito Federal.
E foi o que se deu nos autos do procedimento administrativo nº 146.000524/2002, cujas cópias
se acham juntadas conforme fls. 162 e segs.
A tramitação do procedimento administrativo visando a revogação da autorização provisória em
que se baseia o fundamento da causa de pedir dos autores é questão de ordem interna da
Administração, de modo que assim, uma vez tomada a decisão revocatória, dela será dada
ciência ao administrado, para efeito de cumprimento.
Não há necessidade de se estabelecer o contencioso administrativo, como querem fazer crer os

autores, senão como mero fundamento formal visando afastar os efeitos da Ordem de Serviço
nº 07, de 04/02/2003 (doc. 205). Afinal, a revogação se deu com o propósito de tutelar o
interesse público, não necessariamente o interesse privado, por isso sendo dispensada a sua
participação processual no leito do procedimento administrativo.
Nos procedimentos administrativos 'externos', cuja tramitação se dará no interesse do
administrado, haverá ele de participar da dinâmica processual visando alcançar o fim por ele
postulado.

Porém, nos procedimentos administrativos 'internos', não haverá falar-se na participação do
administrado. São procedimentos administrativos internos aqueles que também sejam
restritivos ou ablatórios
como no caso de cassações de licença ou de declaração de
caducidade de uma concessão de serviço público ou de rescisão de um contrato administrativo
por inadimplência do contratado, cujo caráter sancionador aparecerá manifesto, por exemplo,
nas interdições de direitos ou de funcionamento de estabelecimento fabril por poluição
etc." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in “Curso de Direito Administrativo" 26a Edição,
Malheiros Editores, pág. 492, verbete nº 23)
Por outro lado, não se colhe da Lei Distrital nº 2.105/98 ou do seu Decreto Regulamentador nº
19.915/98 comando expresso para expedir revogações de ato

5 ja' praticados com base nos referidos dispositivos, quando porventura padeçam de algum
defeito qualquer.

A esse respeito, Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., pág. 516, ao discorrer sobre a
"revogação, anulação e convalidação“, assim nos brinda:
"67. A lei estabelece, no art. 53, que a Administração pode revogar seus atos inconvenientes ou
inoportunos, respeitados os direitos adquiridos, e consagra o princípio, em tese correto, de que
a anulação dos atos inválidos é obrigatória, pois aí mesmo dispõe que a Administração deve
anular seus atos inválidos. Dissemos que tal princípio é correto em tese, porque nos casos em
que caiba convalidação do ato entendemos que esta' é que deve ocorrer, sendo, então,
obrigatório efetua-Ia, ao invés de anular-se o ato, ..." (Grifei.)
Porém, na situação versada nestes autos não há espaço para a convalidação, como já se
manifestou a autoridade administrativa a fls. 203/4 e, finalmente, a revogação de fl. 205.
Verdadeiramente a concessão da autorização primitiva dependia da comprovação da
propriedade imobiliária em proveito dos autores.
Mesmo assim, quando se intitulam 'proprietários' (CC, arts. 1.225, I, 1.227 e 1.245), reportam—
se aos R-56/12262 e R—83/12262, respectivamente fls. 69/vº e 74.
Todavia, com todas as vênias, a certidão da matrícula referida é exemplar clássico de como não
promover registros imobiliários, quando destinados a conferir segurança juridica, como adiante

se vera.
De acordo com a tradição solene adotada pelo Código Civil a respeito da aquisição ou
constituição de direitos reais sobre imóveis, a leitura dos referidos registros (R-Sõ e R—
83/12262), nenhum deles tem aptidão para certificar a existência de direito real de propriedade
em proveito de quaisquer dos autores.

Somente por isso ja' sobravam motivos para a revisão do ato administrativo, com ensejo à sua
revogação.
E quanto ao 'Certificado de Regularização de Parcelamento“ (doc. fl. 165), a criatividade
eleitoral não serve para solucionar questões fundiárias complexas, como as que florescem no

território do Distrito Federal.
Certamente que, se a então Secretaria de Assuntos Fundiários - por sua gestão e atos
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administrativos expedidos » fosse capaz ou tivesse realmente resolvido a situação fundiária
local, a lide destes autos já teria perdido o seu objeto.
Contudo, sua atuação ao tempo da expedição do 'Certificado de Regularização de Parcelamento'
de fl. 165, firmado pele então Secretário de Estado de Assuntos Fundiários ODILON AIRES, ao
inves de obrar positivamente na solução do grave problema fundiário local, até mesmo o
estimulou, enquanto prestigiou a vertente eleitoral em detrimento da diretriz técnica que foi
sonegada na dita 'regularização' que levou a efeito.
Ora, a regularização fundiária pressupõe e acertamento juridico das unidades imobiliárias à lei
que lhes reconhece existência un 'ria (principle da unitariedade, do imóvel e de matrícula); a
sua plena identificação, configuração geométrica, área a localização (princípio da especialização
objetiva); a sua harmonia dominial com o título pri itivo de propriedade das terras brasileiras,
consubstanciado na Carta do Descobrimento (princípio da continuidade registral); e, a
inexistência de incertezas a respeito de quem sejam os titulares dos direitos reais reportados no
fólio real (a dominialidade na perspectiva do princípio da especialização subjetiva)
Logo se vê que o “Certificado de Regularização de Parcelamento' não pode servir ao propósito
com o qual os autores vieram a juízo.
Aliás, tanto isso é verdadeiro que, ao sabor do julgamento da Ação Civil Pública quando

examinou a validade desses referidos ”certificados de regularização fundiária' com inarreda'vel
acerto o acórdão correspondente consignou sobre e tal 'Certificado' "... não tem valorjurídico,
porquanto a autoridade que o subscreve é incompetente para dispor dosªgda TERRACAP,
não podendo seus atos gerar quaisquer obrigações..." (AGI 20070020077810, Rel. Des, José
Divino de Oliveira, 6a TC, DJ 06/09/2007 p. 149, conforme referido à fl. 336 dos autos apensos
nº 89.348—8/02, em julgamento simultâneo).
'
E se acrescenta trecho do r. voto relator: "O certificado para Regularização Fundiária, expedido
por Secretário de Estado da Secretaria de Assuntos Fundiários do Governo do Distrito Federal, e'

documento de conteúdo exclusivamente político, não produzindo efeitos no direito possessório,
eis que o senhor Secretário não tem competência nem autorização legal para doar ou para
regularizar a ocupação de área pública e, muito menos, para autorizar a invasão de posse
alheia." (Grifei - fl. 337, daqueles referidos autos).
Não e' demais relembrar que a autorização primitiva teve por estribo o referido 'certificado de
regularização', que assim tão somente serviu para induzir a autoridade a firmar a autorização
de fl. 165, se é que verdadeiramente não conhecia desse grave defeito e com ele compadeceu.
Portanto, se o ato primitivo padecia de grave defeito que o tornava i
neficaz por si mesmo, não pode o ato administrativo subsequente produzir efeitos válidos no

mundo jurídico, se era corolário do antecedente ineficaz. Daí porque a própria Administração
Pública, revendo o seu ato, revogou-o com autorização legal.
E a motivação constou do próprio ato revocatório, não vingando assim a afirmação contida na
inicial, no sentido de que faltou motivação ao ato (fls. 07/08).
Não e excesso lembrar que a Administração Pública pode e deve rever seus atos praticados, no
interesse da Administração, mormente quando fincados ern manifesta ilegalidade.

Tão somente restará ao particular, se as circunstâncias assim indicarem, exigir a
correspondente indenização pelos prejuízos eventualmente suportados, especialmente se agiu
com boa-fé na formação do ato revogado.
Somente não há de se cogitar da eternização de ilegalidades em detrimento do interesse
público.
Quanto ao direito individual de propriedade afirmado pelos autores, está ele assentado
presunção resultante do disposto no art. 1.227 e 1.245 do C. Civil, porquanto tiveram os
respectivos títulos de aquisição abrigo na Matrícula nº 26.262, do Zº RI/DF, registros nºs R56/16262/Vº (fl. 47) e R-83/16262 (fl. 52).

Mas da leitura dos referidos R-Sõ e R-83/12262, não se está ali assentado qualquer título de

aquisição em nome dos autores.
E se ainda estivesse, ou na pendência de registro depois de cumpridas exigências registrárias
determinadas pela LRP, art. 198, a qualidade da referida matricula põe a elevado perigo a
afirmação deque são verdadeiramente proprietários da coisa imóvel.
Afinal, a certidão do registro imobiliário referida, juntada às fls. 60/78, constitui valioso
exemplar de como não se deve promover registros imobiliários, eis que ao arrepio da lei e de
princípios comezinhos sobre os quais se assenta o Sistema de Registros de [móveis adotados
pela Lei nº 5.105/73. Está às escâncaras a violação aos princípios da especialização objetiva e
subjetiva, além da gritante inobservância ao princípio da unitariedade de matrícula e de
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imóveis. Sem investigar outros possíveis defeitos que essa matrícula pode conter, aos menos os
que se destacam, são exemplares ﬁrmes da gênese das incertezas jurídicas sobre o dominio
imobiliário ali declarado. São desses defeitos registrais que se valem os que se infiltram na
indefinição dominial, de modo que essas brechas construídas com a imperícia muito contribuem
para a proliferação das intermináveis e tormentosas disputas fundiárias.
Mas não e dado presumir que defeitos registrais possam comprometer a boa-fé daqueles que

submeteram seus títulos ao Registro de Imóveis e lá encontraram abrigo no fólio real, Contudo,
no caso vertente, o domínio que a referida Matrícula nº 16.262 do zº Ofício de Imóveis do
Distrito Federal declara está à mercê de lide proposta perante o Juízo da Vara de Registros
Públicos do Distrito Federal, autos da Ação Civil Pública nº 2000.01.1.041933-4, em que é autor
o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, como réu, o Espólio de Balbino de Souza
Vasconcelos e outros, não informando os presentes autos sejá foi proferida decisão de mérito e
se esta já alcançou a qualidade de coisa julgada.
Porém, ao menos pendem indicativos de que a presunção de propriedade que emerge dos R56/16262 e R—83/16262 está sob forte ataque da autoridade ministerial e do poder correicional
permanente que compete ao referido Juizo Registral a quem compete fiscalizar pela higidez dos
assentamentos registrais imobiliários.
Como fundamento da causa de pedir na referida Ação Civil Pública, consigna o autor ministerial:
"Portanto o maior vício que a abertura da matrícula nº 16.262 carrega insito e' o de ter criado
novo direito real de propriedade sobre imóvel que já tinha proprietário - a TERRACAP —
ofendendo de forma grave e insuperável o princípio da continuidade." (doc. reproduzido por
cópia, fl. 248, derradeiro parágrafo, autos apensos nº 89.348-8/02).
E mesmo que a dita matrícula sobreviva ao ataque ministerial, não se pode olvidar que a
construção que o autor busca manter de pe' fere a ordem urbanística local.
Se em nome da primazia da ordem urbanística a demolição for consumada, somente restará ao
autor buscar eventual reparação do seu prejuízo no âmbito da responsabilidade administrativa
do Estado, pelos danos que essa administração causar ao interesse privado.

Afinal, se a ordem urbanística e também questão de ordem pública, numa hierarquia de valores
entre o interesse público em conflito com o interesse privado, haverá de prevalecer o primeiro,
compensando-se financeiramente o prejuízo que o derradeiro suportar, se em proveito dele
soprarem os ventos da boa-fé.
Por fim, a revogação impugnada não impõe violação ao princípio da proporcionalidade, ou da
razoabilidade, que deve orientar a conduta administrativa.
Afinal, não há excesso algum na conduta da autoridade pública que, fincada em razões de
direito largamente reconhecidas, simplesmente revendo ato antecedente def

eituoso, o revoga prontamente. Aliás, a hipótese é a de cumprimento de dever do ofício, a bem
do interesse público, para que não sejam protraidas ilegalidades manifestas. Afinal, se a
revogação a bem do interesse público der ensejo a prejuízo injusto ao administrado, ainda a
este restará a possibilidade de buscar a composição correspondente por meio de indenização

tanto por tanto.
Não vingam, assim, os fundamentos da causa de pedir, ou a pretensão inicial propriamente,
Diante do exposto, rejeito a alegação de intempestividade da contestação e, no mérito, JULGO
improcedente a pretensão anulatória deduzida com a inicial.
Por força da sucumbência, condeno os autores, solidariamente, ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), consoante o critério do § 4°, do art. 20 do CPC, mormente considerada a importância
da causa, o trabalho e o tempo demandado para se alcançar a prestação jurisdicional (art. 30,
alínea "cc")
Corn fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com exame do mérito.
P. R, I,

Brasilia - DF, quarta-feira, 25/11/2009 às 11h26.

Folha,-L.,,
-
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POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMUNICAÇÃO DE OCORRÉNCIA POLICIAL
DELEGACIA ESP. DE PROT. AO MEIO AMBIENTE E A ORDEM URBANISTICA
’(C/

SAI SUDOESTE BLOCO D- PREDIO DPE- 3207-4555

Ocorrência Nº:

é

«SPR

51/2013-0

IDENTIFICAÇÃO

Tipo

DP APURAÇÃO

FthB._5_1/

CRIMINAL

SEX T A DELEGACIA DE POLÍCIA

Processo Dªiwª-ªú]

AE O. 33 LOTE (M - PARANOA - 3207-6731

.

Rumº“

DADOS BÁSICOS

Cidade / UF:
Pralicado por menor

EM APURACAO (19.11)
22/03!2013 às 2009 Ongem da Comumcaçâo' PÚBLICO
Enlre 22/03/2013 às 08:00 (SexIaFeiva) a 22/03/2013 às 18:00 (Sena-Feira)
Não InIormado. ALTIPLAO LESTE. FUNDOS DO CONDOMÍNIO LAGO SUL.
PARANOA
PARANOA/ DISTRITO FEDERAL
Grawdade das Lesões: Ileso
Não

Local Periciado‘.

Não

Nalureza da Ocorrência:
Data da Comunicacão:
Data da Fala
Endereço do Fato:

'ª ') ª "'

UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO A oconnÉNclA
Órgão

Responsável

MaIricula

Unldadelcia

HORÁCIO/ RIVANILDO

570524

DEMA / SI

Pre'ixa-VTR

PCDF

[3-5631

CONDICOES LOCAIS - CRIMINAL
CHACARA Descrição Local ZONA RURAL
TIpo Local:
Omelo/Mexo Empvegado: ARMA DE CORTE I PERFURACAO
PESSOAS ENVOLVIDAS
EDUARDO TOLEDO NETO
Name:
EnvoII/Imenlo
Pal
Mãe:
Nacionalldadc:
Data de Nasmmenlo'
Idade‘

COMUNICANTE. ENVOLVIDO.
EDSON TEIXEIRA NETO
LOURALICE TOLEDO NETO
BRASILEIRA
NaIuralidadet BRASÍLIA ! DF

Sexo“

29/05/1975
37 anos.
MascuIIno

Idenlidade‘.
Grau de Inslrução'

SUPERIOR

EsIado CIVII;
Prolissão'
Orgão/Empresa:
Cargo/Função:
Endereço Realdenmal:
Estado:
Telefone:
Endereço ComercIal:
Telefºne:
Tel Celulav:
Email-

CPF
GraVIdade das Lesões.

Nome:
Envolvimemo:

1428303

Órgão Expedidor/UF' ssp r DF

SOLTEIRO(A)
Servudor público
CASA CIVIL
ASSESSOR

SOS 304. BLOCO E. APARTAMENTO 608 CEP: 70337050 - BRASÍLIA
DISTRITO FEDERAL
(6113223-1796
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. PRAÇA DOS TRES PODERES. PAL. DO
PLANALTO
(61) 3411-3864
(61) 9218-7297

mledonelªgmaúcom
784.480 931-00
Ignovada

WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ
COMUNICANTE. ENVOLVIDO.

Impresso QuInIÁ—Fena. III/2013 as m 2.x

www ml ctgov m
up. 115

Brasma , Pammônln CuIImal da Humanidade

W
Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 63

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

COMUNICAÇÃO DE OCORRÉNCIA POLICIAL
DELEGACIA ESP DE PROT A0 MEIO AMBIENTE E A ORDEM URBANISTICA

G DF

SAI SUDOESTE BLOCO D - PREDIO OPE - 3207—4855
Ocorrência Nº: 51/2013-0

Pal:
Mãe:
Nacionalidade:

MOACYR DOS SANTOS CRUZ
OLIVIA DO COUTO CRUZ
BRASILEIRA
Naluralidade: RIO DE JANEIRO / RJ

Data de Nascimenlo:
Idade:
Sexo:
Idenlidade:

29/1 1/1944

Grau de Inslrução:

SUPERIOR

Esladn Civil'
onlissão:

SEPARADOIA) CONSENSUALM.
Servidor público
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA / SPG
ADMINISTRADORA
SOS 304. BLOCO E. APARTAMENTO 608 CEP: 70337050 - BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
ASA SUL
{61)3223-1 796

Órgão/Empresa:
Cargo/Função:
Endereço Residencial

Esladn:
Complemento:
Telelone:

Endereço Comercial:
Complemento:

Telelone:
Outros Comalos:
Email:
CPF:

Gravidade das Lesões:

68 anos.
Fommmo.
1412786

Órgão Expedidor/UF' SSP ! DF

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. BLOCO U. SECRET GAS NATURAL E COMB
CEP: 70065900
BRASÍLIA - DF
(61) 2032-5430
SHDB. Ol 33, CONJUNTO 01. LOTE 01. COND MINI CHACARAS DO LAGO SUL
wulma.cru288@gmail com
144.975.061-34

lgnorada

Nome:

BRUNO FRANCK DOS SANTOS ANDRADE

Envolwmenlo:
Par
Mãe:

TESTEMUNHA.
PAULO ROBERTO DE ANDRADE ANTONIO

Nacionalidade:
Data de Nascimento:

BRASILEIRA

Idade:

MARIA ALICE DOS SANTOS
Naturalidade: BRASILIA / DF

03/07/1987
25 anos.

Sexo:

Masculino.

Identidade:
Grau de Instrução:

2695035
Orgão Expedidnr/UF: SSP ! DF
SUPERIOR INCOMPLETO
SOLTEIRO(A)
Auxiliar de escnlóvio. em geral
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
QD 22, RUA 10. LOTE H. PARQUE INDUSTRIAL MINGONE -I - LUZIANIA

Estado Civil:
Prolissãn:
Cargo/Função:
Endereço Resudencnal:

GOIAS

Eslado:
Telelone:
Endereço Comercial:
Complemenlo:
Telefone:
Tel. Celular:
Email:

mmmhacaras brunoàgmaul com

CFF

026 226231-27

Gravidade das Lesões:

Ignorada

(61) 3623-4205
SHDB. 0133. CONJUNTO 01. LOTE 01 - COND. MINI CHACARAS DO LAGO SUL
BRASILIA - DF
(61) 3367—3231
(61) 3477-6691

Imuvessn Oulnlaví'eua. IVE/2018 as 13 24

www pool al gov or
mm 2.,
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Ocorrência Nº:

51I2013-D

"
Folha/,

11

Name:

GUSTA vo MICHELOT‘H FLECK

EnvonmenIo:

ENVOLVIDO.
GUSTAVO MICHELOTI'I FLECK

Law]. º Hill)
Processo n .
~ .EJA—M
. m
——r

Mã

REJANE MICHELOTTI FLECK

Rubncn

Nacionalidade:
Daia de NasamenloIdade'
Sexo.
Idenlidade
Grau de Instrução'
EsIado CIVII'
F'roIissão:
Cargo/Função'

BRASILEIRA
Naturalidade: SANTA MARIA / RS
02/08/1978
34 anos.
Masculino,
43131964
Órgão Expedition/UF- SSP l SC
SUPERIOR
CASADOIA)
Advogado. em geral
ADVOGADO

Outros Commas:

OAB/DF 21 .243

EmaII:
CPF:
Gravidade das Lusôes:

advocaciagmlºholmamom
780.655.260-04
Xgnorada

Nome:
Envalwmenlo:

CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA
ENVOLVIDO.

Pal:

JOÃO VIEIRA DA SILVA

PaI.

,,.

Màe'

EULALIA FURTADO DA SILVA

Nªcionalidade:

BRASILEIRA

Dala de Nascimenm'

30/07/1971

Idade'
Sexo:

41 anos.
Feminmo.

Idenudade

1150472

ProIIssao:

CORRETOR DE IMÓVEIS

Cargo/Função:
Endereço Cumermal
Complemento:
Tel. Celular:
CPF
Gra/Idade das Lesões:

CORRETORA
SIA TRECHO 03 LOTE 1310/1320. EDIFICIO TAVA, SALA 103
BRASILIA - DF
(61) 7815-5380
636.174.551-15
Ignorada

3

Naluvahdade: BRASÍLIA ' DF

Órgão Expcdldor/UF: SSP ! DF

Nome:

CARLA PATRICIA DA SIL VA VASCONCELOS

Envolvrmenlo
Pal:
Mãe:
Nacionalidade:

ENVOLVIDO.
JOAO VIEIRA DA SILVA
EULÁLIA FURTADO DA SILVA
BRASILEIRA
Naluralidade: BRASILIA ( DF

Data de Nasmmemo:
Idade:

30/07/1971
41 anos.

Sexo:

Femlnmo,

1 150472

CORRETOR DE IMÓVEIS
CORRETORA

Órgão ExpedidoI/UF: SSP / DF

Endereço Comemal

SIA TRECHO 03 LOTE 1310/1320, EDIFICIO TAYA, SALA 103

mm ocm m gomv
mm. )Is
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POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
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SAI SUDOESTE BLOCO D - PREDIO DPE - 3207-4855
Ocorrência Nº: 51/2013—0

Complemenio:

BRASÍLIA - DF

Tel. Celular

(61) 7Bl5-5380

CPF:

635.174.551-15

Gravidade das Lesões:

Ignorada

Nome:
Envolvimento:

DAHLAN RODRIGUES DOS SANTOS
OUTRO. NAO IDENTIFICADO

Nacionalidade;
Sexo'
Gravidade das Lesões

BRASILEIRA
Masculine.
Ignorada

GDF

Hrsrómco
Na data de hale, por volla das 17h30. asia delegacra loi rnlormada pelo senhor EDUARDO TOLEDO NETO. de
que haviam várias pessoas, (atendo uso de Ioices & outras lerramenlas, arrancando a cerca e lenlanuo invadir
uma área de lerra penencenle ao Condomínio Mun: Chácaras do Lago Sul. Etapa-I. SIIUªdO no Alliplano Lesle,
Paranoá/DF.
Equipes desta deiegacra. composla pelo Agentes Horácio. Rivanildo. Darcy e Juliana, compareceu ao local,

onde Iai veriiicada a presença de vários homens Iazendo servrço da roçagam de maio e que havia um pedaço de

cerca derrubada.
No local fomos nlormados pelo senhor EDUARDO TOLEDO NETO 9 pela senhora WILMA DO COUTO DOS
SANTOS CRUZ. que os Trabalhadores eslava desde o inicio do dia Invadindo a área penencenie ao Condomínio
Mim Chácaras do Lago Sul, Etapa-I. bem como havram ameaçado os declaranles.

Em cantata com a senhora PATRÍCIA. que se enconlrava no rnienor da chácara. esta mlormuu que a ierra
seria de propriedade de um amigo. de nome Darlan, e que mando. GUSTAVO. esiava comparecendo ao local
para informar sobre a propriedade da terra.

GUSTAVO MICHELOTI'I FLECK. compareceu ao local e declarou que possuía documentação relativa a
propriedade da terra. Acrescentou que coniraiou as pessoas para limpar 0 Isle e que derrubou um pedaço da

cerca vez que Iora colocada indevidamenle. Também narrou que retirou uma placa indicando que a propriedade

seria do Condomínio.
Anle a situação. as panes loram convidadas a comparecer a esia delegacia para o registro dos lalos. vez que.
no local. não Ion possuvel verrlicar a real proprreláno da área. Acrescento que o Terreno em iiligio. ao que consta,
pertence ao patrimônio da Terracap
GUSTAVO MICHELO'ITI FLECK e PATRÍCIA, embora tenham se compromelido a comparecer a esta
delegacra. nãº o Irzeram.
PATRÍCIA Ioi idenlilicada Como sendo CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA. ou CARLA PATRICIA DA
SILVA DE VASCONCELOS. CIRG I 150. 472—SSP/DF
Acrescento que Ioram registradas as ocorrêncras 2 379/2013- 6“ DP e 2 576/2013- e“ DP. correlacionadas ao

|an em questão. que eslâo em apuração na Seção de Investigação Geral da relerrda Circunscliclonal
Após análise do Delegado Cheie. loi determinado o encamrnhamenlo do presente a Delegacia do Paranoá,
lendo em vista que na indicros do crimes do Alieração de Lim-les. Esbulho Possessorio, e Ameaça.

Por lim, cumpre destacar que em pesquisas ao sile do TJDFT conla ações eiveis Iígurando como Irlrganies

DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS e a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO DO

MINI-CHACARAS DO LAGO SUUDF.
AUTENTICAÇÃO
Agente:
Delegado Chele:

57.052-4 — JOSE HORÁCIO FONSECA DE OLIVEIRA
63.469-7 - IVAN FRANCISCO DANTAS

Impresso Ouinxadfeua. lie/2013 as 13-24
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SAI SUDOESTE BLOCO D - PREDIO DPE - 32074855

Ocorrência Nº:

DESPACHO
Delegada

51/2013—0

63 469-7 - IVAN FRANCISCO DANTAS
1 - ENCAMINHE-SE A e- DELEGACIA DE POLÍCIA,
2 - CÓPIA A Sl/DEMA

a - CÓPIA A SEOPS/SUDESA
"' HOMOLOGADA em22/03/2013'a521:42h"'

31)

Processo 11°sz
Rum-ic
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Impresso Gunma Feira, 1/8/2013 55 \324

www.pca «(.gmm
Pay-n- y:

Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

Erasma Pammõmo Cullum! ua Humamdado

SEI 0391-001697/2013 / pg. 67

Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 68

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
SEXTA DELEGACIA DE POLICIA

GDF
RELATÓRIO
Nº 348/20I3-06n DP

Paranoá. 27 de Junho de 20l3.

Protocolo Nº 295287/2013-DEMA

Ref.: OCORRÉNCIA Nº 51/20I3-DEMA

Folha:

3

Processo nªdª.! ml. (.511 Qm“)
P-'b 'c :
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PARA: O(yª'DP

MI

Senhor Delegado—Chefe:
Consta da Ocorrência nº 5 I/2013. da DEMA. quc no dia 22/03/2013. das 08:00
às 18:00 horas. estava ocorrendo invasão de uma área pertencente ao Condominio Mini Chácaras do
Lago Sul. inlbnnação essa dada pelo Senhor EDUARDO TOLEDO NETO.

DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÃNCIAS

0 Senhor EDUARDO TOLEDO NETO compareceu na DEMA e informou qtte
desde a manhã daquele dia, várias pessoas haviam invadido uma área do Condominio Mini Chácaras.
Etapa |. mediante uso de foices e outras ferramentas, bem como através do arranquio de cercas ali
existentes. Uma equipe daquela Unidade Policial deslocou-se ao local e constatou a veracidade dos
fatos com as pessoas ali presentes. inclusive com a sindica. Senhora WILMA D0 COUTO DOS
SANTOS CRUZ. No local também entrevistaram as pessoas de CARLA PATRICIA FURTADO DA
SILVA e GUSTAVO MICHELO'I'I'I FLECK e em razão das discordâncias. retornaram à DEMA para
a elaboração da ocorrência em epígrafe.

DAS DILIGÉNCIAS:
Em diligência na QUADRA 0|. CONJUNTO II. LOTE l‘) - CONDOMÍNIO
ESTÃNCIA QUINTAS DA ALVORADA - LAGO SUL-DF. foi contatada a pessoa de CALIXTO
LOPES DOS SANTOS FILHO. 0 qual informou que reside no local há quase três c quc pintou a casa
recentemente, estando, portanto. com a pintura nova.

VERSÃO DOS ENVOLVIDOS
EDUARDO TOLEDO NETO. RG l.428.303/SSP—DF. CPF 784.480.93l-00,

brasileiro, natural de Brasília—DF. nascido aos 29/05/1975. filho de Edson Teixeira Nato e de Louraliee
QUADRA u. AREA IESI'IICI \l LO”: u: . vaum/nr map 71 573-103
'rclemncm 3369 mmm—mu um ou
. mm chfgm M - I:“ I upqmcgpcdmx‘gm hr
Bmsll m - I'ntnnt o Cnlluml .t.. | luuuludade
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Toledo Neto. Servidor Público. residente na SQS 304, Bloco E. Apartamento 608, Asa Sul —
Brasília-DF, com telefones (61) 3223-1796 e (61) 9218-7297. informou aos Policiais da DEMA que

várias pessoas haviam invadido uma área do Condominio Mini Chácaras do Lago Sul. Etapa 1,
arrancando as eereas ali existentes e fazendo uso de foices e outras ferramentas e roçando o mato.
WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ. RG 1.412.786/SSP-DF. CPF
144.975.061-34. brasileira. natural do Rio de Janeiro—RJ. nascida aos 29/11/1944. filha de Moacyr dos
Santos Cruz e de Olívia do Couto Cruz. Servidora Pública. residente na SQS 304. Bloco E.
Apartamento 608, Asa Sul - Brasilia-DF. com telefones (61) 3223—1796 e (61) 2032-5430. a qual

informou que e sindica do Condominio Mini Chácaras. Elapa 1 e que tem enfrentado muitos problemas
com pessoas invadindo os terrenos do condomínio e na data do fato esteve presente quando a polícia
chegou ao local e então informou-os sobre a invasão e pediu providências; que ja ajuizou uma ação
judicial para resolver esses problemas e que com relação às ameaças. estas estão sendo apuradas na
Ocorrência 263 1/2013 da 6" DP.
BRUNO FRANCK DOS SANTOS ANDRADE, RG 2.695.035/SSP—Dl7. CPF

026.226231—27. brasileiro. natural de Brasília-DF. nascido aos 03/07/1987. tilho de Paulo Roberto de
Andrade Antonio e de Maria Alice dos Santos. Assistente Administrativo. residente na Quadra 22, Rua

10. Lote 1|. Parque Industrial Mingnone 1. Luziânia-GO. com telefones (61) 3367-3231 e (61)
8477-6691. confirmou. na qualidade de testemunha. os fatos narrados por EDUARDO E WILMA.
afirmando que já há tempos corretores de imóveis tem tentado vender ou articulando para que pessoas
invadam a área do referido condomínio.

GUSTAVO MICHELO'ITI FLECK FILHO. RG 43l3|964lSSP—SC. CPF
780.655.260-04. brasileiro, natural de Santa Maria-RS. nascido aos 02/08/1978, filho de Gustavo
Micheletti Fleck e de Rejane Michelotti Fleck. Advogado. com endereço Sai Sul. Trecho 03. Lotes
1310/1320. Ed. Taya. Sala l03, com telefones (61) 3244-9221 e (61) 78153430. disse que possui
documentação do imóvel e em razão disso, contratou pessoas para limpar o terreno e tirar uma cerca
que estava ali indevidamente, bem como retirou uma placa que dizia que a área era de propriedade do
condomínio. Entretanto. não apresentou documentação referente ao imóvel.
CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SlLVA. RG 1.150.472/SSP—DF, CPF
636.174.551-15, brasileira. natural de Brasília-DF. nascida aos 30/07/1971, lilha de João Vieira da
Silva e de Eulália Furtado da Silva. Corretora de [móveis. com endereço no Sia Sul. Trecho 03, lotes

1310/1320. Ed. Taya. Sala 103 — Distrito Federal. com telefones (61 7815-5380. esta informou que
parte da área e' de propriedade de seu amigo DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS.

DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS. RG 3227037/SSP-GO. CPF
803,398141-15. brasileiro. natural de Goiânia-GO. nascido aos 03/11/1975. lilho de Eustáquio Alves
dos Santos e de lrami Rodrigues dos Santos. Corretor de [móveis, residente na Q1 31, Conjunto 01.

Chácara 01 - Lago Sul, com telefones (61) 3435-5908 e (61) 8224-5420. informou que há um litígio
QUADRA 33. AREA LSI’IZCI \1 I 011304 , Paranoa/D'
Telefone(s) 3369 01001113an 3569 ºm
mm pcdi‘goi brDmsllla . l'almuõmo Cultural da Iluman
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envolvendo a áreª em referência e inclusive há uma ação judicial tratando do assunto, onde

documentos de ambas as panes foram apresenlados.
Consta ainda da Ocorrência nº 051/2013 da DEMA, referência à Ocorrência nº
2379/2013 e da Ocorrência nº 2576/20l3. ambas da 6“ DP. Ambas registrados pela Senhora WILMA
acima qualificada e tratando sobre problemas envolvendo o condomínio. A primeira numn possível
tentativa de invasão e a segunda uma injúria envolvendo o Senhor Gustavo. também acima qualificado,
mas tendo relação com o caso. Esla ocorrência gerou o Termo Circunstanciado nº 455/20l3. o qual foi
remetido ao Fórum do Plano Piloto no dia 22/05/2013.

Há ainda a Ocorrência nº 2626/2013. registrada pelo Senhor DARLAN, retro

qualificado, narrando que leria ouvido disparos de arma de Fogo e alguns indivíduos pcrlo de sua

chácara c quc Dona WILMA leria invadido sua chácara leria c dito que ia dar um tiro

Al n ids * erlç/

/ ?)
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E POLÍCIA
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888,004805/13

,
Ref. Auto de Infração Ambiental (fm SULFI—D1)
(emitido em 04/11/2013)

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ Nº
00.673.283/0001—31, situado no SHDB DF-025, SHIS QI 33, Conjunto 01, Lote
01, Lago Sul— Brasília-DF, neste ato representado por sua Presidente Srª
WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, brasileira, funcionária pública, CPF
144. 975 061-34, domiciliada no SHIS QI 33, Conjunto 01, Lote 01——Legc
Sul/Brasilia—DF, CEP 71. 680. 353, (doc 01), vem, perante V Exª, com fulcro na

Lei nº 12. 651/2012, porsua Advogada, (m.j) apresentar

DEFESA ADMINIS TRA TIVA

(IMPUGNAÇÃO A ADVERTÉNCI'A E EMBARGO DE OBRA)

com fulcro no nos fundamentos [éticos e jurídicos que passa a aduzir:

TEMPESTIVIDADE:

Nos :ermos do an’. 113, do Decreto nº 6.5214. de;'2'ue julhs de .2008 n qua—I
dispõe sobre as inn—ações e sanções a
istraíives ao meio amb/e,
abe/eae o processo administrativo para .:
acáo desáas I
e‘nc s, 0 PRAZO para aprese

'

'

. .çao
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04/1 1/2013. portanto oprazo final para a interposição da impugnação é n
dia "%%
24 /52053M

Tempestiva, pois, a presente interposição;

FATOS:

O Auto de Infração impugnado foi emitido com base no Código Florestal — Lei
Federal nf 12. 651/2012, art. 26, incisos I e IX, e, culminou em aplicação de

ADVERTENCIA E EMBARGO DE OBRA, (doc, anexo)
A impugnante foi advertida a recuperar pseudo área degradada, na ETAPA il,
onde não exerce qualquer ingerência, nos termos da Instrução Normativa nº
08/2012-IBRAM, apresentando o PRAD no prazo de 30 (trinta dias).

MÉRITO - DIREITO
Q AUTO DE INFRAÇÃO CONTÉM ERRO ESSENCIAL INSANÁVEL; A
AREA APONTAPA NO AUTO DE INFRAÇAO NAO CONDIZ COM A AREA
DA ASSOCIAÇAO AUTUADA.
O Auto de Infração apontou a ETAPA Il, do Condominio Mini Chácaras do Lago
Sul, no entanto a ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DOS LOTES DO

CONDOMÍNIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, cujo CNPJ e endereço foram
apontados existe e foi criada para gerir e defender os interesses dos proprietários

dos lotes situados na ETAPA !.
Embora conste no Auto de infração o nome da Associação dos Lotes do
Condominio Mini Chácaras do Lago Sul — com seu CNPJ, venho-ase que &
fiscaíização foi feita na ETAPA ii; ou seja. em outro local,

Com efeito. o Auto não pode ser comandado tendo em vista a confusão de local
apontado como detectada a infração: Assim sendo em face de conter erro insanávei
viola o princípio do COZVTFADITÓRÍO E DA AMPLA DEFESA, princípios
assegurados tanto pela Lei Processual Administrative, quanto pela Constituição
federal.

O CONDOMINIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL SE DIV/DE EM 2 (duas!
_efagas: EAPA I. E ETAPA II.
0 Condominio Mini Chácaras do Lago Sul, se divide em 2 (duas) áreas, distintas.
identificadas como ETAPA ie ETAPA ll;

ETAPA í:

A Etapa i, corresponde as Quadras 01 a 03, situa-sa nas Quadras 37 e 33 do Sºror
Habitacional Dom Bosco, Sua área mede 26, 05 (vinte e seis hectares e oinco ares),

Possui Título de Propriedade registrado em Cartório; Foi adquirida de da Srª K
AER/TO PIMENTA e encontra-se registrada na Matrícuia nº 16 262. do 2" Ofir:
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JM;
Notas e Protesto & Registro de Pessoas Jurídicas, Título e IL‘ocrun'PérTI'ogi ,
ªáãtaat, na ' '
Quadra 503 Sul. Os proprietários de lotes formaram uma
Associação para
administrar os seus interesses que é presidida pela Srª Wilma do Couto
dos Santos
Cruz, conforme provam os documentos anexos.
ETAPA Il (local vistoriado conforme apontado no Auto de
Infração
A ETAPA II, onde, segundo consta no Auto de Infração, os
agentes fiscais
detectaram a degradação apontada, ocupa uma área com 60,06 hectar
es (sessenta
e seis hectares); Embora situe-se no mesmo perímetro da área registr
ada na mesma
Matrícula nª 16.262, é área distinta, constituída pelas Quadra
s 04 a

11, e

administrada por outra Associação denominada ALCOOLMINA S—Quad
ras 04 a 11,
cujo Presidente e o Sr. RICARDO AUAD LIMA, conforme
comprovam os
documentos anexos.

NULIDADE DO AUTO DE _INFRAÇÃO POR CONTER ERRO
ESSENCIAL , VIOLAÇÃO
AOS
PRINCIPIOS
DO
CONTRADÍTORIO E DA AMPLA DEFESA.

Nos termos de Lei nº 6.514/08, artigos 96 e 97 e 100, § 1”, e da Constit
uição Federal

de 1988, (art. 5°, inc, LV), um ato administrativo é nulo quando contém
erro
essencial, porque dificulta a defesa do autuado] e, como e' óbvio, o erro
essencial
viola os princípios do Contraditório e da ampla delesa. não podendo
ser convalidado,

O Auto impugnado aponta infração (degradação de área, sem licença
ambiental)
cometida ne 51AM III do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, àrea essa
que
não é gerida pela Associação apontada no mesmo documento. Assim
sendo, não
pode a Associação apontada ser responsabilizada por ato infractonai aponta
do em
área, onde não possui qualqueringerênciâ,
Com efeito, o Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008 que dispõe sobre as

infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e estabelece o processo
administrativo para apuração desta infração. determina, peremptoriamente:
An. 96.

Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será

lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência
ao autuado,

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
Art. 97.

O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a

identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações
administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e
regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que

comprometam sua validade.
Art. 100. O auto de infração que apresentar vicio insanável deverá ser declara
do

nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o arquivamento do
processo, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria—Geral Federal
que

atua junto a' respectiva unidade administrativa da entidade responsa-«ef pela
autuação.
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PEDALLk)
FRDE2331 .DL‘I . 657/2013
§ 19 Para os efeitos do caput, considera—se vicio insana
Ia
5585"- que aw
correção da autuação implica modificação do fato descrito no abro
de infração,

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos
locais onde
efetivamente caracterizar/«se a infração ambiental, não alcançando
as demais
atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade
ou posse ou

não correlacionadas com a infração. [Incluído pelo Decreto nº 5. 686
de 2008
§ 4º O embargo de obra ou atividade restringe—se aos locais onde
efetivamente
caracterizou—se a infração ambiental, não alcançando as demais ativida
des
realizadas em áreas não embargadas da propriedade
ou posse ou não
corre/acionadas com a infração, (Incluido pelo Decreto nº 6.686
de 2008)
Com efeito, se o Auto de Infração impugnado, deu ciência ao respon
sável por uma área,
e no mesmo termo apontou área dIstinta daquela onde diz ter
detectado a infração.

tal ERRO, constitui erro essencial. sendo VIC/O INSANÁ VEL pois, dificultou
a defesa
do Autuado, e como tal lulminou. de morte, os principios do Contrad
itório e da Ampla
Defesa, expressamente assegurados pelo artigo 96, 97 e 100,
do Decreto Nº 6.514 de

22 de julho de 2008, e pela Constituição Federal, artigo 5ª, inciso LV.
A TODA E V/DÉNCIA que a impugnante não pode responder por
infração, e nem
apresentar recuperação de área degradada em local que não é de sua propri
edade,

e nem tão pouco possui qualquer ingerência — sendo certo que a
ETAPA ll,
apontada no auto, não pertence aos proprietários da Associação
do Condominio
Mini Chácaras do Lago Sul.
Portanto, requer & Impugnante que 0 AUTO DE INFRAÇÃO seja
ANULADO pela
Autoridade Administrativa, em respeito aos princípios do CONTRADITÓ
RIO E DA
AMPLA DEFESA, nos termos determinados pela Lei nº 6514/0
8, artigos 96. 97 e
100, § 1°,
e do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 7988, por conter
erro

essencial, e assim não produzir nenhum efeito no mundojuridico.

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO

LAGO SUL . ETAPA I- CADEIA DOMINIAL.
A Associação de Proprietários dos lotes situados no Condomínio Mini Chácar
as (Io
Lago Sul, Quadras 01 a 03 — ETAPA [ possui os registros imobiliários
das terras,
terras estas, particulares. adquiridas em 2 (duas) transações imobiliárias,
conforme
se descreverá:
A

1ª aquisição, 06,06 (seis hectares e seis ares), ocorreu em

15.12. 99; Foi

comprada das mãos da Srª KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO, pelo
preço
de R$ 20. 000, 00 (vinte mil reais , conforme prova a Escritura Púbiica
anexa,

registrada no Cartório do 2° Ofício de Notas de Brasilia. situado na Quadra 503
Sul,
(provas anexas),

A Escritura Pública de Compra e Venda foi feita entre KÁTIA ABPÃO PIMENTA
SERENO FIRMO, a favor da Associação dos Proprietários de Lotes do
Condomínio

Mini Chácaras do Lago Sul, representado pelo seu Presidente, é época. Sr. LUCIO
PEREIRA DA SILVA.
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O documento de aquisiçãº foi registrado no 2" Oficro de Notas, Protesto, Registro
de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Livro nº 65, ﬂs. 199/200, Cartório

situado na Quadra 503 Sul.

,

Punº . L11

A Cadeia Dominial da AREA é a seguinte:
PRUEISBI .UÚI . Eª7/ZUI3

A 1ª aguisigéo‘ 06, 06 (seis hectares e seis ares),

”“ T ' Z ª ª Z 5 ª ' X VLW

1) A Associação de Proprietários de Lotes do Condominio Mini Chácaras do
Lago Sul adquiriu a área de KÁTIA ABRÃO PIMENTA,
em 15.12.99,
(representado pelo seu presidente, à época, LÚCIO PEREIRA DA SILVA),
prova anexa,
2) KÁ TIA ABRÃO PIMENTA, por sua vez,

adquiriu a área de LUIZ CARLOS

AMARAL, em 15.09.99, conforme prova a Escritura lavrada em 04.02.97, fls.
171/172, do Iivro 53, prenotada no Registro Imobiliário nº 158. 239, fls. 298, livro

1g), prova anexa.
3) LUIZ CARLOS DO AMARAL adquiriu de JANUNCIO AZEVEDO, conforme
se prova com o Registro Imobiliário nº 56, prenotado na Matrícula nº 16.262,
do Canário de Registro de Imóveis do 2º ofício, do Distrito Federal, em 26/07/84,
às fls. 115, no Iivro 1.231, 1°. Oﬁcio de Notas de Brasilia. (documentos anexos)

4) JANUNCIO AZEVEDO, por sua vez adquiriu de ANTONIO SE SOUZA
VASCONCELOS (ﬁlho de BALBINO DE SOUZA E SILVA, casado com MAR/A
DAS DORES), ambos sucessores de VALENTINA SOUZA E SILVA, dona do
Quin/vão originária, ﬁlha de ALBERTO DE SOUZA E SILVA, (provas anexas)

A 2a aquisição

20,05 (vinte hectares e cinco ares), ocorreu em

1) A Associação de Proprietários de Lotes do Condomínio Mini Chácaras

do Lago Sul adquiriu a a’rea de KÁTIA ABRÃO PIMENTA,
(representado pelo seu presidente, á época,

em 08.03.2000,

LÚCIO PEREIRA DA SILVA),

prova anexa.

2) KÁ TIA ABRÃO PIMENTA, por sua vez, adquiriu a área (20, 05 ha) de PAULO
AFONSO OLIVEIRA GOULART em 72.02.93, conforme prova a Escritura
Pública la'/rada no Cartório de Regisrro do 1" Oﬁcic, Li./ra nº 57 ff, 64, prova

anexa,
3) PAULO AFONSO OLIVEIRA GOULART adquiriu de RAM 'LFC & DIONÍSIA
SOUZA E SILVA, 11 Ionze) alqueire; (conforme faz prova 0 Registra nº 82,
prenotado na matrícula nº 16. 262.

do Cartório de Registro de Imóveis do 2D
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oficio, do Distrito Federal, em Zhi/0,784, às ﬂs. 1115, na livre 1.231, iº. Ofício de
Notas de Brasília. (documentos anexos)
4) PAULO AFONSO OLIVEIRA GOULART, vendeu a KAT/A ABRAÃO
PIMENTA, somente 20,05 (vinte hectares e cinco ares) conforme faz prova o
Registro nº 83 prenotaclo na matrícula nº 16.262, do Cartório de Registro de
Imóveis da 2ª ofício, do Distrito Federal, em 26/07/84, as ﬂs. 1 15, no livro 1. 231,
1". Oficio de Notas de Brasilia (documentos anexos)

PECAP. hà
PRUE:381.DDI .eairznla
SINTESE DA ORIGEM

MH . z 51.2 5 SI— x

NNWX

A Área em questão tem sua origem no Quinhão da VALENTINA DE SOUZA E
SILVA, que se encontra em litígio na Vara do Meio Ambiente — Processo Nº
2725/91, sendo certo que neste Processo consta LAUDO PERICIAL que
comprova que a TERRACAP possui tão somente 665 (sessenta e seis por cento)
da área, sendo 34% (trinta e quatro por cento) de particulares.
Embora não seja este o objeto do AUTO DA INFRAÇÃO, a Associação autuada
faz questão de trazer aos autos a demonstração da contenda hoje existente em
tomo da Quinhão da Valentina, para que não restem dúvidas de que aquela
área, ETAPA l. Quadras 01 a 03, pertence a PARTICULARES,
O PERCENTUAL DE 66% DA ÁREA, PERTENCENTE Ã TERRACAP (Laudo
Perícia! anexo, acostado no Processo 2725/91, na Vara do Meio Ambiente)
A confusão feita por alguns desavisados de que a área do Condominio Mini
Chácaras do Lago Sul é terra pública, logo será sanada quando o Juiz da Vara
do Meio Ambiente pro/atar sentença na Ação Demarcatória nº 2725/91, ajuizado

pela própria Terracap, para que a Justiça desmembre os 66% que lhe pertence
dos 34% que é terra de PARTICULARES.

Porque a Terracap pede, judicialmente, que se demarque a área?
Porque, no ano de 1994 foi lavrado o Registro da Desapropriação Amigável,
transação esta feita entre os herdeiros de VALENTINA DE SOUZA E SILVA, e
GERALDO e MARGARIDA; Porém, ao lavrar a ESCRITURA AMIGÁVEL
(desapropriação de 118 alqueires), (; Cartório registrou somente as
confrontações e limites das terras de VALENTINA, deixando de registrar as
confrontações e limites das fer/as que os sucessores de VALENTINA herdaram
também de GERALDO e MARGARIDA,
Com base neste documento, a TERRACAP assevera, equivocadamente que
todo o quinhão de VALENTINA :'he pertence, porém o LAUDO PER/GIAL anexo

prova que não é verdade, e esta pre-va documental certamente desvendara' a
contenda e a área será desmembrada da propriedade (86%} que pertence a

(«., _,
\\J
&

/

&
Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 85

Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 86

Terracap, pois há documentos no Processo Judicial que provam que o
pagamento foi feito a 3 herdeiros: Geraldo. Margarida e Valentina; Logo as terras
pertencentes a' Terracap são provenientes não só do quinhão da VALENTINA,

mas também de Geraldo e Margarida, Os 118 alqueires comprados pela
Terracap estão distribuídos entre os 3 herdeiros, o que significa 66%, sobrando
34% de área que é de particulares, entre estes 34% encontra-se a área que
pertence ao Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Etapa 1, Quadras 01 a 03,

incrustrado no Setor Habitacional Dom Bosco, reconhecido pelo PDOT, Lei nº
806/2009,
A ÉPÓCA DA VENDA, A CONTENDA SUSCITOU DEMANDA CRIMINAL
CONTRA A SENHORA KATIA ABRAO PIMENTA, SOB A ALEGAÇÃO DE
QUE A MESMA VENDEU TERRAS PUBLICAS, PORÉM, AO FINAL DA
INSTRUÇAO CRIMINAL,
A MESMA FOI ABSOLVIDA PORQUE O
MAGISTRADO ENTENDEU QUE AS TERRAS NÃO ERAM PÚBLICAS,
SENÃO VEJAMOS:

Em Processo Criminal ajuizado contra KÁTIA ABRAO PIMENTA, no ano de
1995, ajuizado perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Circunscrição Especial

Judiciária de Brasilia, (documento anexo), pelo Ministério Público do Distrito
Federal,

denunciou que a mesma havia vendido terras públicas a terceiros;

Finda a instrução criminal a douta Juiz entendeu que não se tratava de terras
públicas, mas de terras desapropriadas em comum com a Terracap, cuja área

não havia sido demarcada como aquela vendida pela Srª KÁTIA ABRÃO
PIMENTA

à

ASSOCIAÇÃO

DE

PROPRIETÁRIOS

DE

LOTES

DO

CONDOMIN/N/O MINI CHACARAS DO LAGO SUL. & por isso a Srª KA TIA foi
absolvida; Vale transcrever trecho da SENTENÇA pro/atada em favor da Siª

KA TIA ABRAO PIMENTA: (documento anexo).
Em sua fundamentação, às fls. 480, anota o douto Magistrado Sentenciante:
"Trata-se de Laudo elaborado pela TERRACAP reconhecendo a cou
propriedade com terceiros. Inega'vel que o bem questionado não é, ao
menos em parte, terras públicas. No particular, eventual dano causado ao
meio ambiente está sendo discutido no foro próprio, Destarte,
considerando a propriedade comum ou co- propriedade, cabe acrescer

considerar que a prova coligida não logrou demonstrar qual parte da área
Ioteada estaria incrusirade em TERRAS PÚBLICAS e qual estan'a
ocupando Terras particulares. Taís fatos comprometem a denúncia na
medida em que não restou localizada a demarcacão do.-: limites das
áreas referenciadas, ou sejam os limites públicas e os limites
privados. Diante da prova dos autos não se pode descartar a
Dossiblidade do Iateameºgo estar fincado em terras particulares”.
(grifos!
(Í
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ATUALMENTE TRAMITA NA SECRETARIA DE CONDOMÍNIOS
DO
DISTRITO FEDERAL - SERCOND/lDF. PEDIDO ADMINISTRATIVO
DE
REGULARIZAÇAO DO PARCELAMENTO DO SOLO

Encontra-se tramitando na SECRETARIA DE CONDOMÍNIOS DO DISTR
ITO
FEDERAL o processo nº 030005996/96 (cópia anexa), com
pedido de
Regularização do Empreendimento, cujos Pareceres apontam para
a validade

dos documentos imobiliários, pertencentes ao Condomínio Mini Chácaras
do
Lago Sul, tendo inclusive já expedido DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO,
da
ERAPA II, que é distinto da ETAPA]. (documento anexo).

CONCLUSÃO:

Com a demonstração acima se prova que as terras onde está situado
o

CONDOMIM/O MINI CHACARAS DO LAGO SUL, é de propriedade de
particulares, pois, provado esta, pelo LAUDO PER/GIAL (documento anexo)
que

a TERRACAP somente desapropriou e 66% (sessenta e seis por cento)
da
área, denominada QUINHÃO DA VALENTINA, onde se situam as terras
adquiridas pela Associação de Proprietários dos Lotes do Condominio
Mini
Chácaras do Lago Sul, Etapa I, Quadras 01 a 03, sendo certo que 34% (trinta

e quatro por cento) da área do Quinhão de VALENTIANA pertence a particulares,
e dentro destes 34% estão incrustadas as terras em questão.

PEDID O
Pelo exposto requer a ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DOS LOTES
DO

LOTEAMENTO DO CONDOMÍNIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL-E TAPA 1,
que seja ANULADO O AUTO DE INFRAÇÃO que ADVERTIU e DETERMINDU
que esta Assaciaçãa_apresentasse em 30 dias o PRAp (PROJETO
DE

RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA) par conter VICIO iNSANA VEL,
sendo certo que o pedido se embasa nos artigos 96, 97 e 100, do Decreto Nº

6.514 de 22 de julho de 2008, e na Constituição Federal, artigo 5° inciso LV.
Pede deferimento
Brasília, 12 de novembro de 2073

WILMA c
'

«“ Xls":
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, . ' 7

' o DosºsÃ #65 %;Ruz
ciação dos/Propnetários dos Lotes do Condominio Mini
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DOCUMENTOS ANEXOS A DEFESA:
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Mandato Procuratório
Ata de Eleição e Posse da Slndica e Presidente da Associação
Auto de Infração IBRAM
Cópia do Decreto nº 6.514/08
Documentos da Associação das Proprietários do CMLS (Ata, Estatuto)
Documentação de propriedade das terras da Associação
Parecer do GRUPAR sobre a processo de regularização do ETAPA II
Cópia de peças do Proc. Administrativo de pedido de Regulamentação do
Parcelamento do Solo, que tramita na SERCOND/DF
Cópia de Sentença prolatada em Processo Criminal que absolveu KÁTIA
ABRÃO PIMENTA, Empreendedora que vendeu a área para o CMLS —
E TA PA l.
10. Laudo pericial a '
cesso nº 2725/91, que tramita na Vara do Meio
Ambiente.
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EXCELENTÍSSIMO,
SENHOR
PRESIDENTE
INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL—IBRAM-DF

DO

max—>115

nnc:asl.0m.ca7/znla

nuhzmsazx IAM

Ref. Auto de Infração Ambiental (fm SULFI—01)

(emitido em 04/11/2013)

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ Nº
00. 673.283/0001-31, situado no SHDB DF—025, SHIS QI 33, Conjunto 01, Lote
01 , Lago Sul— Brasília-DF, neste ato representado por sua Presidente Srª

WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, brasileira, funcionán'a pública, CPF
144975 061 -34, domiciliada no SHIS QI 33, Conjunto 01, Lote 01-L ago
Sul/Brasilia—DF, CEP: 71680353. (doam), vem, perante V. Exª. com rulcro na
Lei nº 12,651/2012, por sua Advogada, (m;). apresentar

DEFESA ADMINISTRATIVA

(IMPUGNAÇÃO A ADVERTÉNCIA E EMBARGO DE OBRA)

com fulcro no nos fundamentos táticos e jurídicos que passa a aduzir:

TEMPESTIVIDADE:

Nos :an'nos do art. 113, do Decreto nª 6514. de 22 de julho de 2008, o qual

dispõe sobre as infrações e sanções ad 'nistrat'ivas ao meio ambiente, e
estabelece o processo administrativo para a
"o destas infrações e dá outras
providências, 0 PRAZO para apresentaçê da

e administrativa, contra auto de

inflação é de vinte dias, contados a partir da :

ÍICSÇÉU' A autuação foi feita em
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04/1 1/2013, portanto o prazo ﬁnal para a inter
posição da impugnação é dia 24/11/2013.
Tempestiva, pois, a presente interposição;

FA TOS:

O Auto de Infração impugnado foi emitido com
base no Código Florestal — Lei

Federal nf 12.651/2012, art. 26, incisos Ie
IX,

e,

culminou em aplicação de

ADVERTENCIA E EMBARGO DE OBRA. (doc. anex
o)

A impugnante foi advertida a recuperar pseudo
área degradada, na ETAPA II,
onde não exerce qualquer ingerência, nos term
os da Instrução Normativa nº
08/2012-IBRAM, apresentando o PRAD no praz
o de 30 (trinta dias).

MÉRITO . DIREITO

9 AUTO DE INFRAÇÃO CONTÉM ERRO ESSENCIAL INSANÁ VEL; A
AREA APONTAPA NO AUTO DE INFRAÇ
AO NAO coworz COM A AREA
DA ASSOC/AÇAO AUTUADA.
O Auto de Infração apontou a ETAPA II, do Condomínio Mini
Chácaras do Lago
Sul, no entanto & ASSOC/AÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DOS
LOTES DO
CONDOMÍNIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, cujo
CNPJ e endereço foram
apontados existe e foi criada para gerir e defender
os interesses dos proprietários

dos lotes situados na ETAPA I.

Embora conste no Auto de Infração o nome da

Associação dos Lotes

do
Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul — com
seu CNPJ, ven'tica-se que a
”seal

/zação foi feita na ETAPA II; ou seja, em outro local;

Com efeito, o Auto não pode ser convalidado tendo
em vista a confusão de local

apontada como detectada a infração; Assim sendo em face de conte

r erro insanável

viola o princípio do CONTRADITÓRIO E DA AMPL
A DEFESA, princípios
assegurados tanto pela Lei Processual Administrativa,
quanto pela Constituição
Federal.

O CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL SE DIVIDE
EM 2 (duas!
etaºas: _
ETAPA I E—
ETAPA II,
O Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, se divide em 2
(duas) áreas, distintas,
identificadas como ETAPA Ie ETAPA II;

ETAPA !:
A Etapa I, corresponde as Quadras 01 a 03. situa—se nas Quadras
31 e 33 do Setor
Habitacional
Dom Bosco; Sua área mede 26, 05 (vinte e seis hectares
e cinco ares);

Possui Título de Propriedade registrado em Cartório; Foi adquirida
de da Srª KATIA
ABRAO PIMENTA, & encontra—se registrada na Matrícula
nª 16.262, do 2° Ofício de
2
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imp. [IH
PRD£:391.DDI.897/2013
Nuzman-x
Notas e Protesto & Registro de Pessoa
s Jurídicas, Título e Documentos, situ
ado na
Quadra 503 Sul. Os proprietário
s de iotes formaram uma Asso
ciaç
ão
para
administrar os seus interesses que
é presidida pela Srª Wilma do Cout
o
dos
Santos
Cruz, conforme provam os documento
s anexos.

ETAPA Il (local vistoriado conforme apo
ntado no Auto de Infração
A ETAPA II,

onde,

segundo consta no Auto de Infr

ação, os agentes fiscais
detectaram & degradação apontada, ocu
pa uma área com 60, 06 hectares (sessent
a

e seis hectares); Embora situe—se no mes
mo perímetro da área registrada na mes
ma
Matrícula nº 16.262, e área distinta,
constituída pelas Quadras 04 a 11,
e
administrada por outr

a Associação denominada ALCOOLMINAS—
Quadras 04 a 11,
cujo Presidente é o Sr. RICARDO AUA
D LIMA, conforme comprovam os
documentos anexos.

NULIDADE DO AUTO DE _INFRAÇÃO
POR CONTER ERRO
ESSENCIAL ' —
VIOLAÇAO
AOS
PRINCIPIOS
DO
CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da Lei nº 6.514/08, artigos 96 e
97 e 100, § 1ª, e da Constituição Federal
de 1988, (art. 5“, inc. LW, um ato admin
istrativo é nulo quando contém erro
essencial, porque diﬁcu/ta a defesa do autua
do, e, como é óbvio, o erro essencial
viola os princípios da Contraditório e da ampl
a defesa, não podendo ser convalidado

O Auto impugnado aponta infração (degradação
de área, sem licença ambiental)
cometida na ETAPA II[ do Condomínio Mini Chác
aras do Lago Sul, a'rea essa que

não é gerida pela Associação apontada no
mesmo document

o. Assim sendo, não
pode a Associação apontada ser responsabilizad
a por ato infracional apontado em
área, onde não possui qualqueringerência.

Com efeito, o Decreto nº 6.514 de 22 de julho
de 2008 que dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambi
ente, e estabelece o processo
administrativo para apuração desta infração,
determina, peremptoriamente;
An. 96.

Constatada & ocorrência de infração administra
tiva

ambienta/, será
lavrado auto de infração, do qual deverá ser
dado ciência ao autuado,

assegurando-se o contraditório e a ampla defes
a.

Art. 97. 0 auto de infração deverá ser lavrado
em impresso próprio, com a
identificação do autuado, a descrição clara
e objetiva das infrações
administrativas

constatadas e a indicação dos respectivos dispo
sitivos legais e
regulamentares infringidos, não devendo conte
r emendas ou rasuras que
comprometam sua validade.
Art. 100. O auto de infração que apresentar vicio
insanável deverá ser declarado
nulo pela autoridade julgadora competente, que
determinará o arquivamento do
processo, após o pronunciamento do órgão
da Procuradoria-Geral Federal que
atua junto à respectiva unidade administra
tiva da entidade responsável pela
autuação.
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§ 1ª Para os eleitos do caput, considera-se vicio
insanáve/ aquele em que a
correção da autuação implica modificação do fato
descrito no auto de infração.
An. 15-A.

O embargo de obra ou atividade restringe-se aos

locais onde
efetivamente caracterizou-se a infração ambie
ntal, não alcançando as demais
atividades realizadas em áreas não embargad
as da propriedade ou posse ou

não cone/acionadas com a infração. (Incluido pelo Decre
to nº 6. 686 de 2008
§ 42 O embargo de obra ou atividade restringe-se
aos locais onde efeti

vamente
caracterizou-se a infração ambiental, não alcan
çando as demais atividades
realizadas em áreas não embargadas da propr
iedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. (Incluída pelo Decre
to nº 6. 686 de 2008)
Com efeito, se o Auto de Infração impugnado, deu
ciência ao responsável por uma area,
e no mesmo termo apontou a'rea distinta daquela
onde diz ter detectado a infração,
tal ERRO

, constitui erro essencial, sendo VICIO INSANÁ VEL
pois, dificu

ltou a defesa
do Autuado, e como tal fulminou, de morte, os princ
ípios do Contraditório e da Ampla
Defesa, expressamente assegurados pelo artigo 96,
97 e 100, do Decreto Nº 6.514 de
22 de julho de 2008, e pela Constituição Federal, artigo
5°, inciso LV.
A TODA EVIDÉNCIA que a impugnante não pode
responder por infração, e nem
apres

entar recuperação de área degradada em local que não
é de sua propriedade,
e nem tão pouco possui qualquer ingerência —
sendo certo que a ETAPA Il,

apontada no auto, não pertence aos proprietán'os
da Associação do Condomínio

Mini Chácaras do Lago Sul.

Portanto, requer a Impugnante que 0 AUTO DE INFR
AÇÃO seja ANULADO pela
Autoridade Administrativa, em respeito aos princípios
do CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA, nos termos determinados pela
Lei nº 6.514/08, artigos 96, 97 e
100, § 1ª, e do an. 5°. inc. LV, da Constituição Feder
al de 1988, por conter erro
essencial, e assim não produzir nenhum eleito no mund
o jurídico.

SITUA çÁo FUNDIÁRIA DO corvoomiivro MINI CHÁ CARAS DO
LAGO sur. - ETAPA r- CADEIA DOMINIAL.
A Associação de Proprietários dos lotes situados no Condo
mínio Mini Chácaras do
Lago Sul, Quadras 01 a 03 — ETAPA I, possui os registros
imobiliários das terras,
terras estas, particulares, adquiridas em 2 (dues) transações
imobiliárias, conforme
se descreverá:
A 1ª aquisição, 06,06 (seis hectares e seis ares), ocorre
u em
15.12. 99; Foi
comprada das mãos da Srª KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERE
NO FIRMO, pelo preço

de R$ 20. 000, 00 (vinte mil reais), conforme prova a Escritu
ra Pública anexa,
registrada no Cartório do 2° Oﬁcio de Notas de Brasília, situad
o na Quadra 503 Sul,
(provas anexas).

A Escritura Pública de Compra e Venda foi feita entre KÁTIA ABRÃO PIMEN
TA
SERENO FIRMO, a favor da Associação dos Propn'etán'os de
Lotes do Condominio
Mini Chácaras do Lago Sul, representado pelo seu Presidente,
a' época, Sr LUCIO

PEREIRA DA SILVA.
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O documento de aquisição foi registrado no 2ª Ofício de Notas, Protesto, Registro
de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documenios, Livro nº 65, fls. 199/200, Cartório

situado na Quadra 503 Sul.

A Cadeia Dominial da ÁREA é a seguinte:
A 1ª aquisição:

06,06 (seis hectares e seis ares),

1) A Associação de Proprietários de Lotes do Condominio Mini Chácaras do
Lago Su/ adquiriu a área de KÁTIA ABRÃO PIMENTA,
em 15.1299,
(representado pelo seu presidente, à época, LÚCIO PEREIRA DA SILVA),
prova anexa.

2) KÁTIA ABRÃO PIMENTA, por sua vez, adquiriu a érea de LUIZ CARLOS
AMARAL, em 15.09.99, conforme prova a Escritura lavrada em 04.02.97, fls.
171/172, do livro 53, premiada no Registro Imobiliário nº 158.239, fls. 298, livro

19), prova anexa.

3) LUIZ CARLOS DO AMARAL adquiriu de JANUNCIO AZEVEDO, conforme
se prova com o Registro Imobiliário nº 56, prenorado na Matrícula nº 16.262,
do Canário de Registro de Imóveis do 2° ofício, do Distrito Federal, em 26/07/84,

às fls. 115, no livro 1231, 1ª. Oﬂcio de Notas de Brasilia. (documentos anexos)

4) JANUNCIO AZEVEDO, por sua vez adquiriu de ANTONIO SE SOUZA
VASCONCELOS (ﬂlho de BALB/NO DE SOUZA E SIL VA, casado com MARIA
DAS DORES), ambos sucessores de VALENTINA SOUZA E SILVA, dona do

Quinhão originária, filha de ALBER TO DE SOUZA E SILVA, (provas anexas).

A 2a aquisição 20,05 (vinte hectares e cinco ares), ocorreu em

1) A Associação de Proprietários de Lotes do Condomínio Mini Chácaras

do Lago Sul adquin'u & área de KÁTIA ABRÃO PIMENTA
(representado pelo seu presidente. a' época.

em 08.03.2000,

LÚCIO PEREIRA DA SILVA),

prova anexa.
2) KÁTIA ABRÃO PIMENTA, porsua vez, adqui/iu &: área (20,05 ha) de PAULO
AFONSO OLIVEIRA GOULART em 120293, confOIme prova a Escritura
Pública lavrada no Canário de Regisiro do 7” Ofício, Livro nº 67, f]. 64, pmva

anexa.
3) PAULO AFONSO OLIVEIRA GOULART adquiriu de RANULFO e DIONÍSIA
SOUZA E SILVA, 11 (onze! alqueires (conforme faz prova o Registro nD 82.
prenatado na matrícula nº 16.262, da Can'ón'o de Registro de Imóveis do 2”
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ofício, do Distrito Federal, em 26/07/84, às fls. 115, no livro 1.231, 1°. Ofício de

Notas de Brasília. (documentos anexos)

4) PAULO AFONSO OLIVEIRA GOULART,

vendeu a KATIA ABRAÃO

PIMENTA, somente 20,05 (vinte hectares e cinco ares) conforme faz prova o

Registro nº 83 prenotado na matrícula nº 16.262,

do Cartório de Registro de

Imóveis do 2" ofício, do Distrito Federal, em 26/07/84, às ﬂs. 115, no livro 1. 231,

1". Oﬂcio de Notas de Brasilia. (documentos anexos)

SINTESE DA ORIGEM
A Área em questão tem sua origem no Quinhão da VALENTINA DE SOUZA E
SILVA, que se encontra em litígio na Vara do Meio Ambiente — Processo Nº
2725/91, sendo certo que neste Processo consta LAUDO PER/GIAL que
comprova que a TERRACAP possui tão somente 665 (sessenta e seis porcento)

da area, sendo 34% (trinta e quatro por cento) de particulares,
Embora não seja este o objeto do AUTO DA INFRAÇÃO, a Associação autuada
faz questão de trazer aos autos a demonstração da contenda hoje existente em
tomo do Quinhão da Valentina, para que não restem dúvidas de que aquela
área, ETAPA !, Quadras 01 a 03, pertence a PARTICULARES,

O PERCENTUAL DE 66% DA ÁREA, PERTENCENTE Á TERRACAP (Laudo
Perícia] anexo, acostado no Processo 2725/91, na Vara do Meio Ambiente)

A confusão feita por alguns desavisados de que a área do Condominio Mini
Chácaras do Lago Sul é terra pública, logo será sanada quando o Juiz da Vara

do Meio Ambiente prolatarsentença na Ação Demarcatón'a nº 2725/91, ajuizado
pela própria Terracap, para que a Justiça desmembre os 66% que lhe pertence
dos 34% que é terra de PARTICULARES,
Porque a Terracap pede, judicialmente, que se demarque a área?
Porque, no ano de 1994 foi lavrada o Registro da Desapropriação Amigável,
transação esta feita entre os herdeiros de VALENTINA DE SOUZA E SILVA, e
GERALDO e MARGARIDA; Porém, ao lavrar a ESCRITURA AMIGÁVEL

(desapropriação

de

118

alqueires),

o

Cartório

registrou

somente

as

confrontações e limites das terras de VALENTINA, deixando de registrar as
confrontações e limites das terras que os sucessores de VALEN TINA herdaram
também de GERALDO e MARGARIDA,
Com base neste documento, a TERRACAP assevera, equivocadamente que
todo o quinhão de VALENTINA lhe pertence, porém o LAUDO PER/GIAL anexo
prova que não é verdade, e esta prova documental certamente desvendarã a
contenda e a área será desmembrada da propriedade (66%) que pertence à
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Terracap, pois há documentos no Processo Judicial que provam que
o
pagamento foi feito a 3 herdeiros: Geraldo, Margarida e Valentina; Logo as terras
pertencentes a Terracap são provenientes não só do quinhão da VALENTINA,
mas também de Geraldo e Margarida. OS 118 alqueires comprados pela
Terracap estão distribuídos entre os 3 herdeiros, o que signiﬁca 66%, sobran
do
34% de área que é de particulares, entre estes 34% encontra-se a área
que
pertence ao Condominio Mini Chácaras do Lago Sul, Etapa 1, Quadras 01 a 03,

incrustrado no Setor Habitacional Dom Bosco, reconhecido pelo PDOT, Lei nº
806/2009.

A ÉPÓCA DA VENDA, A CONTENDA suscrrou DEMANDA CRIMINAL
CONTRA A SENHORA KATIA ABRAO PIMENTA, SOB‘A ALEGAÇÃO DE
QUE A MESMA VENDEU TERRAS PUBLICAS, POREM, Ao FINAL DA
INSTRUÇAO CRIMINAL,
A MESMA FOI ABSOLVIDA PORQUE o
MAGISTRADO ENTENDEU QUE AS TERRAS NÃO ERAM PÚBLICAS,

SENÃO VEJAMOS:
Ern Processo Criminal ajuizado contra KÁTIA ABRÃO PIMENTA, no ano de
7995, ajuizado perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasilia. (documento anexo), pelo Ministério Público do Distrito
Federal, denunciou que a mesma havia vendido terras públicas a terceiros;
Finda a instnrção criminal o douto Juiz entendeu que não se tratava de terras
públicas, mas de terras desapropriadas em comum com a Terracap, cuja área

não havia sido demarcada como aquela vendida pela Srª KÁTIA ABRÃO
PIMENTA à ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO
CONDOM/N/NIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, e por isso a Srª KÁTIA foi
absolvida; Vale transcrever trecho da SENTENÇA prolatada em favor da Srª
KÁTIA ABRÃO PIMENTA; (documento anexo),

Em sua fundamentação, a's ﬂs. 480, anota o douto Magistrado Sentenciante:
"Trata—se de Laudo elaborado pela TERRACAP reconhecendo a co»
propriedade com terceiros, lnegável que o bem questionado não é, ao
menos em parte, terras públicas. No particular. eventual dano causado ao
meio ambiente está sendo discutido no foro próprio. Destarte,
considerando a propriedade comum ou co- propriedade, cabe acrescer
considerar que a prova coligida não logrou demonstrar qual parte da area

laleada estaria incrustrada em TERRAS PÚBLICAS e qual estaria
ocupando Terras particulares. Tais fatos comgrometem a denúncia na
medida em que não restou localizada a demarcação dos limites das

áreas referenciadas, ou sejam, os limites públicos e os limites
privados. Diante da prova dos autos

não se pode descartar a

possiblidade do loteamento estar fincado

em terras particulares".

(grifos!
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ATUALMENTE TRAMITA NA SECRETARIA
DE CONDOMÍNIOS DO
DISTRITO FEDERAL - SERCOND//DF, PED
IDO ADMINISTRATIVO DE
REGULARIZAÇAO DO PARCELAMENTO DO SOL
O
Encontra-se tramitando na SECRETARIA DE CON
DOMÍNIOS DO DISTRITO
FEDERAL o processo nº 030,005396/96 (cópi
a anexa), com pedido de
Regularização do Empreendimento, cujos Parecere
s apontam para a validade
dos documentos imobiliários, pertencentes ao
Condomínio Mini Chácaras do
Lago Sul, tendo Inclusive já expedido DECLAR
AÇÃO DE lMPLANTAÇÃO, da
ERAPA II, que é distinto da ETAPAi. (documento anexo
).

CONCLUSÃO:
Com a demonstração acima se prova que as
tenes onde

está situado o
CONDOMÍMIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL, é
de propriedade de
parti

culares, pois, provado está, pelo LAUDO PERlC/AL
(documento anexo) que
a TERRACAP somente desapropríou e 66% (sess
enta e seis por cento) da
área, denominada QUINHÃO DA VALENT/NA,
onde se situam as terras
adquiridas pela Associação de Proprietários dos Lotes
do Condominio Mini
Chácaras do Lago Sul, Etapa !, Quadras 01 a 03, send
o certo que 34% (trinta
e quatro por cento) da área do Quinhão de VALENTIA
NA pertence a particulares,
e dentro destes 34% estão incrustadas as terras em quest
ão.

PEDIDO

Pelo exposto requer a ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIO
S DOS LOTES DO
LOTEAMENTO DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAG
O SUL-ETAPA 1,
que seja ANULADO 0 AUTO DE INFRAÇÃO que ADVERTIU
e DETERMINOU

que esta Associação apresentasse em 30 dias
o PRAD (PROJETO DE

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) por conter VIC/
O INSANA VEL,

sendo certo que o pedido se embasa nos artigos 96, 97
e 100, do Decreto Nº
6.514 de 22 de julho de 2008, e na Constituição Federal,
artigo 5° inciso LV.
Pede deferimento
Brasília, 12 de novembro de 2013

DOCUMENTOS ANEXOS A DEFESA:
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Mandato Pmcuratón'o
Ata de Eleição e Posse da Sindica e Presidente da Associação
Auto de Infração IBRAM
Cópia do Decreto nº 6.514/08
Documentos da Associação das Proprietários do CMLS (Ata,
Estatuto)
Documentação de propriedade das terras da Associação
Parecer do GRUPAR sobre 0 processo de regularização do ETAPA
ll
Cópia de peças do Proc. Administrativo de pedido de Regulamentação
do
Parcelamento do Solo, que tramita na SERCOND/DF
Cópia de Sentença prolatada em Processo Criminal que absolveu
KÁTIA
ABRÃO PIMENTA, Empreendedora que vendeu a área para o
CMLS —
ETAPA I.
10. Laudo pericial - '
cesso nº 2725/91, que tramita na Vara do Meio

Ambiente.
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ASSOCIAÇÃO

DOS

DOC . OL

PROPRIETÁRIOS

DE

LOTE

Do

Lama MNI—CHACARAS Do LAGO SUL,
pessoa jurídica de
direi to privado, inscri EO com CNPJ Nº 00.
673. 283/0001 —3l ,
Si tuado no
SHDB DF —- 025 SHIS QI 33, CONJUNTO l , LOTE
l—

LAGO SUL—BRASÍLIA—DF—CEP: 71 . 680353,
pela

sua

brasileira,

Presidente

WILMA

no

Administradora,

neste ato representada

COUTO

exercendo

nos

SANTOS

função

CRUZ

pública,

portadora do CPF nº 144. 975. 061—34, domic
iliada no SHIS QI
33,
CONJUNTO l ,
LOTE 1 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF— CEP:

71 , 680. 353 em BrasíliafDF
()UTORGADA: SONIA TELES DE BULHÓES, brasileira. Advogada,
inscrita

na OA B/DF sob o nº8.ó9(l, com escritório profissional [: SHGS 704, BLOCO H,
CASA 48 - Brasília—DF, tel: 3223-0899, a quem conferem os poderes para o Foro
em geral, com a cláusula AD JUDITIA e EXTRA, para atuar em qualquer Juízo,
Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações
£'0/l1p£.'€l1l€.$' e defendendo nas contrárias, seguindo "max e outras até decisão

ﬁnal. usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, os
poderes especiais para transigir. desistir, receber e dar quitação e. podendo.
(tim/ct substabelecer, e especialmente para apresentar defesa no [BRA/Pi —
limitam Bras/lift Ambiental do Distrito Federal, no Auto de Infração
identificado como AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (FM SULFI-(IOI),
Ei!/!!TIDO EM 04/11/2013.

Nha :

[JblkEó
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.-\o.~ \inlc :: três dias de julho do ano de doi:. mil c dri/e. atendendo ao Edital de ('urmcuçàn
daladn de 0-1 de jullm de 1012. encammhadn \in correspondem

e com a presença de 86

(dilema e seis) ('ondômino adimplcmcs enm esle Condomí iu, foi realizada Assemblrzu (icml
Ordinaria (AGU). no Seu—r ('omercial Sul, Quadra (ló ldiliciu ('DI. [Câmara de Dir' entes c
I.:ijislash - 1“ andar - .Xudilurin. para deliberar sobre assunlns pertinente» ao lwlilal de
cunmeaç o com u wguimc paura: lu — Presliiçãn de camas 2“ — Eleição de Síndico. Sim:-indico c
('onsulho Lscal 3" - Pruim’lo Orçament. u aumenta de Taxa L'nndomi al 4“ — '.»sunln»
undu comm uçàn. .\
(ig >“. ás WL“) hum cm primeira com ocaç n e às 20:00 harm em

Sm. Wilma do (“num du» Sumos Cru Slndica. snlicuou ans pre 'nlq. um mluulárus p; ')
presidir a mesa. não liavendn manifcsmçau a Sindical eoinidnu o Sr. 1mm tuli'a7in \ldrquus
eme. que aeeihlu. nlcdianle a anuência de 'odm n»
Júnior para cnnsliluir A mesa como pr
presentes. l'ara secrculriur a ~01“th I foi com ldadn a Srn. Marin Regina de Como. nt-mc que,
mmhém. mereceu a concordancia de todos. Dando inicio an: lmhulhos u S . Piesidcnlc
agradeceu a presença de lndr am eununun p nu a dee amr a IL dos lemas consume.» dn
l.dilul que seriam tratado.— na &ssemhlein, quais sejam: (i) Prcslawo de comm. rx Sindicar

disiribuiu o seu Relatório de (ieslãn leI I lºl). e iniciou uma explanação da maçã“ _ilual do
('nndommio. e o lrahallm desemuludo durante o periodo em que elelimu u an :Ii/nçàu
\xsnndu cumprir o migo 4“ do [aslululo da A' iciaim do:
cadastral dos assnciados.
Pmprieuirins de l mes do Iolmmcnlo MinLCh. urns do L;n__I Sul. l;xplannu suhre a reeenlc
innmím. melusixe eum ameaças uos I'uncionun'm e a própria Smdic . empreendida pm puma“
que furam a Justiça no [r sado para pleitear a po e de loles \cndidos em duplicidade. e ,me n' !
iudicial. lnlilrmnu que a referida ima do levou o ('omh munio u
anim {who na deçis

prc<1ar queixa nu Delegacia du l'un-noix, Comunicou que a relurida iinuaão eslau sendo
relirada. depuis de inúmeras gestões junto as pnllcias ini'ilar. chi] e oulrm organs do gmcrno.
‘\ Sindical inl'nnnuu, lxnnhem. wbre u Inlcio da limpeza da area. e snhrc a ucurréneii de um
& Sindiea discorreu solve o aumcnlo das desp. as em
dio pmmeado pelos
In
'um que fui iniuadu o prin-cw» de
au e de .segurançu ainda m: '
ruim dns custa.» de impl
SindiC' alcnnu que 0‘) (nm enm e nove) pcssnas deixaram de em vparecer
limpem da :ire'

para ;: realiyaçãu de, i. i/açãu cadastral. e porlnnlo nan hm n como calcular 0 now .Ilor da
du Ingram ou não de>sas pessua». .—\ seguir. ;: Smdiea
uma condnnliniul daido a incen
dos lolcs. 5; undo .]
apresenmu o uma mapa urbanisllco do Imcmncnlo com a rcnloca
pulignnul do ('ondomuun. e levando em (“um n Decreln do Govemo do Dislrno lulcrul n"
2| 234 de 16 de mau. de mon que e u a ARI!" Dom Rosco — Área de Relax unlc Inter:. e
lícolugicu no Setor llahil' ional Dom Boscn. ressallando mais uma Vez que a :ircn dixponncl

não e mmpulixcl eum an> nuccsaidudes de lulcx inl'nrmudas pela adminislr' 'ao umcrw' (Mapa
anexul. [n1 seguida, r, Sr. qunrdn ioledn Xero. Pmsidenlc do Conselho Fiscal apra :nmu n
Parecer do ('nnsellm l—mcal mm a siluaeãn da gosma da Sra, Wilma do (‘ouln dos Santis (m;.
que se eneunlra Anexu a :, ala. inl'orm 1nd» que home recuperaçãu Iinaneeira em .ifu de
mcmo dc la .15 arra das pelas inadimplciilesi com o consequenlc cr »eimenlu de , eeu-15.
lida. inl'ummu que os \nlurc: apresentados como saldn em conm corn-m: pel. "cums _-_
nmcrmr. não corrc<pnndem com o snldu recebido pela Sm. Wilma do (“num dos amo, Cruz. 0 “k
l

mu. SL,
v/ma
FREE-33‘ mm wª
mm]; se-x W
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Sr. laduardo loledo .Neto informou que o Conselho Fiscal está recomendando'a'çgntrataçao de
uma auditoria para apurar os fal “. entre outras recomendaçõe

inclusii (: a “gência de relatório

a ASP. de posição dos inadimplentes. de [uma a identificar n responsátel nominalmente.
informou-se. ainda. mnt'orme a Contenção Cnndominial. que os balancetes e. um 1'1
disposição dos presentes no condominio para analise de quaisquer Condóminos, lini chJlda foi

colocado em rotação a prestação de contas da gestão da Sra, Wilma do Couto dos Santos Cruz. a

qual loi aprox-ada pela maioria dos presentes na Assembl

(MW

-mesa foi desleita para uma composição. tendo em \isla que o St lulio
Eu razio Marques Júnior e a Sm Maria Regina de Coutc compõem a chapa candidata W

tintas de afastar-se do cargo de Presidente da \(i .. o
Sr. Túlio Euli" io Marques Junior indagou aos presentes se alguém gostaria de tomar a mento £1
mesa como I'resrdente loi apontado o nome do Sr. Vicente Wilson l'erreira Reis. e a ªrmado
pela maioria para ser o amo Presidente da mesa. () noto presidente solicitou a presença de
outro Condômino para atuar como Secretário. tendo se apresentado o Sr. .v'tlherto lenriquc
Barbosa Junior. () Sr. Vicente Wilson l-erreira Reis. pLdiu a palavra para agradecer a cr-ntiança

dos demais Condôminos. e indagou se algum dos presentes teria algum tipo de restrição aos
componentes da mesa que iriam conduzir a eleição. t) Sr. Arnaldo Mundin manifestou sua
preocupação. tendo em vista que o Sr. Vicente \\ ilson terreiro Reis não preenchia as condições

para ser Presidente. por não ser condômino. e sim advogado de condômino, Foi Inlimmdn pela
Smdiea Wilma do L'oulo dos Santos Cruz que o Sr. Vicente Wilson Ferreira Reis era condômino.
portanto com legitima rcpresentat'tidade. segundo a Cum 'n ‘aur statuto. dos eundomir » \‘1‘111

limendo mais manil'estaçi' s pos

as uu negam"

o org men na para aumento .le taxa
Condominio] apos detiioustmção das planilhas encati mltadas pela A, P-Administra-Ioro de
t'ondominios com o \.1|11r de RS 135.00 -\ Sm. Wilma chamou a atenção para a o nu— nero de
condômino 24‘) - 9‘1'342. nhsenando que os ‘1‘) não e. 'am sendo computados pr 'que se
trataia de grupo de pe soas que ou não apresentaram documentos. ou nunca atenduani ao
chamado da admin tmn, o para regularizar a sua situação perante o condominio.

e '.inihem

considerando a inform > da ASP sohre inadimplõneta de 20%. o \" or sería R$ 150.l t). a '
.weiados te m m
pago até o diaº do mLs subsequente A Assembleia dELidiu que L..
um prazo para apresentarem seus documentos ou: lã de agosto de 2012. ou serao dcsIIL-Jdus da

Xssoeiação (ondommio. () l’rL idenle. Sr. lulio [onuu a pala» rrLL«.xplieou que o. amento
contemplava a contratação de mais ] tiuit) funcionario administratiio. totalizando

Iiinetonarios. alem de damn-adores para ltntpeut'manulenção da area. e que a rL'Lulari/
contratados. impl' aia em aumento dei.encargos ')ClíllS

- (trés)

o de

ipês intensos debatese elabor 1Lan de

calculos pelo Presidente com o apoio do representante da ASP sobre o \alnr Lia nr 1a [ma
condominial. loi proposto o \nlor de R$ 206.UU com desconto de pontualidade de RS |(.[)().1oi
Lulocada em solução L aprmada pela maioria eum cobrança para o próximo mês de (ª) 2012.

tiiii) Assuntos (ierais ndo haw-"do outros assuntos. o S
todos e deu por cncermda a Assemh '

:20 h 11in

Presidente agradeceu a press!“ de
e duas horas e tinte minutos

'. eu.

Wario Regina de ('outo. na condição de secretaria. la\rei esta ala que \ui por mitr L- pelo

PECA!“ 5],
PRDE:351.0M.557IZDH

1111. 251.594 M
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presidente assinada n presente ata sem registrada ID Canário de Registro dL-T min» 1:
Documentos.: disrribuida aos Condôminos. por copia reprográfica. para quc se pro:u/o os \ «
de» idos et'eitos.
x
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Túlio líul'rá/jo Mar ues Júnior
Presidente

MaPíà Regina de Couto

‘Sccrclarin

Wilma do Coulààíggªgáp Cru7 º
Síndica
x
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Decreto .n“ 6514

Página 1 de 31
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apuração estas
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe coníere o art. 84, incisos IV e VI, aIInea “a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto no Capitulo VI da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. e nas Leis nºª 9.784,

ge 298de janeiro de 1999. 8.005. de 22 de março de 1990. 9.873. de 23 de novembro de 1999, e 6.935, de 31 de agosto
e 19 1,
DECRETA:

CAPÍTULO |
DAS INFRAÇÓES E SANÇÓES ADMINISTRATIVAS AO MEIO AMBIENTE
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 1“ Este Capitulo dispõe sobre as gongutgsjnfmcionaisêognleiogambianlg e suas respectivas sanções
administrativas.
Art. 2º Considera-se infração administrativa ambiental. toda ação ou omissão que vioie as regras jurldicas de uso.
gozo, promoção. proteção e recuperação do meio ambiente. conforme o disposto na Seção III deste Capitulo.

Parágrafo único. O elenco constante da Seção Ill deste Capitulo não exclui a previsão de outras infrações previstas
na legislação,

WAS Infrações administrativas são punidas dom as seguintes sanções:
,lgadxeﬂencia,‘
II - multa simples;
III - multa diária;

m

an

"

.4.

Aint-*A»

'AA'I'K

nª.-.

»

IV - apreensão dos animais. produtos e subprodutos da fauna e ﬂora e demais produtos e subprodutos objeto da
infração, instmmentos. petrechos, equipamentos ou veiculos de qualquer natureza utilizados na infração; (Redaªo dada
peio Decreto nº 6686 de 2008
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII sembargo de obrapu atividade e suas respeq'vas áreas;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total das atividades; e
X » restritiva de direitos.

§ 1E Os valores estabelecidos na Seção III deste Capítulo, quando não disposio de fon-na diferente. referemse a muita

simples e não il'ijpedema aplízaçâo cumulativa «JW pm De’ueto.
http://www.planalto.gov‘br/ccivil#03/_a102007-201 0/2008/decreto/D65 l4,ht.m
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§ 2º A caracterização de negligência ou dolo será exigível nas hipóteses previstas nos

Art. 4º O agente autuante. ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto.
observando: Redação dada gelo Decreto nº 6 686 de 2008
I - gravidade dos (atos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequencias para a saúde pública e para o
meio ambiente;
" - antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e
III » situação econômica do infrator.
§1‘—’ Para a aplicação do disposto no inciso I. o órgão ou entidade ambiental estabelecera de forma objetiva
criterios complementares para o agravamento e atenuação das sanções administralivas, lncluído gelo Decreto nº 6.686.
de 2008

§ Zª As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas a conﬁrmarﬁo pela autoridade julgadora. [Incluido
pelo Decreto nº 6 685 de 2008

Subseção I

lªvenêndã
ﬁg?! A sanção de advertência poderá ser aplicªga. mediante a lavratura de auto de infração,. para-as infrações

'admin 5 rativas de menor lesividade ao meio ambiente. garantidos'a arhpla'defãsa'e'ó'õontraditorio.
g1º Consideram-se infrações administrativas de menor Iesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa
máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1000.00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a
multa aplicavel não exceda o valor referido.

§ 2ª Sem prejuizo do disposto no caput. caso o agente autuante constate a existencia de irregularidades a serem
sanadas, lavrarã o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência. ocasião em que estabelecerá
prazo para que o infrator sane tais irregularidades.
§ 3ª Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certiticará o ocorrido nos autos e dará
seguimento ao processo estabelecido no Capitulo ll.

§ dº Caso o autuado, por negligência ou dolo. deixe de sanar as irregularidades. o agente autuante certificate o
ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa a infração praticada, independentemente de advertência,

Art. Gº A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sançbes.
Art. 79 Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no periodo de tres anos contados do julgamento da
defesa da última advertência ou de outra penalidade aplicada,
Subseção II
Das Multas

Art. Bº A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico. quilograma. metro de carvão-Inda, estereo. metro
quadrado. dúzia. estipe. cento. milheiros ou outra medida pertinente. de acordo com o objeto juridico lesado.
de
Parágrafo único, O órgão ou entidade ambiental podera especihcar a unidade de medida aplicável para cada espécie
recurso ambiental objeto da infração.
Art,9E 0 valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, com base nos indices
00
estabelecidos na legislação pertinente, sendo o minimo de R$ 50.00 (cinquenta reais) e o maximo de R$ 50.000.000
(cinquenta milhões de reais).

Art. 10. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.

l0/2008/decreto/D6514,hy_m P EF A F . (33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/kato?.007—Z()

12” 1/2013

Pllntzãªl .Uilª .ES7/2lll3

mhzalzaà-x UM
Processo 0391.001.697/2013 Vol I (4257511)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 123

Decreto nº 6514

Página 3 de 3|

§1E Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrara auto de infração, indicando, além dos
requisitos constantes do art. 97, o valor da multa-dia.
§ 2º O valor da multa-dia deverá ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos neste Decreto, não podendo

ser inferior ao mlnimo estabelecido no art. 99 nem superior a dez por cento do valor da mulla simples máxima cominada
para a infração.

539 Lavrado o auto de infração, será aberto prazo de defesa nos termos estabelecidos no Capltulo II deste
Decreto,

§4‘—’ A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao órgão ambiental
documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de infração. Redação dada
pelo Decreto nº 6 688 de 2008)
§ $ª Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique que a situação que deu causa à lavratura do
auto de infração não foi regularizada, a multa diária voltará a ser imposta desde a data em que deixou de ser aplicada,
sendo notificado o autuado, sem prejulzo da adoção de outras sanções previstas neste Decreto. &gação dada pelo
Decreto nº 6 686 de 2008
§ 6ª Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade ambiental deverà. em caso de procedência da
autuação. conﬁrmar ou modificar o valor da multa-dia. decidir o periodo de sua aplicação e consolidar o montante devido
pelo autuado para posterior execucao. Redação dada pelo Decreto nº 5 686 de 2008)
579 O valor da multa será consolidado e executado periodicamente após o julgamento ﬁnal. nos casos em que a
infração nao tenha cessado. Redação dada pelo Decreto n“ 6 686 de 2008)

§ 8º A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerrará a contagem da multa
diária. Incluido pelo Decreto nº 6 656 de 2008
Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator. no periodo de cinco anos, contados da
lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado no julgamento de que trata o art. 124. implica:
I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou
II . aplicação da multa em dobro. no caso de cometimento de infração distinta,

§ 1ª O agravamento será apurado no procedimento da nova infração. do qual se fará constar. por copia. o auto de
infração anterior e o julgamento que o continuou.
§ 29 Antes do julgamento da nova infração. a autoridade ambiental deverà verificar a existencia de auto de infração
anterior conﬁrmado em julgamento. para ﬁns de aplicação do agravamento da nova penalidade.

§ Sº Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da penalidade.
§ 4ª Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado em julgamento. a autoridade ambiental
devera:
! - agravar a pena conforme disposto no caput;
II - notiﬁcar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade no prazo de dez dias; e

III - julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.
, |,

P E c A E . QQ.

5.5
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§ 5ª O disposto no § 3ª não se aplica para ﬁns de majoração do valor da multa. conforme previsao contida nos arts.
123 e 129. (Redação dada pelo Decreto nº 6 666 de 2008
Art,12. O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados. Municipios, Distrito Federal ou
Ten'itórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados
os limites estabelecidos neste Decreto.
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Parágrafo único. Somente o efetivo pagamento da multa será considerado para efeito da substituição de que trata

o caput. não sendo admitida para esta õnalidade a celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta ou
outra forma de compromisso de regularização da infração ou composição de dano. salvo se deste também participar o
órgão ambiental federal. Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)

Art. 13. Reverteráo ao Fundo Nacional do Meio Ambiente- FNMA vinte por cento dos valores arrecadados em
pagamento de multas aplicadas pela União, podendo o referido percentual ser alterado, a criterio dos órgãos
arrecadadcres. Redação dada pelo Decretwãõ de 2008

Subseção III
Das Demais Sanções Administrativas

Ar!. 14. A sanção de apreensão de animais. produtos e subprodutos da fauna e flora. produtos e subprodutos
objeto da infração, instrumentos. petrechos. equipamentos ou veiculos e embarcações de qualquer natureza utilizados na
infração reger-se-á pelo disposto nas Seções II, IV e VI do Capitulo ll deste Decreto. Redação dada pelo Decreto nº
6 686. de 2008 _

Art. 15. As sanções indicadas nos incisos V a IX do art. aº serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade
ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às detenninaçóes legais ou regulamentares.
Art?15-'ATªO'embargo de obra ou atividade restringe—se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração
ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não

co'rrelabionadas mm a infração. Incluido elo Decreto “'é 6 6336 de 2008
Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental
após a apresentação. por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, Incluido pelo Decreto
nº 6 656 de 2008

1mm
, u
.

AAA

AA

»

Mu'

!

dam-mn
, y..

.

tl

t

.

h

,a.

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas. elegªnte _autuante embargará quªisquer
obras ou "atividades“nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividadesdejuinsistência., (Eggaªãdadá pelo

Decreto nº 6 686. de 2008

"

* '

5.139 agente autuante devera oolhentodas as provas possiveis de autoria e matenalidadérbem como da extensão

do gago? apoiando-se em documentos, fotos'eªados de Iowlizaçáq, iggluindo ascoordenadas.geografiwstdararea
que deverão constar do respectivo autoêde infração paraiposterior georreferenciamento. (incluído pelo
em
;— argada.

Decreto nºs 686 de 2008]
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§ 2ª Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de
que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal. salvo quando se tratar de
desmatamento não autorizado de mata nativa. (Incluido pelo Decreto nº 6.686. de 2008).
Art. 17. 0 embargo de área irregularmente explorada e objeto do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
não exonera seu detentor da execução de atividades de manutenção ou recuperação da tloresta. na forma e prazos
ﬁxados no PMFS e no termo de responsabilidade de manutenção da floresta, (Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de

2008
Art. 18. O descumprimento total ou parcial de embargo. sem prejuízo do disposto no art. 79. ensejará a aplicação
cumulativa das seguintes sanções:
I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na
área ou local objeto do embargo infringido; e

,.
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ll - cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos
ambientais e de fiscalização. Redacªo dada pelo Decreto n" 6 686 de 2008)
§ 1ª 0 órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da area ou local
embargado e do respectivo titular em lista oﬁoial. resguardados os dados protegidos por legislação especlhca para efeitos
do disposto no
. especihcando o exato local da area embargada
e informando que o auto de infração encontra-sejulgado ou pendente de julgamento. (Incluido pelo Decreto nº 6 686 de
2008

§ 2º A pedido do interessado. o órgão ambiental autuante emitirá certidão em que conste a atividade. a obra e a
parte da area do imóvel que são objetos do embargo. conforme o caso, (lnclurdo pelo Decreto nD 6.686 de 2008)

Art. 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o contraditório e
ampla defesa, quando: Redação dada pelo Decreto nº 6 686. de 2008
I - veriﬁcada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental; ou
II -quando a obra ou construção realizada não atenda as condicionantes da legislação ambiental e não seja
passlvel de regularização.
§ lª A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator. em prazo assinalado, após o julgamento do
uto de infração, sem prejulzo do disposto no art. 112.
§ 2º As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator. que será notiﬁoado para realiza-Ia
ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração.

§3'~’ Não será aplicada a penalidade de demolição quando. mediante laudo técnico. for comprovado que o
destazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental,
mediante decisão fundamentada, devera, sem prejulzo das demais sanções cahlveis. impor as medidas necessárias a

cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor. (Incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008)

Art. 20. As sanções restritivas de direito aplicáveis as pessoas físicas ou jurídicas são:
«
"

a ,;

y..
I

3 -.
» .e

. r IT.-,,». -.x
w
'
:;
. *
y—vr

r' “w,.
5::
k' vv— .

l - suspensão de registro. licença ou autorização; Redaª'o dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008
II - cancelamento de regisuo, licença ou autorização; Redação dada pelo Decreto nº 6 686. de 2008 .
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
PEF A F .
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IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de credito; e
V - proibição de contratar com a administração pública;
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§ 1º A autoridade ambiental fixará (: perlodo de vigência das sanções previstas neste artigo, observando os
seguintes prazos: (Incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008)
l — até três anos para a sanção prevista no inciso V; (Incluído pelo Decreto nº 6 686 de 2008 v

II - ate um ano para as demais sanções. (Incluido pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
§ 2ª Em qualquer caso, a extinção da sanção ﬁca oondicionada a regularização da conduta que deu origem ao
auto de infração, Incluido pelo Decreto nº 6 586 de 2008)
Seção II
Dos Prazos Prescricionais
Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio
ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada. do dia em que esta tiver

cessado,
§ 1ª Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto
de infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de tres anos.
pendente de julgamento ou despacho. cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada. sem prejulzo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. Redação dada pelo
Decreto nº 5586 de 2008)
§ aº Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se—á pelo
prazo previsto na lei penal.
§ 4ª A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Incluido pelo Decreto nº 6 686. de 2008
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

l— pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por
edital;

Il - por qualquer ato inequlvoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrivel.
Parágrafo único, Considera-se ato inequívoca da administração. para o efeito do que dispoe o inciso II. aqueles

que impliquem instrução do processo.
Art. 23. O disposto neste Capitulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental de que trata 0 an 1/78 de Lei n' 6 838 oe 3 de agosto de 1981

Seção ll|
Das Infrações Administrativas Cometidas Contra o Meio Ambiente
Subseção I
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Das Infrações Contra a Fauna

An. 24. Matar, perseguir. caçar. apanhar. coletar. utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Multa de:
l - R$ 500,00 (quinhentos reais) por ind'widuo de espécie não constante de listas oticiais de risco ou ameaça de
extinção;

l| » R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por individuo de espécie constante de listas oﬁciais de fauna brasileira ameaçada
de extinção, inclusive da Convenção de Comércio internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção - CITES, Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008
§ 1º As multas serao aplicadas em dobro se a infração for praticada com inalidade de obter vantagem pecuniária.
§ 2ª Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar—se-a o
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.
§ 3ª lncorre nas mesmas multas:
I - quem impede a procriação da fauna. sem licença. autorização ou em desacordo com a obtida;
II - quem modifica. danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou
|I| -quem vende. expõe a venda, exporta ou adquire. guarda. tem em canveiro ou depósito, utiliza ou transporta
ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre. nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos,
provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão. licença ou autorização da autoridade ambiental
competente ou em desacordo com a obtida.
§42 No caso de guarda doméstica de espécime silvestre nao considerada ameaçada de extinção. pode a
autoridade competente. considerando as circunstâncias. deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2" do an
29 da Lei n 9 605 oe isac

§59 No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções

previstas neste Decreto. quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.
§ 6‘3 Caso a quantidade ou espécie constatada no ato Escalizatorio esteja em desacordo com o autorizado pela
autoridade ambiental competente. o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da
'scalizaçao.
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§ 7ª São espécimes da fauna silvestre. para os efeitos deste Decreto. todos os organismos incluidos no reino
animal, pertencentes às espécies nativas. migratórias e quaisquer outras não exóticas. aquáticas ou terrestres, que
tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas
jurisdicionais brasileiras. (Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
§ aº A coleta de material destinado a ﬁns cienllﬁoos somente é considerada infração, nos termos deste artigo,
quando se caracterizar, pelo seu resultado, como danosa ao meio ambiente, (IncIUido pelo Decreto nº 6 686 de 2008)

§ 9º A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em razão de seu pequeno porte, aplicar
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando a contagem individual for de ditlcil
execução ou quando. nesta situação. ocorrendo a contagem individual. a multa ﬁnal restar desproporcional em relaçao a
gravidade da infração e a capacidade económica do infrator. Incluido pelo Decreto n" 6656 de 2008
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Art. 25. Introduzir espécime animal silvestre. nativo ou exótico. no Pals ou fora de sua area de distribuição natural.
sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exiglvel:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686. de 2008)
Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de espécies em risco ou
ameaçadas de extinção;

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivlduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada
de extinção, inclusive da CITES. (Redaªo dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
§ lº Entende-se por introdução de espécime animal no Pals. alem do ato de ingresso nas fronteiras nacionais, a
guarda e manutenção continuada a qualquer tempo.

§2‘-’ Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza espécime da fauna silvestre sem parecer técnico
oﬁcial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exiglvel. Redação dada pelo Decreto
nº 5555 de 2908

Art. 26. Exportar peles e couros de anflbios e répteis em hmto. sem autorização da autoridade competente:
Multa de R$ 2.000.00 (dois mil reais), com acréscimo de:
l - R$ 200,00 (duzentos reais). por unidade não constante em listas oficiais de especies em risco ou ameaçadas de
extinção; ou
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coestaote-ou—eáe—da—Gllêsrl| - R$ 5,000.00 (cinco mil reais). por unidade constante de lisms oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção,
inclusive da CITES. (Redação dada pelo Decreto n" 6.686 de 2008)

Parágrafo único. Caso a quantidade ou especie constatada no ato iscalizatorio esteja em desacordo com o
autorizado pela autoridade ambiental competenle. o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do
objeto da Fiscalização.
Art. 27. Praticar caça profissional no Pals:

Multa de R$ 5.000.00 (cinco mil reais). com acréscimo de
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I - R$ 500.00 (quinhentos reais), por indivlduo capturado; ou Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de
ameaçada
ll - R$ 10.000.00 (dez mil reais), por indivíduo de especie consume de listas oﬁciais de fauna brasileira

de extinção. inclusive da CITES. (Redaª'o dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)

ou apanha
Art. 28. Comercializar produtos. instrumentos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição
de espécimes de fauna silvestre:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade excedente.
s. nativos
Art. 29. Praticar ato de abuso, mausAratos, ferir ou mutilar animais silvestres. domésticos ou domesticado

ou exóticos:
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Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por individuo.
Art, 30. Molestar de fon-na intencional qualquer espécie de cetáceo, pinipede ou sirenio em águas jurisdicionais
brasileiras:
Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Art. 31. Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados. de ter o livro de registro do acervo taunlstico ou
manta-Io deforma irregular:
Multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de acervo faunística e movimentação de
plantel em sistemas informatizados de controle de fauna ou fornece dados inconsistentes ou fraudados.
Art. 32. Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comercio de animais

silvestres:
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 33, Explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em
situação de abuso ou maus-tratos:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Parágrafo único, O disposto no caput não se aplica ao uso de imagem para ﬁns jomallslicos, informativos,
acadêmicos, de pesquisas cientificas e educacionais.

Art. 34. Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura de dominio público:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 35, Pescar em perlodo ou local no qual a pesca seja proibida:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais),
por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se trahr de produto de pesca para uso ornamental.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
| - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

Il-pesca quantidades superiores as permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos;
lIl - transporta, comercializa, beneticia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida;
IV — transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados
sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente:
pesca,
da
V -captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da
pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e
VI » deixa de apresentar declaração de estoque.

Art. 36. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzem efeitos
semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais),
por quilo ou fração do produto da pescaria.
Art. 37. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscriçao, autorização, licença, permissao ou registro do órgão
competente, ou em desacordo com o obtido:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) por
quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação.

FEVAP.
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Parágrafo único, Caso a quantidade ou especie constatada no ato frscalizaton'o esteja em desacordo com o
autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do
objeto da Escalizaçáo.
Art 38. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estagio de desenvolvimento, bem como
introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão
competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). com acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais)
por quilo ou fração do produto da pescaria. ou por espécime quando se tratar de espécies aquáticas, oriundas de produto

de pesca para ornamentação.
§ 1ª lncorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras. sem
autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.
§ 2ª A multa de que trata o caput será aplicada em dobro se houver dano ou destmiçao de recife de coral.
Art. 39. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas. bem como recifes de coral sem autorização
do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte
reais) porquilo ou espécime do produto,
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I - utiliza. comercializa ou armazena invertebrados aquáticos. algas, ou recifes de coral ou subprodutos destes sem

autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida: e

ll - fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais. devidamente
demarcados em carta náutica.
Art. 40. A comercialização do produto da pesca de que trata esta Subseção agravará a penalidade da respectiva
infração quando esta incidir sobre especies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotaçao, conforme regulamento
do órgão ambiental competente, com o acréscimo de:

I- R$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais
brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexplotaçáo; ou
II - R$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais
brasileiras de espécies sobreexplotadas.

Art. 41. Deixar, os comandantes de embarcações destinadas a pesca, de preencher e entregar, ao ﬁm de cada
viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente:
Multa: R$ 1.000,00 (mil reais),

Art. 42. Para os efeitos deste Decreto. considera-se pesca todo ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar,
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos aquáticos e vegetais hidrobios suscetlveis
ou não de aproveitamento econºmico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oﬁciais da
fauna e da ﬂora.
Parágrafo único. Entende-se por ato tendente a pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou
armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo—se a ela.
Subseção II
Das Infrações Contra a Flora

Art. 43. Destruir ou daniﬁcar tlorestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-las com infringência das
normas de proteção em área considerada de preservação permanente. sem autorização do órgão competente, quando
exiglvel, ou em desacordo com a obtida: (Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
P E C A ll! .
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Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou fração.
Art. 44, Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja especie seja especialmente
protegida, sem permissão da autoridade competente:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare ou fração, ou R$ 500,00
(quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração.
Art. 45. Extrair de florestas de dominio público ou áreas de preservação permanente, sem prévia autorização,
pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Multa simples de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou fração.
Art. 46. Transformar madeira oriunda de Heresia ou demais formas de vegetação nativa em carvão, para ﬁns
industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, sem licença ou em desacordo com as
determinações legais:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico de carvão-mdc.
Art. 47. Receber ou adquirir, para ﬁns comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou

outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente,
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até ﬁnal beneticiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo. quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método
qeométrico.
§ tº Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe a venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida,
529 Considera—se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade

seja confirmada pelos sistemas de controle eletrºnico oﬁciais, inclusive no que diz respeito a quantidade e espécie

autorizada para transporte e armazenamento.
Hªt“

‘1

w.:
'AH
fiscalização.-

"4.:

AA'

..
r

to“

.
-

a

.

»

55

v

I'

L

u.‘

»

b’

x
yuv

A

a

A

A

o'

tbl'plA-l

A

|

k'td
,

§39 Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou especie constatada no ato t'rscalizatório esteja em
desacordo com :) autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação
considerando a totalidade do objeto da fiscalização. (Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)

§42 Para as demais infrações previstas neste artigo. o agente autuante promoverá a autuação considerando o
uolume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com
quele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie. (Incluido pelo Decreto nº
6 686 de 2008

Art. 48. Impedir ou dincultar a regeneração natural de Heresias ou demais formas de vegetação nativa em unidades
de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva
legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente: (Redação dada pelo
Decreto nº 6 685 de 2008

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686. de 2008).
Parágrafo único, O disposto no caput não se aplica para o uso permitido das áreas de preservação permanente.
Redação dada pelo Decreto nº 6 686. de 2008 .
PECAF.
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Art. 49. Destruir ou daniﬁcar tlorestas ou qualquer tipo de vegetação nativa. objeto de especial preservação, nào
passiveis de autorização para exploração ou supressão: (Redaªo dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008 .
Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fração.
Parágrafo único. A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração quando a situação
prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio avançado ou médio de
regeneração do bioma Mata Atlântica.
Art. 50. Destruir ou daniﬁcar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas,
objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
§ 1‘—’ A multa será acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no
caput se der em detrimento de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica.
§ 2ª Para os lins dispostos no art, 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as
florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou
preservação deﬁnido pela legislação.
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Art. 51. Destruir, desmatar. daniticar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies
nativas plantadas. em área de reserva legal ou servidão Horestal, de domlnio público ou privado, sem autorização prévia
do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração,
Art. 51-A. Executar manejo tiorestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente. sem observar os
requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização concedida: (Incluído pelo Decreto n”
6 686 de 2008

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração. um:!uido pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
Art. 52. Desmatar, a corte raso. florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal. sem autorização da
autoridade competente:
ut... ,: ncanrum
v
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Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hecmre ou fração. Redação dada pelo Decreto nº 6 686. de 2008 _
Art. 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas,
localizada fora de area de reserva legal averbada, de domlnio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão
ambiental competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo. quilo. meio ou metro cúbico.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição llorestal obrigatória.

Art. 54. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal
produzido sobre área objeto de embargo:
Multa de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.

Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel rural,
da area ou local embargado e do respectivo titular de que trata o § 1º do art. 18 e estará limitada a área onde
efetivamente ocorreu o illcito. [Redag'o dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)

new. qi
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Art. 55. Deixar de averbar a reserva legal:
Low
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(Vide Decreto nº 6 686. de 2008
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Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500.00 (quinhentos reais) por hectare
ou fração da área de reserva legal. Redago dada gelo Decreto nº 6 686. de 2008).
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§ lª O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, apresente termo de compromisso de
regularização da reserva legal na torma das alternativas previstas na
,

§ zº Durante o periodo previsto no § 1ª. a multa diária será suspensa. (Redação dada gelo Decreto nº 6 686 de
2008 _

§ 3ª Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1ª nos cento e vinte dias assinalados,
deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária desde o dia da lavratura do auto de infração. na forma estipulada
neste Decreto. (Incluído gelo Degelo nº 6 686 de 2008)

§ 4ª As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto não for cumprido por culpa
imputável exclusivamente ao órgão ambiental. (Incluído pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
§5° 0 proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para averbar a localização, compensação ou
desoneração da reserva legal, contados da emissão dos documentos por parte do órgão ambiental competente ou
instituição habilitada.
§ 6° No prazo a que se refere o § 5", as sançbes previstas neste artigo não serão aplicadas.

Art. 56. Destruir. daniﬁcar, lesar ou maltratar. por qualquer modo ou meio. plantas de ornamentação de logradouros

públicos ou em propriedade privada alheia:
Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$1.000.00 (mil reais) por unidade ou metro quadrado,

Art. 57. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais fon-nas de vegetação. motosserra sem licença ou
registro da autoridade ambiental competente:
Multa de R$ 1000.00 (mil reais). por unidade.
Art. 58. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a
obtida:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais). por hectare ou fração.
Art. 59. Fabricar, vender. transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais

formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1000000 (dez mil reais). por unidade.
Art. 60. As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade quando:

http://www.planallo.gov_br/ccivil_O3/_at020()7-2010/2008/decreto/DGSl4htm
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I - ressalvados os casos previstos nos arts, 46 e 58, a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação
de incêndio: e
II - a vegetação destruida, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção. constantes
de lista ohcial,
Art. 60-A. Nas hipóteses previstas nos arts, 50, 51. 52 e 53. em se tratando de espécies nativas plantadas. a

autorização de corte podera ser substituída pelo protocolo do pedido junto ao órgão ambiental competente, caso em que
este será instado pelo agente de liscalização a fazer as necessárias veritiwções quanto a real origem do material.
(Incluido pelo Decreto nº 6 686 de 2008
Subseção Ill
Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais
Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam resultar em danos a saúde

humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição signincativa da biodiversidade:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 5000000000 (cinquenta milhões de reais).
Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico
elaborado pelo órgão ambiental competente. identiticando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade
com a gradação do impacto.
Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:
l - tornar uma área. urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;

II -causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas
afetadas ou que provoque. de forma recorrente, signincativo desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado
pelo agente autuante; Redação dada pelo Decreto nº 6 686. de 2008)
III-causar poluição hldrica que tome necessaria a interrupção do abastecimento público de agua de uma
comunidade;
lV-diticultar ou impedir o uso público das praias pelo lançamento de substâncias, efluentes, carreamento de
materiais ou uso indevido dos recursos naturais;

V - lançar reslduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as
exigencias estabelecidas em leis ou atos normativos;
Vl -deixar. aquele que tem obrigação. de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos.
:mbalagens, residuos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normative;

Vll - deixar de adotar. quando assim o exigir a autoridade competente. medidas de precaução ou contenção em
caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreverslvel; e
VIII-provocar pela emissão de etluentes ou carreamento de materiais o perecirnento de espécimes da
biodiversidade,
IX - lançar residuos sólidos ou rejeitos em praias. no mar ou quaisquer recursos hldrícos: i

_

XII -descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos d
consoante as responsabilidades especiﬁcas estabelecidas para o referido sistema; .t.—.;ldm; ' :
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XIII - deixar de segregar residuos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta for
instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de residuos sólidos;

de 2010
XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o 1
nª 12 305 de 2010, e respectivo regulamento; Incluido selo Decreto nº 7 404 de 2010)

'

XV - deixar de manter atualizadas e disponiveis ao órgão municipal competente e a ouuas autoridades infomações
completas sobre a realização das ações do sistema de Ioglstica reversa sobre sua responsabilidade; incluido pelo
Decreto nº 7 404 de 2010
XVI - não manter atualizadas e disponiveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e a
outras autoridades, infomações completas sobre a implementação e a operacionalizaçao do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e nncturao ªdj) DeCIElO n' 7 404, de 2010
XVII » deixar de atender as regras sobre registro, gerenciamento e infon'naçào previstos no ' , ;.
12.305‘ oe 2010. (Incluido pelo Decreto nº 7 404 de 40 Lt

§ 1º As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas apos laudo de constatação. *,
pelo Decreto n“ ( 404 de Artur

§ 2º Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de Ioglstica reversa e
de coleta seletiva estarão sujeitos a penalidade de advertência. lncluroo Em Decreto n“ I nuª de Amu
§ 3ª No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no 5 Zª, poderá ser aplicada a penalidade de multa, no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). tlncturou gem Decreto rt“ ( duª oe Zu lu
§ 49 A mulla simples a que se refere o § 39 pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente. lnctutuc gelo uecreto n‘ I ».)4 oe zum)
§5E Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito de

corpos d'agua por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.

lnclurdo pelo Decreto nU ] 404 de zt 10)

§ 6º As bacias de decantação de reslduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo
órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX. Inclutdo
peio Decreto nº 7 404 de 2010)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo e demais penalidades serão aplicadas apos laudo de
constatação.
Art. 63. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou

licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único. lnoorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a area pesquisada ou explorada, nos
termos da autorização, permissao, licença, concessão ou determinação do órgão ambiental competente.

Art. 64. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar,
ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica. perigosa ou nociva a saúde humana ou ao meio ambiente. em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

§ 1ª Incorre nas mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, descarta de forma
irregular ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2ª Se o produto ou a substância tor nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quintuplo,

Art. 65. Deixar, o fabricante de veiculos ou motores, de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos
limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruido, durante os prazos e quilometragens previstos na
legislação:
Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),

http://www.planallo.gov.br/ccivil_03/_aloZOO7-20I0/2008/decreto/D65l4.htm
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Art. 66. Construir. reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços

utilizadores de recursos ambientais. considerados efetiva ou potencialmente poluidores. sem licença ou autorização dos
órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos
pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686 de 2008)
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1000000000 (dez milhões de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

l.constrói, reforma. amplia, instala ou taz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento
ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento. ou em áreas de proteção de
mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor, e (Redação dada pelo Decreto nº 6 686

de 2005)
II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Art. 67, Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna. à flora ou aos ecossistemas:
(Redação dada pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
Multa de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) a R$ 500000000 (cinco milhões de reais).
Art. 68. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veiculo automotor em desacordo com os limites e exigências
ambientais previstos na legislação:
Multa de R$ 1.000.00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 69. Importar ou comercializar veiculo automotor sem Licença para Uso da Configuração de Veiculos ou
Motor - LCVM expedida pela autoridade competente:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1000000000 (dez milhões de reais) e correção de todas as unidades de

veiculo ou motor que soirerem alterações.
Art. 70. Importar pneu usado ou reformado em desacordo com a legislação:
Multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por unidade.
§ 1ª Incorre na mesma multa quem comercializa. transporta, an-nazena, guarda ou mantém em depósito pneu
usado ou reformado, importado nessas condições.
529 Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este artigo as importações de pneumáticos reformados
classilicados nas NCM 4012.1100. 40121200, 40121300 e 4012.1900, procedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao

amparo do Acordo de Complementação Econômia nº 18.

Art. 71. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veiculos ou motores novos ou usados que provoque
alterações nos limites e exigencias ambientais previstas na legislação:
Multa de R$ 500.00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pºr veiculo, e correção da irregularidade.
Art. 71-A. Importar residuos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os reslduos sólidos cujas características
causem dano ao meio ambiente. à saúde pública e animal e a sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma.

reuso. reutilização ou recuperação: .ncimuu ºem Deum.) u , 404 de la'-0,
Multa de R$ 500.00 (quinhentos reais)a R$ 10.000.000.00 (dez milhões de reais),
oe 2010
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Subseção IV
Das Infrações Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 72. Destruir, inutilizar ou deteriorar.

I - bem especialmente protegido por lei, ato administralivo ou decisão judicial: ou
lI-arquivo, registro, museu. biblioteca, pinacoteca. instalação científica ou similar protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
73. Alterar o aspecto ou estrutura de ediãgªgo ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou

decisà

mmmiâfpáisagísti . _eool ico,_ turistico. artistióõ histórico cultural,-religioso

arqueológico etnogránoo ou monumental, sem autorizaâ:
da au ondade competenteou em desamor o com a concedida:

._._=._;—
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 74. Promover construção em solo não ediãcável, ou no seu entorno, assim considerado em razao de seu valor
paisaglstico, ecologico, artístico, turistico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 10,000.00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (oem mil reais).
Art.75. Pichar, graﬁtar ou por outro meio conspurcar edihcaçao alheia ou monumento urbano:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada em dobro,
Subseção V
Das infrações Administrativas Contra a Administraçao Ambiental
Art. 76, Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de que trata o art.17 da Lei 6.938. de 1951:
Multa de:
I — R$ 50.00 (cinquenta reais). se pessoa fisica;
II - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se microempresa;

III « R$ 900.00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;
IV - R$ 1.800.00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; e
V - R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.
Art. 77. obstar ou diﬁcultar a ação do Poder Público no exerclcio de atividades de Escalizaçáo ambiental:
Multa de R$ 500.00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (oem mil reais).
Annnht
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Art. 78. ºbstar ou diﬁcultar a açâo do órgão ambiental, ou de terceiro por ele encarregado. na coleta de dados para
a execução de georreferenciamento de imoveis mrais para lins de iscalizaçáo: (Redag'o dada pelo Decreto nª 6686, de
2008 .
Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300.00 (trezentos reais) por hectare do imóvel. _
Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Hur. JJ,,
FRDE:3BI .DEH .[57/2013
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Art. 80. Deixar de atender a exigencias legais ou regulamentares quando devidamente notiticado pela autoridade
ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização. correção ou adoção de medidas de controle para
cessar a degradação ambiental: (Redação dada pelo Decreto nº 6 686, de 2008)
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 81, Deixar de apresentar relatórios ou infomações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou. quando
aplicável, naquele determinado pela autoridade ambienlal:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 82. Elaborar ou apresentar informaçào, estudo, laudo ou relatorio ambiental total ou parcialmente falso,
enganoso ou omisso, seja nos sistemas oiciais de controle, seja no licenciamento, na concessão tlorestal ou em qualquer
outro procedimento administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 83. Deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei. na forma e no prazo exigidos pela
autoridade ambiental:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Subseção Vl
Das Infrações Cometidas Exclusivamente em Unidades de Conservação
Art. 84. Introduzir em unidade de conservação especies alóctones:
Multa de R$ 2,000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ tº Excetuam<se do disposto neste artigo as areas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas
extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração
e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e
no plano de manejo da unidade.
§ 23 Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvesu'e, monumentos naturais e reservas particulares
do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compativeis com as
finalidades da unidade, de aoordo com o que dispuser () seu plano de manejo,
Art. 85. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades eletiva ou potencialmente
“ausadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de estudos com vistas à criação de unidade
de conservação:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. Inoorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras formas de vegetação
nativa nas áreas delinídas no caput,
Art. 56. Realizar pesquisa cientlica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade de conservação
sem a devida autorização, quando esta for exiglvel:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ lª A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco demográfico as especies
integrantes dos ecossistemas protegidos,
§ 2ª Exoetuam—se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do património
natural, quando as atividades de pesquisa cientlãca não envolverem a coleta de material biológico.
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Art. 87. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços obtidos ou
desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cenicas ou culturais em unidade de conservação sem autorização
ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida, quando esta for exiglvel: (Redação dada pelo
Decreto nº 6 686 de 2008
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as areas de proteção ambiental e reservas particulares do
património natural.
Art. 88. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização do órgão gestor
da unidade ou em desacordo com a recebida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
Parágrafo único. Excetuam—se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do
patrimônio natural.
Art, 89. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em áreas de proteção
ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de conservação, em desacordo com o

estabelecido em seus respectivos planos de manejo, regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de

Biossegurança - CTNBio:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 1ª A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de proteção integral.
§ 2ª A multa será aumentado ao quádmplo se o organismo geneticamente modihcado, liberado ou cultivado
irregularmente em unidade de conservação. possuir na area ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco a

biodiversidade,
§ 3ª O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas
que circundam as unidades de conservação até que seja lixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo
plano de manejo.
Art. 90. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de

conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 91. Causar dano a unidade de conservação: (Redação dada gelo Decreto nº 6 686 de 2008)
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
Art. 92. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substancias ou instrumentos próprios para caça, pesca
ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta
for exiglvel:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único. incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja visitação pública ou
permanencia sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da autoridade
competente.

Art. 93. As infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta Subseção, quando forem cometidas ou
afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, terão os valores de suas respectivas multas aplicadas
em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.

CAPITULO n
DO PROCESSO‘ADMINISTRA‘I'IVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÓES AMBIENTAIS .
Seção!
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Das Disposições Preliminares

Art. 94. Este Capltulo regula o processo administrativo federal para a apuração de infrações administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Parágrafo único. O objetivo deste Capítulo e dar unidade as normas legais esparsas que versam sobre procedimentos
administrativos em matéria ambiental. bem como, nos te
s do que dispõe o art. 84, incisoNl. aljmeaf‘a‘._da_Ccvnsti‘l1.quﬁoh
disciplinar as regras de funcionamento pelas quais a'admlnistração pública federal. de caráter ambiental, deveÉTJautar-se na
condução do processo.
Art. 95, O processo sera orientado pelos princlpios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, amª ardefesaroontradítóríoasegyrançg juridicaúinteresse;pgbliooâeliciewia; bem como
peloscritérios mencionados no parágrafo (Unicode ,
' '
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§15 O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: (Redação dada pelo
Decreto nº 6 686, de 2008)
I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto nº 6 686ﬁde 2008)

|I - por seu representante legal; Incluído pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluido pelo Decreto nº 6 686 de 2008),
IV - por edital. se estiver a infrator autuado em lugar incerto. não sabido ou se não for localizado no endereço,
lncluldo pelo Decreto nº 6 686 de 2008
5_2__º_çaso o autuado se recuse a dar ciência
P'Lãããffçª de duas testemunhas e'o entregaràiao-autu

o auto'geginfraçào. o agente autuante certincaráp ocorrido na
. [Redaªo dada’E‘”ldDemnº 6.686 de 2008)

§32 Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto
ªdentincado. o agente autuante aplicará o disposto no § 1ª, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de
recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciencia, (Incluido pelo Decreto nº 6 686. de 2008)
"P An. 97. O auto de infração deverà ser lavrado em impresso próprio, com a identificação do autuado._a.descriçã.o
clarªwjetiva das infrações drﬂi_r)i§trajiv_a_s_.~ @nslataflas e a ªgitação ,dosÁespeªleJisposiúvos çgais e

regulamentaiíãinfn'ngidgs. não”

_ndo conter emendâsou'Fasuras que oornprometamsua validade.

Art. 98. O auto de infração será encaminhado a unidade administrativa responsavel pela apuração da infração,
oportunidade em que se fará a autuação processual no prazo máximo de cinco dias úteis. contados de seu recebimento,
ressalvados os casos de força maior devidamente justiﬁcados.
Art.,99.__0 auto de infração que apresentar vlcio.sanãvel poderá. a qualquentempo.»sertconvalidadoide oficio pela
autoridadeijulgadora, mediante despacho saneador. após o pronunciamento do órgão da ProcumªonaçGeraljedeELque
atua'juntotagrespectiva unidade administrativa da entidage responsável pela autuação.

Parágrafo único. Constatado o vlcio sanável, sob alegação do autuado, o procedimento será anulado a partir da
fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo—se novo prazo para defesa. aproveitando—se os atos regularmente
produzidos.

Ammmo de infração que apresentar Vigo insanavel deverà sendeclarado nulo pela autoridade julgadora
competente. quedeterminarà o arquivamento do processo. após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-Geral
Federal que atuajuntq a respectiva unidade administraÃva da entidade responsável pela autuação.
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§ 1º Para os efeitos do caput, cons'dera—se vicio insanãvel aquele em que a corre

o da autuagg ‘m Iica
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modificação dojatd'descrito nãa'ãtõº'dã'lWW
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_gzº Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracterizada a conduta ou atividade lesiva
ao mero ambiente. deverá ser lavrado novo auto. observadas as regras relativas à prescrição.
§ 3º O erro no enquadramento legal da infração não implica vicio insanãvel. podendo ser alterado pela autoridade

julgadora mediante decisão fundamentada que retir'rque o auto de infração, (Incluido pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
5ª. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de policia. poderá adotar as

seguintes medidas administrativas:
I - apreensão;

P E c A tº . (O

Il emb arg 0 de obra ou atiVI‘dad e e suas respecuvºvrea's,
'
ã
' _»
L.:
III — suspensão de venda ou fabricação de produto;

P “E : 331 .iilii . [S 7 / 2 D 13

|V - suspensao parcial ou total de atrvrdades;

MAl _ 251. Z 3 g _ X M

V - destruição ou inutilização dos produtos. subprodutos e instrumentos da infração; e
VI - demolição.

§ 1º As medidas de que trata este artigo tem como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a
recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.
§ 29 A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio. sem emendas ou rasuras que comprometam
sua validade. e deverá conter. além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos. os
motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder.

§ aº A administração ambiental estabelecera os formulários específicos a que se refere o § 2ª.
§ 4ª O embargo de obra ou atividade restringe—se aos locais onde efetivamente caracterizowse a infração
ambiental. não alcançando as demais atividades realizadas em areas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. (Incluido pelo Decreto n“ 6 686 de 2008)
Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos. petrechos, velculos de qualquer natureza referidos no
, , serão objeto da apreensão de que trata o inciso l do art. 101. salvo
,
,
. _ , v, ., ,.
, ,,
impossibrr a ejustiticada.

Art. 103. Os animais domésticos e exóticos serão apreendidos quando:
I — forem encontrados no interior de unidade de conservação de proteção integral; ou
" -forem encontrados em área de preservação permanente ou quando impedirem a regeneração natural de
vegetação em área cujo corte não tenha sido autorizado, desde que, em todos os casos. tenha havido previo embargo.
§ 1ª Na hipótese prevista no inciso II. os proprietários deverão ser previamente notificados para que promovam a
remoção dos animais do local no prazo assinalado pela autoridade competente.
§ 2ª Não será adotado o procedimento previsto no § 19 quando nao for posslvel identificar o proprietário dos
animais apreendidos, seu preposto ou representante.
§ 3º O disposto no caput não será aplicado quando a atividade tenha sido caracterizada como de baixo impacto e
,
previamente autorizada, quando couber, nos termos da legislação em vigor. Incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008
de interesse
Art. 104. A autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada em que se demonstre a existencia

a
público relevante, poderá autorizar o uso do bem apreendido nas hipóteses em que não haja outro meio disponivel para
.
nscalizatória
açâo
respectiva
consecução da
pela
Parágrafo único. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados
a
promover
para
ou
adequado
local
até
apreendido
material
do
to
deslocamen
o
fazer
administração ambiental para
recomposição do dano ambiental.
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Art. 105. Os bens apreendidos deverão ﬁcar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela Gscalizaçao,
podendo, excepcionalmente. ser oonﬁados a Gel depositário. até o julgamento do processo administrativo.
Paragrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade
ambiental responsavel pela apreensão restituirà (: bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo,
indenizaré o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão,
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata 0 an. 105 poderá ser confiado:

I-a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente. cientltico. cultural, educacional, hospitalar, penal e
militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações,
§ 1‘—’ Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serao preferencialmente

contemplados no caso da destinação ﬁnal do bem ser a doação,
§ zº Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso Ilcito de veiculos e
embarcações pelo próprio autuado,
§ 39 A entidade Escalizadora podera celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para
garantir, apos a destinação ﬁnal. o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do deposito.

Art. 107. Apos a apreensão, a autoridade competente. levando-se em conta a natureza dos bens e animais
apreendidos e considerando o risco de perecimento. procederá da seguinte tonna:
|
r—V
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.

Al'hdú

nisl—"I
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I- os animais da fauna silvestre serao libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos. fundações,
entidades de caráter cientiﬁoo, centros de triagem. criadouros regulares ou entidades assemelhadas. desde que fiquem
sob a responsabilidade de técnicos habilitados, podendo ainda, respeitados os regulamentos vigentes. serem entregues
em guarda doméstica provisória. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686 de 2008)
II - os animais domésticos ou exoticos mencionados no art.103 poderão ser vendidos;

Ill - os produtos pereclveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.
§ 1º Os animais de que trata o inciso II, após avaliados. poderão ser doados, mediante decisão motivada da

autoridade ambiental, sempre que sua guarda ou venda lorem inviáveis econômica ou operacionalmente.

§ 2º A doação a que se refere o § 1ª sera fella as instituições mencionadas no art. 135.
§ aº O órgão ou entidade ambiental devera estabelecer mecanismos que assegurem a indenização ao proprietário
dos animais vendidos ou doados, pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. caso esta não seja
conﬁrmada na decisão do processo administrativo.
§ 4ª Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto
ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais proprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o
transporte e guarda. atestados pelo agente autuante no documento de apreensão.

§ 5º A libertação dos animais da fauna silvestre em seu habitat natural deverá observar os critérios técnicos
previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade ambiental competente. (Incluido gelo Decreto nº 6.686. de 2008).

HA Ar'L’1UB. 0 embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do
dano am ntal, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade a recuperação da area degradada.,devendo
'exclusivamente'a'õloálfônde verificou-se arm-aum do ilícito.“ (Redação dada gelo Decreto nº 6 ($ª—Je 2008
gastringi
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_ § 1ª No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, alem de adotar as medidas
prevrstas nos arts. 18 e 79, deverá comunicar ao Ministério Público. no prazo máximo de setenta e duas horas, para que
seja apurado o cometimento de infração penal. (Redação dada pelo Decreto nº 6 686, de 2008)
§ 22 Nos casos em que o responsável pela inflação administrativa ou o detentor do imóvel onde foi praticada a
infração for indeterminado, desconhecido ou de domicllio indefinido, será realizada notificação da lavratura do termo de

embargo mediante a publicação de seu extrato no Diário Oﬁcial da União.
Art. 109, A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a colocação no
mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente ou que tenha como objetivo
interromper o uso continuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal,
Art. 110. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a continuidade de
processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.
Art. 111. Os produtos, inclusive madeiras. subprodutos e instmmentos utilizados na prática da infração poderão ser
destruidos ou inutilizados quando:
I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a
guarda forem inviáveis em face das circunsMncias; ou

Ii - possam expor o meio ambiente a riscos signiﬁcativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes
públicos envolvidos na iscalização.

Parágrafo único. 0 termo de destruição ou inutilização deverá ser instruldo com elementos que identifiquem as
condições anteriores e posteriores a ação. bem como a avaliação dos bens destruídos.
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Art. 112. A demolição de obra, ediicaçào ou construção não habitada e utilizada diretamente para a infração
ambiental dar-se-a excepcionalmente no ato da nscalização nos casos em que se constatar que a ausência da demolição
importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos a saúde. Redação dada pelo Decreto
nº 6 686 de 2008

§ lª A demolição poderá ser feita pelo agente autuante. por quem este autorizar ou pelo próprio infrator e deverá
ser devidamente descrita e documentada. inclusive com fotogranas. (Redação dada pelo Decreto nº 6686 de 2008)

§ 29 As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator.
§ 3º A demolição de que trata o caput não será realizada em edincaçóes residenciais.
Seção III

Qa'Defesa'
359153419;autuaª,pode5à.: noiELI-azomeuvinteªasnoontados (dadata .da yqiencia da.aumaçao.y_o_fef_999_df<e_fe§a...

Weªtpgelnffªçãe *" “
§ 1º O orgão ambiental responsável aplicará o desconto de trinta por cento de que trata o W;;
AL ue Indiª ue issu. sempre que o autuado decidir efetuar o pagamento da penalidade no prazo previsto no caput.
§ 2ª O órgão ambiental responsável concedera desconto de trinta por cento do valor com'gido da penalidade, nos
4“ da Lei n“ 2: our: de levo para os pagamentos realizados apos o prazo do caput e no curso do processo
termos do an
___—ª
pendente de julgamento.
Art. 114. A defesa poderá ser protocolizada em qualquer unidade administrativa do órgão ambiental que promoveu
a autuação, que o encaminhará imediatamente a unidade responsável.
Amil/à: efesa será formulada porescrito'eadeverâ conter os fatos e_f_undamentosjurldioosque—contrariem o

disªstgnoauto de infração'ê'teªrTnªds'qifÉãªõínhãm. bem como a especiiiwç'ãb'ús provas que o autuado pretende
p

ir é seu favor, devidamente justiticadas.
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Parágrafo único. Requerimentos formulados fora do prazo de defesa não serão conhecidos, podendo ser
desentranhados dos autos conforme decisão da autoridade ambiental competente.
Art. 116. O autuado podera ser representado por advogado ou procurador legalmente oonstituldo, devendo, para
tanto, anexar à defesa o respectivo instrumento de procuração.
Parágrafo único. O autuado poderá requerer prazo de até dez dias para a jumada do instrumento a que se refere o

caput.
Art. 117. A defesa não será conhecida quando apresentada:
I - fora do prazo;

new. 1‘.»
ll - por quem não seja legitimado; ou

nucasnucnu
IIl - perante órgão ou entidade ambiental incompetente.

'n_;(_

MMJELL’M

M

Seção IV
Da Instrução e Julgamento
Art. 118. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuizo do dever atribuldo %: autoridade

julgadora para instrução do processo.
Art. 119. A autoridade julgadora podera requisitar a produção de provas necessárias a sua convicção, bem como
carecer técnico ou contradita do agente autuante, especiﬁcando o objeto a ser esclarecido.

§ 1º O parecer técnico deverá ser elaborado no prazo máximo de dez dias. ressalvadas as situações devidamente
justificadas.
szº A contradita deverá ser elaborada pelo agente autuante no prazo de cinco dias. contados a partir do
recebimento do processo.
§ 3º Entende-se por contradita, para efeito deste Decreto. as infomações e esclarecimentos prestados pelo agente
autuante necessários a elucidação dos fatos que originaram o auto de infração, ou das razões alegadas pelo autuado.
facultado ao agente. nesta fase, opinar pelo acolhimento parcial ou total da defesa.

Art. 120. As provas propostas pelo autuado, quando impertinentes. desnecessárias ou protelatorlas, poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada da autoridade julgadora competente,

Art. 121. 0 órgão da Procuradoria—Geral Federal, quando houver controvérsia juridica, emitirá parecer
fundamentado para a motivação da decisão da autoridade julgadora. (Redação dada gelo Decretº nº 6 686 de 2008)
Aug-122. Encerrada a instrução. o autuado terá cºrello de manifestar—se em alegaçbes ﬁnais, no prazo máximo de
dezdias.

Parágrafo único. A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e em sitio na rede mundial de
pauta de julgamento. para ﬁns de apresentação de alegações
computadores a relação dos processos que entrarão
2008)
de
68
6
nº
Decreto
gelo
(Incluído
.
interessados
ﬁnais pelos

AﬂdﬁﬁAd‘lﬁ

numa-i...,-

:1

IA

an.

Art. 123. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor
seu
da multa. podendo. em decisão motivada. de ofício ou a requerimento do interessado, mmanwter ou,:najoraro
de
686
6
nº
valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental vigente, (Redação dada pelo Decreto
2008 ,
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. Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade. o autuado devera ser cientificado antes da respectiva
declsão, por meio de aviso de recebimento, para que se manifeste no prazo das alegações finais.
Art, 124. oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de trinta dias, julgará o auto de infração,
decidindo sobre a aplicação das penalidades.
§ 1ª Nos termos do que dispõe o art. 101, as medidas administrativas que forem aplicadas no momento da
autuação deverão ser apreciadas no ato decisório. sob pena de ineficácia,
§ 2º A inobservância do prazo para julgamento não toma nula a decisão da autoridade julgadora e o processo.

§ 3ª O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio. a autoridade administrativa responsavel pelo
julgamento da defesa. observando—se o disposto no art 1‘ da Lei nº 9 784 de 1999.

(an 125, decisão deverá ser motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos juridicos em que se baseia.
4.x”
'
Parágrafo único. A motivação deve ser expllcita, clara e congmente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres. infomações ou decisões, que. neste caso, serão parte integrante do ato
decisório.

Pªtê-126. .Julgado o auto de infração, o autuado sªe notificado por via postal com aviso de recebimento ou'outro
, de sua ciência para Hagar a multa no haze de cinco dias. a partir do recebimento da
me'o vá_Ii . o que assegure a certeza

not: cação. ou para apresentar'recírs'or—
Parágrafo único. O pagamento realizado no prazo disposto no caput contará com o desconto de trinta por cento do valor
corrigido da penalidade. nos termos do art 4" da Lew nº e 005 de 1990
Seção V

Dos Recursos

Art. 127. _Da decisao proferida pela autoridade julgadora aber-a recurso no prazo de vinte dias. ,(Redggaº dadª
pg 9 Decretº nº 6,655 de 3995).
§ 1ª 0 recurso hierárquico de que trata este artigwera dirigido

autoridade administrativajulgadoraxque-proferiu a

jlncluldo
decisão na defesa, a qual. se não a reconsiderar no prazo de cinco duas. 0 encaminhará a autoridade superior,

pelo Decreto n" 6 686 de 2008)

sera
§29 0 órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a autoridade superior que
2008)
de
6.686
nº
Decreto
pelo
(Incluido
caput.
no
mencionado
sponsavel pelojulgamento do recurso
a
Art. 127-A. A autoridade que proferiu a decisão na defesa recorrerá de oficio à autoridade superior nas hipóteses
2008)
de
686
6
nº
Decreto
pelo
serem definidas pelo órgão ou entidade ambiental, jlnclurdo

Parágrafo único.
Decreto nº 6.685 de 2

eﬂflcwm interposto mediante declaração na própria decisão.

Incluido pelo

Art. 128. 30 recurso interposto na forma prevista nº, art. 127 não terá efeito suspensivo.
ou a
§1n Nayhipótese de justo receio de prejulzo ide diﬁcil ou incerta reparação. a autoridade recorrida
recurso.
ao
suspensivo
efeito
conceder
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do recorrente,

suspensivo quanto a
§ 2ª Quando se tratar de penalidade de multa. o recurso de que trata o art. 127 terá efeito
esta penalidade. ,
'5.
mum:
.ur—nuAu/i
.Jua :"
lú
b'd'l'
Ad4'7nA
eu
13
—
anular. ou
Art. 129. A autoridade superior responsável pelo julgamento do recurso poderá ºgnfinnar: modlﬁwr.
nº 6 686 de 2008
revogar, total ou parcialmente. a decisão recorrida. (Redago dada pelo Decreto

m
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§ 1ª O recurso será interposto mediante declaraçao na propria decisão.
§ 2ª No caso de aplicação de multa. o recurso de ofício somente será cabivel nas hipóteses a serem deﬁnidas pelo
órgão ou entidade ambiental.

WMM-pms
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Art. 130. Qajdecisáoproferida pela autoridade superior caberá recurso ao CONAMA, no pra_zg de vinte dia

d a eIoD r
se

nºssas de20

'“

§ 1ª 0 recurso de que trata este artigo será dirigido à autoridade superior que proferiu a decisão no recurso, a qual,
sidera opmzo.de:cincozdias.»e.após eªme prévio de admissibilidade, o encaminhará ao Presidente do
,

CO A ' A. nc u o elo Decreto nº 6.686. de 2008
§ 2º A autoridade julgadora junto ao CONAMA não poderá modiﬁcar a penalidade aplicada para agravar a situação
do recorrente, ilnciuldo pelo Decreto nº 6 686 de 2008)

u 0 ' temostgnaiormapreyiga gastªmgoznáo terá£feito.suspensivousalvohquantoagenal'ggrde de
§ aº o
smyﬂarl [15; ﬁt) E; o Bªggiº nº 6 65g de 2008
54“! Na hipótese de justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparação, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido do recorrente, darreíeito suspensivoraowecursm Incluido pelo
*
Decreto nº 6 686 de 2008
§ Sª O órgão ou entidade ambiental disciplinará os requisitos e procedimentos para o processamento do recurso
previsto no caput deste artigo. Incruido elo Decreto n" 6 686 de 2008
Folha' 83

Art. 131. O recurso não será conhecido quando interposto:

l- fora do prazc.
.
.
II-peranteorgãoambrental incompetente; ou

Rumﬁ‘m
AWG
'Y C"
W. _

Processo nºI
' .
ª” Rubrica.

III - por quem não seja legitimado.

Art. 132. Após qjuigamento. o CONAMA restimiràros prºcessos ao órgão ambiental de origem. para que efetue a

,nªtiff'õãído interessado, dando cienciada decisão proferida.
133. Havendo decisão oontirmatória dorautoje infração por parte do CONAMA. (: interessado será notificado
nostgrmos do art, 126.

Parágrafo único. As multas estarão sujeitas a atualização monetária desde a lavratura do auto de infração até o
seu efetivo pagamento. sem prejuizo da aplicação de juros de mora e demais encargos contorrne previsto em lei,
Seção VI
Do Procedimento Relativo à Destinação dos Bens e Animais Apreendidos

Art, 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido
objeto da destinação prevista no art. 107. não mais retornarão ao infrator. devendo ser destinados da seguinte forma:
I - os produtos perecíveis serão doados:

||

a‘

rMA:

m,.

.ru

nr.:

p,ª:

,.H.

x,.

,a».

-.a.a

II - as madeiras poderão ser doadas a órgãos ou entidades públicas, vendidas ou utilizadas pela administração
quando houver necessidade, conforme decisão motivada da autoridade competente; [Redação dada pelo Decreto nº
6.686 de 2008

III-os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições cientmcas.
culturais ou educacionais;
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lV—os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruldos, utilizados pela administração quando
houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterizaçáo, neste último caso, por meio da reciclagem
quando o instrumento puder ser utilizado na pratica de novas infrações;
V - os demais petrechos, equipamentos, veiculos e embarcações descritos no inciso IV do art 72 da Lei nº 9 605
de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou
destrutdos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;
VI - os animais domésticos e exóticos serão vendidos ou doados.
VII - os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações,
centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de
técnicos habilitados. [Incluido pelo Decreto nº 6.686 de 2008)

Art. 135, Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas
de caráter cientítico, cultural, educacional, hospitalar. penal, militar e social, bem como para outras entidades sem ﬁns
lucrativos de caráter beneficente. (Redação dada pelo Decreto n“ 6 686 de 2008)

Parágrafo único. Os produtos da fauna não pereclveis serão destruídos ou doados a instituições cientiãcas,
culturais ou educacionais,

Art. 136, Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou
ao meio ambiente. as medidas a serem adotadas, inclusive a destruição, serão determinadas pelo órgão competente e
correrão a expensas do infrator.
Art. 137. O termo de doação de bens apreendidos vedara a transferencia a terceiros. a qualquer titulo. dos
animais. produtos. subprodutos. instrumentos. petrechos. equipamentos, velculos e embarcações doados.
Parágrafo único. A autoridade ambiental poderá autorizar a transferência dos bens doados quando tal medida for
considerada mais adequada a execução dos ﬁns institucionais dos beneficiários.

Art. 138. Os bens sujeitos à venda serão submeúdos a leilão, nos termos do § 5" do art 22 da Lei nº 8 666. de 21
de unha de 1993
Parágrafo único. Os custos operacionais de depósito, remoção. transporte, beneficiamento e demais encargos
legais correrão à conta do adquirente.

Seção VII
Do Procedimento de Conversão de Multa Simples em Serviços de
Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente
Art. 139. A autoridade ambiental poderá, nos termos do que dispõe o § 4” do art 72 da Lei nº 9 605. de 1998,

converter a multa simples em serviços de preservação. melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,

Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:
I - execução de obras ou atividades de recuperação de danos decorrentes da propria infração;
II -implementação de obras ou atividades de recuperação de áreas degradadas. bem como de preservação e
melhoria da qualidade do meio ambiente;

lll - custeio ou execução de programas e de projetos ambienwis desenvolvidos por entidades públicas de proteção
e conservação do meio ambiente; e
IV — manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação do meio ambiente.
140,
Art. 141. Não será concedida a conversão de multa para reparação de danos de que trata o inciso I do art.

quando:

p E ç A iª _ ,“,

I - não se caracterizar dano direto ao meio ambiente; e
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ll - a recuperação da área degradada puder ser realizada pela simples regeneração natural.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a multa podera ser convertida nos serviços descritos nos incisos Il, III e IV
do art. 140, sem prejuizo da reparação dos danos prau'cados pelo infrator.
Art. 142, O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção por ocasião da apresentação da
delesa.
Art. 143. 0 valor dos custos dos serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
não poderá ser inferior ao valor da multa convertida.
§ 1ª Na hipótese de a recuperação dos danos ambientais de que trata do inciso I do art. 140 importar recursos
inferiores ao valor da multa convertida. a diferença será aplicada nos outros serviços descritos no art. 140.
§ 22 Independentemente do valor da mulla aplicada, tica o autuado obrigado a reparar integralmente o dano que
tenha causado.

§ 3º A autoridade ambiental aplicará o desconto de quarenta por cento sobre o valor da multa consolidada.
Redação dada gelo Decreto nº 6 686 de 2008

Art. 144. A conversão de multa destinada à reparação de danos ou recuperação da áreas degradadas pressupõe
que o autuado apresente pre—projeto acompanhando o requerimento.

§ 1ª Caso o autuado ainda não disponha de prevprojeto na data de apresentação do requerimento, a autoridade
ambiental, se provocada, poderá conceder o prazo de até trinta dias para que ele proceda a juntada aos autos do referido
documento.

52ª A autoridade ambiental poderá dispensar o projeto de recuperação ambiental ou autorizar a substituição por
projeto simpliﬁcado quando a recuperação ambiental for de menor complexidade.
§ 3ª Antes de decidir o pedido de conversão da multa, a autoridade ambiental poderá determinar ao autuado que
proceda a emendas. revisões e ajustes no preprojeto.
§ 4º O não-atendimento por parte do autuado de qualquer das situações previstas neste artigo importará no pronto
indeferimento do pedido de conversão de multa.

Art. 145. Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade julgadora deverá. numa única decisão, julgar o auto de
infração e o pedido de conversão da multa.
§19 A decisão sobre o pedido de conversão e discricionária, podendo a administração. em decisão motivada.
'efen'r ou não o pedido formulado, observado o que dispõe o art. 141.
§ 29 Em caso de acatamento do pedido de oonversão. deverá a autoridade julgadora notincar o auluado para que
compareça a sede da respectiva unidade administrativa para a assinatura de termo de compromisso.

§ 3ª O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para a interposição de recurso durante o prazo
deﬁnido pelo órgão ou entidade ambiental para a celebração do termo de compromisso de que trata o art. 146.
de
Art. 146. Havendo decisão favorável ao pedido de conversão de multa. as partes celebrarão termo

compromisso. que deverá conter as seguintes cláusmas obrigatórias:

I - nome, qualificação e endereço das partes oompromissadas e dos respectivos representantes legais;
II - prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele ﬁxadas. poderá variar
entre o minimo de noventa dias e o maximo de tres anos, com possibilidade de prorrogação por igual periodo;
de
Ill-descrição detalhada de seu objeto. valor do investimento previsto e cronograma físico de execução e
atingidas;
serem
a
metas
com
exigidos.
implantação das obras e serviços
|V - multa a ser aplicada em decorrência do nao-cumprimento das obrigações nele pactuadas. que não poderá ser
inferior ao valor da multa convertida, nem superior ao dobro desse valor, e
P
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V - foro competente para dirimir litígios entre as partes.
§ iº A assinatura do termo de compromisso implicará renúncia ao direito de recorrer administrativamente.
§2E A celebração do termo de compromisso não põe ﬁm ao processo administrativo. devendo a autoridade
competente monitorar e avaliar, no máximo a cada dois anos, se as obrigações assumidas estao sendo cumpridas,
§ aº O termo de compromisso terá efeitos na esfera civil e administrativa.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso implica:
l - na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Divida Ativa para cobrança da multa resultante do
auto de infração em seu valor integral; e
II - na esfera civil. a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter de tltulo

executivo extrajudicial.
§ 5ª O termo de compromisso poderá conter cláusulas relativas às demais sanções aplicadas em decorrência do
julgamento do auto de infração.

§ Gº A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo suspende a exigibilidade da multa aplicada.
Art. 147. Os termos de compromisso deverão ser publicados no diário oﬁcial. mediante extrato.
Art. 148. A conversão da multa não poderá ser concedida novamente ao mesmo infrator durante o perlodo de
cinco anos, contados da data da assinatura do termo de compromisso ,

CAPlTULO III
DAS DISPOSIÇOES FINAIS

” .
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Art. 149. Os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SlSNAMA ﬁcam obrigados a
dar. trimestralmente, publicidade das sanções administrativas aplicadas com lundamento neste Decreto: (Redação dada
pelo Decreto nº 6 686 de 2008)
I - no Sistema Nacional de Informações Ambientais - SISNIMA. de que trata o art 9" lnCISO VII da Lei nº 6 938 de
1981; e
Il - em seu sltio na rede mundial de computadores.

Parágrafo único. Quando da publicação das listas. nos termos do caput. e órgão ambiental deverà,
'irigatoriamente. informar se os processos estao julgados em detinitivo on encontram-se pendentes de julgamento ou
recurso. incluldo elo Decreto nº 6 686 de 2008
Art. 150. Nos termos do que dispõe o 5 1ª do art 70 da Lei nº 9 605, de 1998. este Decreto se aplica. no que
couber. a Capitania dos Portos do Comando da Marinha.

Art 151. Os órgãos e entidades ambientais federais competentes estabelecerão, por meio de instrução normativa, os
procedimentos administrativos complementares relativos a execução deste Decreto.
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Art. 152. O disposto no art, 55 entrará em vigor em 11 de junho de 2012.
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(Redação dada pelo Decreto nº 7 719 de
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Decreto nº 6514

Página 30 de 31

Art. 152-A. Os embargos impostos em decorrência da ocupação irregular de áreas de reserva legal não averbadas e
cuja vegetação nativa tenha sido suprimida até 21 de dezembro de 2007. serão suspensos até 11 de dezembro de 2009,
mediante o protocolo pelo interessado de pedido de regularização da reserva legal junto ao órgão ambiental
competente. Redação dada Elo Decreto nº 6 695, de 2008

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica a desmatamentos irregulares ocorridos no Bioma Amazonia.
Incluido pelo Decreto nº 6695 de 2008)

Art. 153. Ficam revogadas os Decretos nª"5 3 179 de 21 de setembro de 1999, 3 919 de 14 de setembro de 2001
4 592. de 11 de fevereiro de 2003. 5 523, de 25 de agosto de 2005, os arts 26 e 27 do Decreto nº 5975 de 30 de
novembro de 2006 e os arts 12 e 13 do Decreto nº 6 321 de 21 de dezembro de 2007
Art. 154. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de julho de 2008; 1872 da Independência e 120ª da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Minc
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23 7 2008_
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ANEXOS

Anexo 0|

a seguinte
Fluxograma dc processo de cadastramento para
ciação —
.Alxxa
à
o
situação: promilcme compradºr não é filiad
unidadum aulúnmnaw
vendedor é o(a) emprec dªdº/(ll) «

l5

disponivelﬂrm para radar! amen/o...

Anexo 02

Anexo 03

para a seguinte
Fluxograma do processo de cadastramento
à Axxucirlcãa —
ﬁliado
siluação: pramilenle com radar já é
uulônmnutx)
de“)
vendedor é o(a) empreendedamu — unida
dixpanirul/cix) pura coda; amento ...........................
a scguinle'
Fluxograma do processo de cadastramento para
/e é um
calm
A
iaçãu
Axsuc
situªção: renianúriu já e ﬁliudo [:
) zlixpvnírelruisj
candémino/asmc{ado > u lidaduly/ nulânonmlx

pura caduslramunlo...
Anexo 04

para a seguinte
Fluxograma do processo de cadastramemo
— cadente é um
ação
Achi
situação: cessionário nãt éﬁliado [:
dispunivulruix)
umam
cnmlóminu/uxxvcladu — u Madam mm‘m

para uadaslrnmcnlu..........
nte

Anexo 05

nto para a segui
Fluxograma do processo dc cadastrame
riu não e' filiado à
situação: prmnilenle co lpradm'lczsxmná
ender/01114) ou
Associução , vendedºr! edema é ala) empre
indisponíve/(cisj
condômino/associado — u idade/x) autónomª”)
para cudaslrumenlo..........
/—'“
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Anexo 06

Fluxograma do process

situação:

de cadastramento para a seugxgíãB-ÁA

ﬁat-r4395.
promitente :(LEpmdor/cessianáría já WWWÉOBM'

Asxaciaçáo — vendedor c dente e a(a) empreendedorm) ou

&

condômino/assºciada — uu adds) autónoma(s) indisponívelkix)
S4
para cadastramentº...
59

Anexo 07

chuen'memo de Filiação .

Anexo 08
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. 61
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Anexo 10

Aditivo ao Termo de Furação 62
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Lotes do
Associação dos Proprietários de

N:

:1 COPIA ;.Roum. ; .

CGC: 00.673. 83/0001—32

“5 EiªBFÍLMÉSM H

PRIMEIRA ALTERAÇ Ão

1

ª.

DO ESTATUTO ITA“

ASSOCIAÇÃO DOS If ROPRIETÁRIOS DE
RAS

-CHÁCA
LOTES DO LOTEAME \JTO MINI
LAG( )SUL

,
“.
|
i

s à
o Ami-Chácaras Lago Sul. associado
ent
eam
Lot
no
ito
dire
de
s
lare
titu
Os
LOTES DO

ASSOCIAÇÃO
LOTEAMENTO

PROPR ETÁRIOS
DOS
MÍNI—CHÁCAR AS LAGO

DE

SUL,

reunidos

em

Estatuto
e de acordo com 0 an. 45 do
Assembléia Geral Extraordinária
EIRA ALTERAÇÃO do Estatuto da
vigente, resolvem proceder a PRIM
l rá a viger com a seguinte redação:
Associação retromcncionada que pass

.
:
A
QD
1
UT
-T
TA
ES
i"
Iª
E
D
s
o
m
IETA

PROPR

NHNI-CHÁC ªj
CAPÍTULO I - — Da constituição
ma denominação quando , _
Associação continuará com a mes
S
OS PROPRIETARIOS DE LOTE
ÃO
AÇ
CI
SO
AS
.
seja
ou
da.
instituí
GO SUL. doravameut

Art. lª. A

DO

LOTEAMENTO

MINI-CH \CARAS

LA

denominada “ASSOCIAÇÃO“,

Art. 2". A ASSOCIAÇÃO c— uma 5

ivos, com
ciedade civil. sem [ins lucrat

se regerá
ndo, duração indeterminada e
personalidade juridica de direito priv
ital e
vigor, com sede e foro nesta Cap
em
ão
slaç
legi
a
pel
e
to
atu
Est
por este
106,
Dom Bosco, Bloco “C“ , sala
Comercial
endereço à SHIS Q! 29. Centro

Lago Sul.
es de

ída exclusivamente por titiilar
Art. 3“. A ASSOCIAÇÃO e con litu
RAS
LOTEAMENTO MINI-CHACA
ito no Loteamento denominad

dire

LAGO SUL que a ela se ﬁliarem.

&.“u
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CAPÍTULO II — Dos objetivos Sti'iﬁil'is?”E
lAIIJROFILME 505 N.‘

27497.12;

Art. 4º. Cabe à ASSOCIAÇÃO:

8) defender e zelar pelos interesses comuns dos seus Filiados no que
à administraç o, regularização e coisas afins do

concerne

LOTEAMENTO MINI-CHACARAS LAGO SUL, doravante
denominado simplesment LOTEAMENTO, representando—os
junto aos poderes públicos e às pessoas de direito privado, fisicas
oujurídicas, emjuízo ou f ra dele. ativa ou passivamente;

b) instituir o cadastro geral d 5 lotes e dos respectivos titulares de
direito. obedecendo o mapa descritivo que instrui o Processo de
Regularização do LOTEA MENTO junto ao GDF. desde que o
lote a ser cadastrado esteja com o seu limite ﬁsico demarcado,

através

de

piqueteamerto

responsabilidade é
LOTEAMENTO.

ou

exu usiva

marcos

do(a)

equivalentes, cuja
cmpreendedor(a) do

após cadasrrados todos os lotes discriminados no mapa a que sem
refere o artigo anterior, e errar o cadastramento cabendo apenas '_
atualizações no que conc me aos respectivos titulares de direito f
quando de transferências a qualquer título;

rido:
d) promover a filiação de ti! Mares de direito que tenham adqui tas
previs
lotes. desejarem se ﬁliar e que cumpram as exigências
nos anexos 01 e 04;

Alterar a situação cadas ral dos Filiados quando ocorrerem as
situações previstas nos ane 'os 02, 03 e 04;
cadastramerto. caso o(s) lote(s) ja' esteja(m)
não se brarar de transferência de direitos de
cadastrado(s).
venha
associado para terceiros ou para outro associado que
adquiri—lots), conforme previsto nos anexos 05 e 06;
Indeterír

o

.“
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g) Cancelar a filiação do associado que alienaflcêéuPQFlete(sjuiuAnA EM
qualquer título, desde que não seja titular de dlmimimn sosnlaum
outro cadastrado no LOTFAMENTO . etn consonância com 0 an.

3° deste Estatuto;

.

:) 7 4 97 — '

h) Existindo comproprietári s de um ou mais lotes, filiar todos se

assim desejarem, devendo entretanto constar nas suas respectivas
fichas a fração ideal a qu cada um faz jus. Nesse caso elegerão
um deles para que repr sente os demais em todos os atos
pertinentes.

CAPÍTULO III — Da Administração
Art. 5". A ASSOCIAÇÃO . será administrada por um Presidente, um Vicepresidente, um Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal, que serão eleitos

pelos Associados, em Assembléia Geral. para um mandato de um ano.

podendo ser reeleitos.
Art. 6 ª. Os Conselhos serão

compostos por três membros e respectiVos,,_

suplentes, cabendo aos membros litu ares escolher. entre si. um para a sua «

Presidência. respectivamente.
Art. 7". São condições de elegibilidade para membros da Administração:
a) Ser proprietário de lotes) no_LOTEAMENTO, devidamente-

A

cadastrado(s) nesta ASSOCIACAO cnela filiado;

b) Estar em dia com as ob igações pecuniárias condominiais e/ou
outras instituídas e aprovadas em Assembléia do condominio do

LOTEAMENTO e/ou da ASSOCIACAO;
Art. 8". Os membros da Administrªç 50 não terão qualquer remuneração.

Art. 9°.Se, por qualquer motivo, houver impedimento simultâneo do
Presidente e do seu Vice, assumirá a Presidência um membro do Conselho
Consultivo. eleito pelos demais. inclu ivc os suplentes.

A

({-

&,

/

Processo 0391.001.697/2013 Vol II (4257817)

3

SEI 0391-001697/2013 / pg. 185

L\\

Henfil)
Munzaatmªn
nw_zstzB'J-l

rE7I2013

w
ºº OFlClC

Associação dos Proprietários de Lotes d p Loteamento Mini-Chácaraíªªàêõªõàtã'
JURlC as
CGC: 00,673 2831000142
No

" A ARQUVV; '

CAPITULO IV —Das Assembléias Ge?§§£F'LMES°B~-'
?. Filth
Art. 10". A Assembléia Geral é () org ão normativo e deliberativo superior e
última instância decisória no âmbito a mínistrativo da ASSOCIAÇÃO.

Parágrafo primeiro. A Assembléia G,ra| poderá ser convocada ordinaria ou
extraordinat'iamente, A Assembléia C era] Ordinária será realizada uma vez
por ano, preferencialmente na seg unda quinzena de abril. Poderão ser
convocadas Assembléias Gerais Extr ordinárias sempre que houver assunto
urgente cuja decisão não seja de competência do Presidente e/ou do
Conselho Consultivo.
Parágrafo segundo: Caberá ao Pres dente da ASSOCIAÇÃO convocar as
assembléias, podendo entretanto, na sua omissão. serem convocadas por

associados que representem V4 de titulares de direito que estejam em pleno
gozo dos seus direitos.
Parágrafo terceira: A convocação será feita através de carta registrada.
protocolada ou edital que será publi cado em jornais de grande circulação,
devendo constar a data. os horários da primeira c da segunda convocação, com" _‘
intervalo mínimo de trinta minutos. lo al da realização e pauta a ser discutida. —
Parágrafo quarto: As Assembléias Gerais deverão ser convocadas com“
antecedência mínima de dez dias ct rridos, ressalvadas as convocações do.
Assembleias Gerais Extraordinárias que poderão ter o prazo reduzido para"
cinco dias corridos, se o assunto da pa ,na for de relevante urgência.
Parágrafo quinta: As assembléi' s serão presididas por um associado
especialmente aclamado, que escolhe á entre os presentes o secretário. sendo
defeso ao Presidente e Vice President fazer parte da Mesa.

Parágrafo serto: Haverá um livro e m folhas numeradas tipograficamenle,
aberto e encerrado pelo Presidente, c ujas folhas também por ele rubricadas.
que servirá para lavraturas de Atas ;Ias Assembléias. as quais deverão ser
elaboradas "in loca" pelo Secretário. conter círcunstancialmente o ocorrido.
ser encerrada pelo Presidente da Me sae no minimo mais três associados

presentes .

Processo 0391.001.697/2013 Vol II (4257817)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 186

—

2!! O Fl :

(EGISTRO Cr .
l JUR
Associação dos Proprielários de Lotes d Loteamento Mini—Chácaras gwêu COPM

CGC: 00.673283/0001-32
'

.... : :seax'
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“ 1E4?
registraºdas
verbis",
Parágrafo sétimº: As Alas deverão. er transcritas “ipsis
a todos os
no Cartório de Registro Civil das Pes oas Juridicas c enviar cópia
associados num prazo máximo de oito dias.

apondo suas
Parágrafo oitavo: Os associªdos dev rão registrar as presenças.
rado.
assinaturas no Livro de Presença, igualmente autenticado e encer
conforme o previsto no parágrafo sex o.
Gerais iniciar-se-ão. em primeira
Parágrafo nmw: As Assembléias
entem no minimo
convocação. com a presença deA *sociados que repres
, com qualquer
metade dos lotes do Loteamento e. m segunda convocação
número.

s votos quantos forem
Parágrafo (ÍL'L'ÍInII: Cada associado erá direito a tanto
cido o disposto na
os lotes que lhe pertençam e estejan cadastrados. obede
letra "b“ do artigo 7°.

representar, nas
Parágrafo decima primeiro: Todo as sociado poderá fazer-se
este seja associado
assembléias, por procurador com poc eres especiais, quer

cida deverá ser apresentado quando-da
ou não. O mandato com firma reco
representação por mandato'
assinatura do Livro de Presença, s an; defeso a
LOTEAMENTO. Cada '
de mais de um terço de titulares de direito no
titulares de direito,
mandatário só poderá representar r o máximo cinco
'
tenham.
independentementc de quantos votos referidos titulares
Art Ilº Compete à Assembléia Geral Ordinária:
os membros dos
o Presidente. e Vice-Presidente,
Conselhos Consultivo e Fi cal e respectivos suplentes;

a) eleger

b) deliberar sobre

os demais assuntos da Pauta e os que forem

apresentados que sejam de interesse comum.

ete deliberar sobre os
Art. 12". A Assembléia Geral Ext aordinaria comp
nela qualquer associado
assuntos para os quais foi convoc da. podendo
tos de interesse geral e
presente solicitar a inclusão. em sua pauta. de assun
relativa urgência .
/

\if

/,
«
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Art. 13º. Nas Assembléias Gerais o r sultado da votação será computado por
maioria de votos calculada sobre :: numero de presentes, salvo para os
assuntos que exigirem maioria qu :lificada previstos em Lei e/ou neste
Estatuto. Neste caso, para aprovaçã . deverá existir numero de votos de
titulares de direito, que correspor da ao quorum exigido, observado o
paragrafo deeimo do art. 10“ retromen ionado.
Art. 14". A votação poderá ser feita por aclamação, mas, para os assuntos
que exijam quorum qualificado o escr utínio deverá ser individual.
Parágrafo único:

Para votação ind vidual a mesa deverá entregar a cada

associado presente c com direito a votar. a vista do Livro de Presença.
senha(s) autenticada(s) c identificada(s). em numero correspondente ao(s)
seu(s) lote(s). constando o assunto a ser votado. Ret'eridas senhas, após

assinalado o voto, deverão ser depo itadas na urna destinada a esse ﬁm.
Terminada a votação, a Mesa apurar o resultado e o proclamara'. podendo
qualquer associado requerer conferéij cia dos votos, que será feita uma única
vez, não podendo lhe ser negado esse direito.
ArtJSº. Na abertura da assembleia , caso conste na pauta assunto que exija
quorum qualificado. à vista do Li ro de Presença a Mesa verificará 3

existência ou não do quorum exigidc Caso não seja alcançado. o Presidente
‘'
da Mesa retírará incontincnte o assunt de pauta.
Art. 16". Será exigida maioria qu alilicada de titulares de direito para
aprovação dos seguintes assuntos:
I - dois terços de votos:
a) Alteração deste Estatuto, exceto seus anexos, para cuja alteração

bastará a maioria de votos calculada sobre o numero de presentes;
b) Destituição de qualqueri embro da Administração.
Art. 17º. As deliberações das Asserr ble'ias Gerais serão obrigatórias a todos
os associados independentemente do seu comparecimento ou não ou de seu
culá<las . salvo disposição legal.
voto. cumprindo a Administração exe f

jª'-,,
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' - Prestdente
' nte, Vice
CAPI TULO V — Do Presrd
Conselhos
Art. 18" - Compete ao Presidente:

a) Superintender a Adminis ração da Associação bem como a do
LOTEAMENTO a ela inculado, podendo delegar funções a
pessoas fisicas ou jurídicas, sob sua inteira responsabilidade,
sempre após aprovação d: assembléia;

b) Representar a ASSOCIA "ÃO c o LOTEAMENTO, em juizo ou

amente, em qualquer assunto que se

fora dele, ativa ou pass"

refira ao interesse comun . junto às repartições públicas, sejam
elas federais, estaduais. I tunicipais ou autárquicas , em especial

ao que diz respeito à re gularização do LOTEAMENTO pelo
GDF:
c) Cumprir e fazer cumprir a legislação, este Estatuto, Convenção,
Regimento Interno. del' laerações das Assembléias ou qualquer
outro instituto ou ato norr iativo que venha a ser instituído:
d) Manter atualizados Iivr os, atas, correspondências e demais
documentos, respondondd pela sua guarda;
e) Entregar sob recibo, ao eu sucessor. todos os livros documentos

e bens cuja guarda mantir ha.
Art. 19º O Presidente não é pesso Imcnle responsável pelas obrigações
contraídas em nome da ASSOCIAÇÃO ou do LOTEAMENTO, desde que
tenha agido no exercício regular dc suas atribuições, sendo entretanto
responsabilizado por atos praticados por excesso de representação, por dolo ou
culpa,

Art. Nº. O Presidente poderá ser drstituido por deliberação de assembleia
geral. convocada para esse Fim, obedecido o quorum de votação previsto no
an.lóª_ I. deste Estatuto.

\,_
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Por tratar—se de cargo eletivo sem qualquer tipo de
remuneração. não caberá nenhum pagamento a título indenimtório ao
Presidente ou a qualquer outro nembro da Administração caso seja

Parágrªfo único:

destituído.
Art. 21". Caberá recurso à assembléi dos atos do Presidente que se pretenda
impugnar < A impugnação deverá ser presentada, por escrito e fundamentada.
na primeira assembléia a ser convoc ada ou. se julgada urgente, poderão os
interessados convoca—Ia. conforme l receitua () parágrafo segundo in ﬁne do
Art. 10°.

Art.22º. Compete ao Vice-Presidente
a) Exercer as funções do Pre idente nos seus impedimentos;
b) Colaborar com o Preside me, assessorando-o na Administração.

Art.23°. Compete ao Conselho Consu tivo:
a) Assessorar o Presidente;

b) Representar a ASSOC/A CÃO. por delegação do Presidente, em
eventos,

reuniões»

simpósios

e

afins.

ressalvados

aqueles

indelegáveis por exigêne a legal:
c) Acompanhar processos e interesse da ASSOCIAÇÃO e/ou do
LOTEAMENTO:
d)

Eleger um dos seus m mbros para

assumir a Presidência da

ASSOCIACAO no caso revisto no art 9° supra;

e) Por solicitação do Presidente. proceder sindicância para apurar
qualquer suspeita de irr aularidade em qualquer ato ou fato que

venha prejudicar a A. SOCIAÇÃO ou ao LOTEAMENTO.
apresentando relatório ci cunstancindo para tomada de decisão.
/

3x,

l
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."

mento Mini-Chácaras Lago Sul
Associação dos Proprietários de Lotes d Lotea

cxo

n.. n

ccc: 00.673283/00lll—32

SCLE
'(EGAS FRO CZVIL DE PES

JURIDICAS

Art.24“. Compete ao Conselho Fiscal:

F- :cu cem; ARQUIVADA
I l

A
MICROFILMESOB HT
, I). .
a) Fiscalizar as despesas da Associação
extraordinárias;
b) Dar parecer em matérias elativas às despesas
. os contratos,
c) Examinar, quanto a regularidade e legalidade
referentes à
contas, demonstrativos, elatórios (: comprovantes

gestão da Associação;
d) Comunicar aos associ

os. através de cana registrada, as

irregularidades havidas a gestão da Associação.
e) Apresentar parecer s
Assembléias Ordinárias.

re

ªS

da

comas

Associação

nas

ados
CAPITULO VI -— Dos Dire tos c Deveres dos Associ
3

Art. 25“. Estando em pleno gozo, são direitos do associado:
a) Comparecer às ass: mbléias
votado;

e nelas discutir, votar e ser

cidos;
b) Usufruir de todos os serviços e benefícios ofere

ridade de que
e) Comunicar ao Pres dente qualquer irregula
tenha conliccimentº'
d) Ser candidato a qua quer cargo na Administração;

s) que
e) Transferir direitos sobre o(s) lote(
cadaslrado(s) no LC TEAMENTO em seu nome;

esteja(m)

a voto,

direito
f) fazer-se representa por procuração, com
data definida
ida.
desde que o mandat i) tenha firma reconhec
e poderes especifico '
qualquer outro ato
g) Propor alterações n este Estatuto ou em
,- .»
normativo a ser elab Drado;
,./ v
w

]

#7
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new. “Tl-,
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PRDE:3Sl.DZÍ .ÉL7/20l3

K

MAT.ZBL233-.t W
aº o.: ' ;
Associação das Proprietários de Lotes-tl Loteamento Mini-Chácaras Lagoâuhw _
JU .
CGC: mªs 283/000L32
;ICOU COPIA ,.

MICRDFILME 508 N '

h) Recorrer à Assemb éia Geral das decisões do Presidentpe—
demais membros da Administração de conformidade com' o
prescrito neste Estatuto:
i) Examinar & qualq er tempo os livros e arquivos da
Administração e ped r esclarecimentos ao Presidente, exceto
os arquivos pessoais dos demais associados, para o que
deverá haver expressa autorização dos mesmos,
Art. 26°. São deveres dos Associados
a) contribuir financeira eme para as despesas comuns do
condomínio do LOlE/IMENTO, pagando as quotas cujos
valores serão quantif cadas na sua respectiva Assembléia e na

proporção do número de lotes que possua, em vista do
disposto no artigo se ,uinte.
b) Informar à Adminis ração a transferência, a qualquer título.
do(s) seu(s) lote(s) e apresentar o novo titular para as
providencias regulan enlares, inclusive alterações cadastrais.
a vista da quit ção das quotas condominiais do '

LOTEAMENTO:
Cumprir, fazer cum rir e acatar as decisões da assembléia.
desde que obedecid a legislação. este Estatuto e demais

normas regulamenta es.

CAPÍTULO VII — Das disposições Gerais
Art 27“. Tendo em vista que a ASSOCIAÇÃO foi instituída com o objeto
único de representar os proprietários de lotes do LOTEAMENTO e é
constituida exclusivamente pelos referidos proprietários. as despesas para a
subsidia das pelas quotas condominiais do
sua manutenção serão
suprameneionado LOTEAMENTO.

Parágrafo único. Para efeito do capu deste e dos demais artigos do Estatuto,
se comunicam todos os direitos e o rigações dos condôminos, previstos em

/ ªi,;
10
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29 O F I C ‘ ”
(EGlSl'RD em.
JURID GAS
do Loteamento Mini-Chácaras Lago Sul
Associação dos Proprietários dc Lotes
u neem na; . . :
00.673. 83/0001-32

CGC-

MICRGFILME SOB N '

outra norma regulamenta; T151 () <
Convenção, Regimento interno ou qtalquer
'
esteja em vigor ou venha a ser institui a.

ASSOCIAÇÃO para
?a estabelecida a penalidade de desfiliação da
uído e,
ualquer

associado

que

transgrid

()

que

aqui

está

estat

e este ESTATUTO
consequentemente, sem direito à representação que a lei
conferem aos Associados,

artigo. e em consonância
Parágrafo único. Para o estatuído n caput deste
r

o Associado que deixa
com a letra “a” do art. 26º, considera— e inadimplente
limite do periodo de
de cumprir as suas obrigações pecuniárias até a data
sua

mbléia, bastando para
tolerância, que será definido por votação em Asse
ro de pessoas presentes
aprovação a maioria dos votos calcula a sobre o núme
observado o art. 36° do presente Estatt to,
ado desde que obedecido
Art. 29“. O presente ESTATUTO paderá ser alter
o quorum previsto no art. l6ª, I.

m subsidiariamente .
Art. 30°. Os membros da ASSOCIA ÇÃO não responde
por suas obrigações sociais.
Poder Público venha a
Art. 31°. Será extinta a ASSOCIAÇÃO caso o
no Setor Habitacional .,
transformar o LOTEAMENTO em Conjunto inserido

outro motivo que“
Individual Sul, dar-lhe outra denom'nação, por qualquer
ou

lei assim determinar
fiquem prejudicados os seus Objeti os Sociais, se a
ressalvados os direitos da
por consenso de dois terços dos seu associados.
minoria e de terceiros.

o anterior, respeitadas as
Art. 32". No caso de dissolução prevista no artig

EAMENTO,
ressalvas nele previstas. e seu patrimônio será revertido ao LOT
ção em Assembléia.
se possível. ou terá o destino que for cecidido por vota

procedimentos necessários
Art. 33º. A Administração deverá ac otar todos os
ou no todo, ao que rege a
à adequação dos filiados existentes em parte
presente alteração do Estatuto.

vados em assembléias até
Art. 34“. Ficam convalidados todos os atos apro
esta data.
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Art. 35°

Os casos omissos neste

ESTATUTO serão rewãtãweamu-g

Assembléias. observado o quorum esdecifico para cada caso.

-)
(

Art. 36". Fica entendido qu: qualquer atraso ou tolerância da Administração
ou
na aplicação do previsto neste ato n onnativo. não implica em novação
modificação de qualquer artigo.
terços
Art. 37". Se houver vacância do car go de Presidente e faltarem dois
para
ou mais do mandato a ser cumprido, devera ser convocada Assembléia
eleição de um novo Presidente, ﬁcand

entendido que nesse caso,o mandato

lindará juntamente com os dos demais membros da Administração.
AÇÃO, o
Art 38°. Em vista de o LOTEAME VTO ser o objeto da ASSOCI
eo
Presidente e o Vice—Presidente desta c everão acumular o cargo de Síndico
os
de Sub-síndico do condominio da gucle, respectivamente, bem como
membros dos Conselhos. Para isso deverão ser eleitos em Assembléia
unica.

o
Art. 39". Ocorrendo o descrito no a rl. 37° supra continuara prevalecendo
que prevê o art 38".

tes
Art. 40". Constituem anexos do presente ESTATUTO, os seguin
documentos:
ramento para
a) ANEXO—Ol: ﬂuxog ama do processo de cadast
a seguinte situação: pr-omilenle comprador não é filiado &
Associação — vend edo:- é empr'eendedOI-(a) — unidade(s)
autónoma/:) dis/Jon vel/eis) para cadastramento,

nto para
b) ANEXO—02: lluxog uma do processo de cadastrame
a seguinte situação pramilenle comprador já é filiado à

d)

Associação — vende ar é o(a) empreendedora) — unidade(s)
autónomas) dispan vel/ein“! para cadastramento.
ANEXO-03: “umª roma do processo de cadastramento para
a segutnte situação: cesxionáriajá é filiado à Associação —
unidade(s)
cedente é um condômino/associado
aulãnoma(s) dispon 've!(eis) para caldas/ramento.
para
ANEXO-04: lluxo rama do processo de cadastramento
a seguinte situação: cessionário não é ﬁliado à Associação
“

º-/
/
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2ª OFICIO
.

vª E PESSOAS“)
leamenlo Mini-ChácarusísnTgãga
Associação dos Proprietários de Lotes do L
'ºª

CGC: 00,673.28

moon-32

““ª'º

_

Egág'ªªªªg-Pfãaqu:VAstr EM
'ª
WCRO
.
,
. .
.

g‘
— cedeu/e e um undamma/msonado —“9M§J.9§M
auténomaﬁs) dixpom've eir/' para tadas/ramento.
mento para
e) ANEXO—05: fluxograma do processo de cadastra
me compradar/czssionár-io não
a seguinte situação: p Di
a(a)
8' filiado à Associação — vendedor/cedente é
de(s)
empreendedor(a) ou condómino/asraciado — unida
autónoma“) índisponi e[(eis) para cadastramento.

o

ﬂuxog ama do processo de cadastrament
f) ANEXO-06:
para a seguinte situaçã : promitente comprador/cessionárío
já é filiado à Associação -— vendedot/ceden/e é o
empreendedorúz) ou condômino/associado — unidade(s)
aulónoma(.r) indirpaní (zl/eis) para cadasrramemo.

g) ANEXO-07: Requerimento de Filiação.
h) ANEXO—08: Requerin ento de Alteração Cadastral.

i)
j)

ANEXO-09: Termod Filiação.
ANEXOJO: Aditivo ao Termo de Filiação,

Art. 41°. Fica eleito o fórum

da

Comarca de Brasília/DF, Por mais :

ações ou
privilegiado que outro seja, para di Hmir quaisquer duvidas.
procedimentos oriundos deste ESTATI T0.

ASSOCIAÇÃO;
E assim, por estarem de pleno acorc 0 . os miados à
devidos e legais
aprovam e assinam o presente, para que se produzam os seus
efeitos de Direito.

1

a «v. \- mm
mm“ “ª?“ uª“
Brasília, 20 de Fe

ereiro dc 2000.

“A ““ª“

E 3 L
.
snuhﬂ
da
Perulu
Luck:
uma A:

lu rm.
mum: Ia lux Um:“ hu “_
lunuu Ihcum—HK
h [In L" “M

Exu", . Lulllx

Cláudio-31141 J: .57 !: vMarlin:
E screvema Suusmula
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WANT?
PRUE:3E1.D37 .L‘S7/ZDIS

"numa-x. .y/AA

Doe. 05

DOCUMENTAÇÃO DE PROPRIEDADE DAS TERRAS
E
CADEIA DOMINIAL

1. ESCRITURA PÚBLICA DOS 06,06 hectares

2. ESCRITURA PÚBLICA DOS 20,05 hectares
3. MATRICULA 16.262 (RI 56 e 83)

Processo 0391.001.697/2013 Vol II (4257817)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 196

Processo 0391.001.697/2013 Vol II (4257817)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 197

new/M
PRIIEtESI.l]Zi.EE7/ZUI3

x5125m -.<

W

aew!)
,

a2. Sºfª!

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EBIAICI DE ALExAmA . sum: as com:

CARTÓRIO OO 2° oFicIo DE NOTAS

PROTESTO REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS TITULOS E DOCUMENTOS
Edna) Fernandes Parente

Tabeuâo

PODER JUDICIÁRIO

Livro nº 65; I

Vicente Edval de Sousª Palenls

Tabelião Substituto

1° Traslado:

Eolhas n° 199;

ESCBITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZEM, KÁTIA

'ABRAO PIMENTA SERENO FIRMQ e seu marido, a favor da
ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DOS
LOTES
DO
LOTEAMENTO MINI-CHACARAS LAGO SUL. na forma abaixo.
' .
SAIBAM quantos esta pública escritura virem que. aos quinze dias do Inês de dezembro dem"
novecentos e noventa e nove (15.12.1999). nesta Comarca e Cidade de Alexânia, Estado'de

Goiás, em Cartório, perante mim Tabeliãº e/ou Tabelião Substitute. compareceram, panes
entre sí. justas. havidas e contratadas a saber. de um lado como OUTORGANTES
VENDEDORES: KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO, do mmémio, e seu 'marido.

JOÃO SERENO FIRMO. mililar. brasileiros casados sob O regime de separaáqde Deng—Ma
vigência da Lei 6.515/77. portadores da CI nªs 527299<SSPIDF.. e 064902- MDF, sªgas

CPF nªs 116.296.651—34 e 001M405641~72 respectivamente, residente e dºmiciliada em Brasilia -- DF., e
radar LÚCIO
brasileiro. casado. funcionário público. residente e domiciliado no ond Do Lago Sul,LConjunlo
C, casa 02, Brasilia— DF,. portador da CI nº 177. 835-SSP/DF. e do CPF, nº 038. 675 331-68,

conforme procuração lavrada em 03 1199, às lls 015 e 016. do Livro 2548—P. no 1" Olioio de
Notas e Pmlesto de Brasilia — DF.; e. de outro lado, como OUTORGADA COMPRADORA
ASSOCIA ÃO
ETÁRIOS- DE LOTES DO LOTEAMENTO Ml
' sons “com sede na SHIS
29. Cemro omerua
m asco, Bloco C Sala106.Lana
Wma-ita no CGC/MF. Sob o nº 00.673.283/0001»32. neste ato representada por seu
presidente LÚCIO PEREIRA DA SILVA. brasileiro. mesada. funciºnário público. residente e
domiciliadº no Ca.—d. rv— ' "aº Sul. Conjuntº C. casa 02. Brasilia — DF., portador da cl. n°

177.835—SSP/DF. e do _,.- v. .I“ 03807533168. conlorrne o Conn-ato Social, devidamente
registrado em junho de 1995. sob o n' 3146. no Cartório do 2° Oficio de Registro de Titulos e
Documentºs de Brasilia -— DF,, e Ata de Posse registrada no mesmo Cartório. em 02.07.1999,
microfilmado sob o nº 25472; tºdos os presentes são maiores e capazes. reconhecidos e

idenliﬁcados cama os próprios, por mim Tabelião elou Tabelião Substituto. do que dou fé. E,
perante mim Tabelião e/ou Tabelião Substituto. pelos OUTORGANTES, na forma como vem
representados, me (oi dito que são senhores e legítimos possuidores a justo titulo e boa lé. em
mansa e pªcífica posse, livre e desembaraçado de lodos e quaisquer onus judiciais ou
extrajudiciais. arrasto, seqíiestm. Iam nu pensão, inclusive de hipolecas. mesmo legals do
imovel constituido pelo: 30% (trinta por cento) de uma gleba de terras. correspondente a

ostra, 06a, (seis hectares e zero seis ares) em comum na área de Zºna, 20a. dentro do
quinhao e terrªs com a area
1a, 99ca, na Fazenda "PARANAUÁ" ou
“PARANOÁ”, no perímetro do Distrito Federal, cuios limites, dimensões e mnlrontações
enmntmm-se descritos da matrícula 16262 do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do
Distrito Fedeml. Que referida imóvel loi havido pelos Vendedores da seguinte forma: por

compra feita a LUIZ CARLOS DO AMARAL e sua mulher. conforms escritura de 04.02.1997,
lavrada às fls. 171/172. do Livro 53. nestas notas, pelo valor de RSSO 000.00. premiada no
Cartóriº de Registro acima mencionado, sob o nº 158239. as BS 298, do Livro 16, em
15.09.99. Que, asslm como possuem referido imóvel. acham-se contratados com O Comprador,
por bem desta escritura e na melhor lonna de direito. para lhe vender e transferir, oomo de fato

|

Av. Brasília, 253 — Alexânia - Goiás - Fone:(062)336.1154 - CEP:72.920.000
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Human.
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l 5,4544 " »
REPÚBLICA FEDERATIVA D'õ'ÉRASIL
council DE ALEXA—|A . Bruxo DE nou:

CARTÓRIO DO 2ª0FÍCIO DE NOTAS

PROTESTO REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS, TÍTULOSLE DOCUMENTOS
Ednal Fernªndes Pavuna
Tabelião

Livro n° 65;

West!” EM de Salas Parente
Tabeﬁso Sumo

1° Traslado;

Folhas n° 200

ajustado de
la na verdade vendído e transferido têm, o referido imóvel. pelo preço certo e
qual os
(vinte mil reais), pago neste ato em moeda corrente do pais, do
R$20.000,00

recebidos. nada mais tendo a
Vendedores. na (arma como vem representados. dão por
nto na presente escritura,
fundame
com
onadas,
convenci
Assim
reclamar da presente venda.
posse, dominio. direito a ação.
transmitem na pessoa do(a)(s) Complador(a)(es) toda a
sempre boa, time e valiosa,
pmmetendo por si, herdeiros ou sucessores, rnanter esta escritura

se denunu'ado à lide,
comprometendo-se. ainda. a responder pela aviação de lata e de direito.
dito ainda, que não
foi
me
tados.
represen
vem
Pelos Outorgantes Vendedores. na forma como
nados.-no's
transacio
ova
imóveis
aos
ia
obrigatór
legal
reserva
a
data,
ﬁzemm até a presente
Florestal).
(Código
4771165.
nº
Lei
da
termos dos Parágrafos segundo e terceiro, do Artigo 18.
em ªseu
escritura
essa
aceita
que
dita
foi
me
r(axas).
Pelo(a)(s) Outorgado(a)(s) comprado
o ajustado. Em segúida.
com
acordo
de
tudo
em
estar
por
redigida.
acha
se
qual
tal
teor.
inteiro
Certidões de feitos judiciais; de
foram-me apresentados os seguintes documentos para esta: a)

de oulo teor o
ônus reais e pessoais reipersemtórías, relativas ao imóvel objeto desta escritura.
Transmlssao per ato

do lmposla de
adquirente tomou conhecimento: b) Guia de recolhimento
fiscais de R$20,000.00, imposto
rms
para
valor
o
com
2,
9001397n°
o
“Inter-vivos'. sob
compromete pela apresentação
se
or
Cºmprad
R$400.00 recolhido em 13.12.99; 0 ºutorgado
es, na toma como vem
Vendedor
Os
'a.
Imobili
Cartório
ao
junto
da quitaâo com o INCRA.
existirem ações reais
não
penal.
e
civil
representados. declaram. sob pena de responsabilidade
ônus reais incidentes
ou
escritura.
desta
objeto
imóvel
ac
e pessoais reipersecutórlas, relativas
DOL. conforme a
—
ia
Imobiliár
sobre o mesmo. Emitida Declarzâo Sobre Coesão
presente escritura
a
lavrei
lhes
a
pediram
me
,
disseIam
o
IN,SRF.006I90. E. de como assim
as testemunhas,
noo
dispensa
que feita e achada conforme. outorgaram, aceitaram e assinam,
- Tabelião
Parente
Sousa
de
Edvai
Vicente
Eu,.
. ita a Lei 6.952, de 06.11.81.
mim
“ -'ra Da Silva e Lúcio Pereira Da Silva. NADA MAIS esta por
dou
o,
subscrev
escrevi,
o
que
o
Substitut
Tabelião
Tabelião elou

fé e asma em pu ico e raso.

Edu! F: nanda PlrlME-leelíln
Vizer":
Simone Guímuíu do Song.-Exu“.

mr de s. emm-1.5. Sub.

r

TABELIÃOSUBSTITUI'

154 — CEPITZBZODOO
Av.?Brasllia. 283 -Aiexània — Gºiás « Fone:(062)335.1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
comu n: ALEXA-u - urna a! cam

CARTÓRIO DO 2" OFÍCIO DE NOTAS;
PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
Edna! Fr.-nume- Parana Vue—ne EM :1- Sons: meme
ramas
Tutu-an Samui)

PODER JUDICIÁRIO lJvro nº 53;

1' Traslado;

'

Folhas n'ª 1711172,

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE
FAZEM'
LUIZ CARLOS DO AMARAL e sim, a favor de KÁTIA
ABRAO
PIMENTA SERENO FIRMO, na turma abaixo.
SAIBAM

quantos esta pública escritu

viram que, aos
tro
dias do mes de fevereiro de mil novecemos e noventa a rasete
(0402.1957 , nesta
Comarca e cidade

da Alexânia. Estado de Goiás, em Cartório. perante mim Tabeli
ão
e/ou Tabelião Substituto. compareceram, partes entre si. justas.
havidas e contratadas

a saber. de um lado como OUTORGANTES @DEDORES: LUZ‘C
ARL05

;DO’
AMARALqu comércio,-e sim/DIVINA MARIA TAVAR
ES DO AMARAL Quitarr/
brasileiros,/cásados sob o regime de comunhão parcial 'de
bens, na vigência dã Lei
6.515177ánadores da Oi. nºs 633,074-SSP/DF, e 609.196
—- 2' SSP/GO,, e OFF, nº

226,015561495 16

53.771-91fresídentes e domiciliadas a_m Goiâniaíe'ste

e. de outro IM OUTORGADA COMPRADORA. KATIA
AB

SﬁRENO FIR

. prasileiraﬁa comércior'msada com JOÃO SERENÇ)

' do;./

PI

TA

RMC, 505 6"

regime de separação de bens, na vigência da Lei 6.515/77, ponador
da CI. n‘j 527,299

SSPIDF, e CPF. nº 116.296.651—34, residente e domiciliada
em Brasilia — DFI; todos às .,
presen

tes são maiores e capazes. reconhecidos e identificados como os próprio
s, por
mim Tabelião e/ou Tabelião Substituto, do que dou fé, E, perante mim
Tabelião e/ou
Tabelião Substituto, pelo(a)(s) OUTORGANTElS) me foi dito que é(são)
senhor(es) e
Iegitimo(a)(s) possuídor(a)(es) a justa título e boa re. em mansa e pªcífic
a passe. livre e
desembaraçado de todos e quaisquer ônus judidais ou extrajud
lclaís, arrasto,
sequestro, tem ou pensão, inclusive de hipotecas, mesmo legais do imóvel
constituído
pelo: summing por cºmo) de uma gleba de terras, correspondente a
Ostra, gsa
(sels hectares e zero seis ares) em comum na área de zur-.a.
zo'a. de—n ço da
quinhão de terras com a àrea 527ha, 71a, 99ca, na Fazen
da “PARANAUA” ou
“PARANOÁ”, no perímetro do Distrito Federal. cujos
limites, dimensões e

controntações encontramse descritos da matrícula 16262 do Cartório do 2“
Ofício do

Registro de Imóveis do Distrito Federal. devidamente registrado no
Ca ório de 2ª
Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o nº R&S/16
262, ue, reteridc

imóvel foi havido pelo(s) Vendedor(a)(es) da seguinte forma:
por compra feita a
JANÚNCIO AZEVEDO e/sl
cnntomte escritura de compra e venda de 25:1196, /
lavrada às fls, 109 e 110, do Livro nº SCB/nestas Notas,
/a qual ser;: registrada
juntamente mm esta/ Que, assim como possuem referido
imóvel, acham—se
contratados com o Comprador, por bem desta escritura e na melhor
forma de direito,
para lhe vender e transferir. como de fato e na verdade vendido e
transferido tem, o

referido imóvel, pelo preço certo e ajustado de R$60.000,00'(sessenta mil
reais),/'
pago neste ato em moeda corrente do pais. do qual os Vendedores, dão por
recebidos,

nada mais tendo a reclamar da presente venda/Assim convencionadas, com

L
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PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS.
JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
EdnalFumldosPuema vwmaummne
Tabáâa

PODER JUDICIÁRIO lero nº 53;

Yebdª: Summa

1° Traslado;

Folhas nº 1711172

fundamento na presente escritura, transmitem na pessoa do(a)(s) Comprador(a)(es)

toda a posse, domínio direito e ação/promelendo por si, herdeiros ou sucessores,
manter esta escritura sempre baa, ﬁrme e valiosa,/Émprometendo-se, ainda, a

responder pela evicção de fato e de direito, se denunciado à lide,?elos Oulorganles
Vendedores, me toi dito ainda, que não ﬁzeram alé a presente data, a reserya legal
obrigatória aos imóveis ora transacionados nos termos dos Pamgrafos segundo e

terceiro, do Artigo 16 da Lei n“ 4771/65, (Código Ftcrestat)/tªelo(a)(s) Outorgadu(a)(s)
Comprador(a)(es), me foi dito que aceita essa escritura em seu inteiro teor. tal quatrse

acha redigida. por estar em tudo de acordo com o ajustado./Ém seguida, foram-me
apresentados os seguintes documentos para esta: a) Certidões de feitos iudiciais...6e
ônus reais e pessoais reipersemtórias, relativas ao imóvel objeto desta escrituràrde
cujo teor o adquirente tomou conhecimento/Fretesta u ºutorgado Comprador ªgio

pagamento do ITBI, na Comarca da Circunscrição de imóvel, bem como apresentagâo
da quitação com o INCRA Os Vendedores declaram, sob pena de respons
civil e penal, não existirem ações reais e pessoais reipersecutórias, relativasjep imóvel
objeto desta escritura. ou ônus reais incidentes sobre o mesmo. Emitida Ipçàlaraçâº.

Sobre Operação Imobiliária- DOI cantenna a IN. SRFODS/WE de comb assim o S ..

disseram, me pediram a lhes lavrei a presente escritura que feita e achada conforme
outorgaram, aceitaram e assinam dispensando as testemunhas, conforme faculta a Lei

6.952, de 06.11.81. Eu. V
Carlos Do Amaral, Divina

»

Firma. NADA MAIS esta

'arente— Tabelião Substituto, Luiz
‘ ' não Pimenta Sereno
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PODER JUDICIARIO

CARTÓRIO Dº 2ª OFÍCIO DE NOTAS
PROTESTO REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
WmedsPamIe VmIEEdvnIdeSmmPam-u:
"rm
TnbclinoSuhiinla
Livro nº 53;

lº Traslado;

Folhas nº 109/110

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZEM,

JANUNCIO AZEVEDO e sln'l, a favor de LUIZ CARLOS D0
AMARAL, na forma abaixo.
SAIBAM

quantos esta pública escritura virem que, aos vinte e

cinco dias do més de novembro de mil novecentos e novenla e seis (25.1 1.1996). nesta
Comarca e Cidade de Alexânia. Estado de Goiás. em Cartório, perante mim Tabelião
e/ou Tabelião Substituto, compareceram, panes entre si. justas. havidas e contratadas

a saber: de um lado_ como OUTOEGANTES VENDEDORESI-JANUNCIO AZEVEDO: '
advogado: e slm INES TRANCHO DE AZEVEDO. aposentada. brasileiros, portadores
da Cl. nº 315.902-SSP/DF, e 697.149—SSP/DF. e CPF, nºs D41.080.514—91" e
391.520.578-67.-respectivamente; residentes e domiciliados em Brasília — DR./e, de
outro lado. como 0UTORGADO, COMPRADOR. LUIZ CARLOS; DO AMARAIÍ
brasileiro. 'do comercio; assado com DIVINA MARIA TAVARES. sob o regime de
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6515/77. ponador da CL n' 633.074-

SSPIDF. e CPF. nª 226.018561-495resideme e damiu’liada em Goiania. neste Estado;
todos os presentes são maiores e capazes. reconhecidos e identiimdqs como os
próprios. por mim Tabelião elou Tabelião Substituto, do que dou fé. E,.perante mim
Tabelião e/nu Tabelião Substituto. pelo(a)(s) OUTORGANTE(S) me foi dito que à(são)
ep
senhor(es) e Iegitimo(a)(s) possuidodaxes) e justo título e boa fé. em mansa

mea

passe, livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou'extrajudrcrais,
arrasto. seqúestm. foro ou pensão. inch?” de hipotecas, mesmo legais do imóvel

constituído pelo: m (trinta por cento) e uma gleba de terras, corresp' ”dente a
Biba, 06a.’ (seis hectares e zero seis ares)“ GM_C_9mumma área de ªiª, zºa.—
dentro do quinhão de terras com a área 52753, 7ªla, sªcar 'nr-rv'Fazenda

“PARANAUÁª/ou "PARANOA": no perímetro do'DIstrito Federal. “4.9.5 limites.
artéria do
dimensões e confrontações encontram-se descritos da matrícula 16262-(0
ade no
re
damenle
Federal./devi
Distrito
do
Imóveis
de
Registro
2ª Ofício do
[16262.
n"
ç
sob
Cartório do 2" Olido do Registro de Imóveis do Distrito Federal,
compra
por
forma:
seguinte
da
s)
Que. referido imóvel foi havido pelo(s) Vendedor(a)(e
e venda de
feita 3 ANTONIO SOUSA VASCONCELOS, conforme escritura de compra

z
26.07.1964r1ãwrada às fls. 115,40 Livro nº 1231.410 1º oficio de Noi'as de Brasilia
com o
DF. Que, assim como possuem referido imóvel, acham-se contrª.-ados

vender e
Comprador, por bem desta escritura e na melhor forma de direito. para lhe
imóvel,/Halo
transferir, como de fato e na verdade vendido e transferido tem, o referido

ato em
preço certo e ajustado de R$60.ooo,on/(sessema mil reals): pago neste
nada mais tendo a
moeda corrente do pais. do qual os Vendedores. dão por recebidos.

na presente
reclamar da presente venda,/Assim convencionadas. com fundamento
domínio,
posse,
a
toda
es)
Compradcr(a)(
escritura, transmitem na pessoa do(a)(s)
esta esuitura
direito e ação,-'prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter

.ooo
Av. Brasília. 283 - Alexânia - Goiás - Fone:(062)336.1154 - CEPz72.920
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PODER JUDICIARIO

Livro nº 53;

“nakid"! deSouslPlrmI-e
TMD Subsimlo

l“ Traslado;

Folhas nº 109/110

sempre boa, firme e valiosaíomprumeiendcse, ainda, a responder pela evicçâo de
fato e de direito, se denunciado à lide./Pelos Omorganles Vendedores, me foi dito
ainda, que não fizeram até a presente data. a reserva legal obrigatória aos imóveis ora
transacionados, nos termos dos Parágrafos segundo e terceiro. do Artigo 16, da Lei nº

4.771/65, (Código Florestal)./Peida“) Ouiorgado(a)(s) Compradcr(a)(es). me foi dito
que aceita essa escritura em seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, por estar em
tudo de acordo com o ajustado./Em seguida. foram—me apresentados os seguintes
documentos para esta: &) Certidões de feitos judiciais. de ônus reais e pessoais
reípersewtórias, relativas ao imóvel objeto desQa escritura, de cujo teor o adquirente
tomou conhecimento;/Proteste o ºutorgado Comprador pelo pagamentº da WB!) na
Comarca da Circunscrição do imóvel. bem como apresentação da quitação com b
INCRA. Os Vendedores dedaram. sob pena de responsabilidade civil é paal, não

existirem açõesxgajsze pessoais reiperseculórias, relativas ac imóvel Dbjãw desta
escritura, ou ônus reais incidentes sobre o mesmo,; Emitida Declaraçãº Sobre
Operação imobiliária - DOL, conforme a IN.SRF.006190.'E, de como assim o &fàseram,
me pediram e lhes lavrei a presente escritura que (eita a achada conforma, outorgara'm,

aceitaram & assinam. dispensando as testemunhas. conforme Íacuitaj_ Lei
'

, Vicente Edval de Sousa Parente - Tabelião Substitute.

1 ’47:?

'

52, de
núncio

. ; : ; evedo e Luiz Carlos do Amaral. NADA MNS esta por mim

‘

be-Iiâo Substituto que o escrevi. súb'sqeyo, dou fé 'e
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE umuu . nuno on calls

crua-Omo no 2° OFÍCIO DE NOTAS
PROTESTO REGISTRO DE pessons
JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
Edna! Fernandes Parente

\ncame Edvd de Sousa Parente

Tabelião

PODER JUDICIÁRIO Livro nº 53;

Tabelão Subs'límlo

1“ Traslado;

Folhas nº 109/110

[ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZEM.
JANÚNCIO AZEVEDO e slm, a favor de LUIZ CARLOS DO‘
AMARAL na (arma abaixo
;
SAIBAM

quantos esta pública escritura virem que, aos vinte ei

cinco dias do més de novembro de mil novecentos e noventa e seis (25.11.1996), nesta,
Comarca e Cidade de Alexânia Estado de Goiás, em Cartório perante mim Tabelião,
elou Tabelião Substituto, compareceram panes entre sí, justas, havidas e contratadasl

a saber: de um lado como QUTORGANTES VENDEDORES: JANÚNCIO AZEVEDO,:
advogado. e slm INÉS TRANCHO DE AZEVEDO, aposentada brasileiros: ponaddres'í
da Cl nª 315. 902 SSP/DF. e 697 149—SSP/DF. e CPF nºs 041.080 514--91_ 'e4
391.520578-87. respectivamente. residentes e domiciliados em Brasilia — DF; e, de:,

ºutro lado, como OUTORGADO COMPRADOR. LUIZ CARLOS {DO AÚRAL,

brasileiro, do comércio, casado com DIVINA MARIA TAVARES DO AMARA F'sob o
regime de cºmunhão parcial de bens. na vigência da Lei 6.515/77. portador
l. nº
633.074-SSP/DF. e CPF. nª 226.018561-49, residentes e domiciliados em Goiânia,
neste Estado; todos os presentes são maiores e capazes, reconhecidos e “Senªc—idos

como os próprios por mim Tabelião e/ou Tabelião Substituto, do que douf E .Qerante
mim Tabelião elou Tabelião Substituto. pelos OUTORGANTES me,- t'o' dito que sap
senhores e legítimos possuidor(a)(es) a justo título e boa fé. em mans

e pacfﬁ

'

passe, livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou 'éidrajudi
arrasto, seqúestro, foro ou pensão. inclusive de hipotecas, mesmo legais do imóvel
constituido pelo: 30% (trinta por cento) de uma gleba de terras, conespondente a
cena, 06a. (seis hectares e zero seis ares) em comum na área de zona. Zºa,
dentro do quinhão de terras com a área 527ha, 71a, Sºca, na Fazenda
“PARANAUÁ” cu “PARANOA”, no perímetro do Distrito Federal, cujos limites,

dimensões e confrontações encontram-se descritos da matrícula 16262 do Cartório do
2“ Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. devidamente registrado no
Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o nº R-56/16262.
Que, referidç imóvel foi havido pelo(s) Vendedor(a)(es) da seguinte forma: por compra
feita a ANTONIO SOUSA VASCONCELOS, conforme escritura de compra e venda de
26.07.1984, lavrada às fls, 115, do Livro n° 1231, do 1" Oficio de Notas de Brasilia —

DF. Que, assim como possuem referido imóvel, achamse contratados com o
Comprador, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, para lhe vender e
transferir, como de fato e na verdade vendido e transferido têm, o referido imóvel, pelo

preço certo e ajustado de R$60.000,00 (sessenta mil reais), pago neste ato em
moeda corrente do pais, do qual os Vendedores, dão por recebidos, nada mais tendo a
reclamar da presente venda. Assim convencionadas. com fundamento na presente
escritura, transmitem na pessoa do(a)(s) Comprador(a)(es) toda a posse, dominio,

[
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JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
Edna! Fernandes Parem:
.

chntu Edval de Sousa Parente

Tabelão

PODER JUDICIARIO Livro nº 53;

Tabela Substituiu

1° Traslado;

Folhas nº 109/110

direito e ação, prometendo por si. herdeiros ou sucessores. manter esta escritura
sempre boa. firme e valiosa, comprometendo—se, ainda, a responder pela evicçâo
de
fato e de direito, se denunciado à lide. Pelos Outorgantes Vendedores. me
foi dito

ainda. que não ﬁzeram até a presente data, a reserva legal obrigatória aos imóveis ora
transacionados, nos termos dos Parágrafos segundo e terceiro. do Artigo 16, da Lei nº
4.771/65, (Código Florestal), Pelo(a)(s) 0utorgado(a)(s) Comprador(a)(es). me foi dita
que aceita essa escritura em seu inteiro teor. tal qual se acha redigida, por estar
em

tudo de acordo com e ajustado. Em seguida, foramvme apresentados os seguintes
documentos para esta: a) Certidões de leitos judiciais, de ônus reais e pessoais
reipersecutórias. relativas ao imóvel objelo desla escritura, de wjo teor u adquirente
tomou conhecimento; Proteste :) ºutorgado Comprador pelo pagamemq do ITB. na
Comarca da Circunscrição de imóvel. bem como apresentação _da quitação cãrà'p'

INCRA. Os Vendedores declaram. sob pena de responsabilidade civil e penal,;riãô

existirem ações reais e pessoais reipersewlón'as, relativas ao imóvel claim çlesta
escritura. ou ônus reais incidentes sobre o mesmo. Emitida Declara
Sobre
Operação Imobiliaria — DOL. conforme a IN.SRF.005/90. E, de como asslm o

isseram,

me pediram e lhes lavrei a presente escritura que feita e achada conforme. ouíãigaram,
aceitaram e assinem, dispensando as testemunhas. conforme faculla. 165952”. de

:.

, _

.

'
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'
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de

DE CDMPRA

E VENDA,

NA FORMA ABAIXD:

I

. vu'em,

B A M- quantos a

fevereiro(02)

do

mo

d

(ul nov
Dls" r.: to Fedev «

m rr

ta

::

.); nesta Cidade de Brasilia“
m Gerhardt...
1mm. Tec:-acc Judiciário, L'ompereceram partes entre e . _mªsr
r;
das. a LSRbL . de um ladcx como nutor'ganteg's) W ( :1) .
;) 1 .-.1 :

WHOLISM

”BUEQRI ,

brasi leiro,

sol tei-i'ro , _

grimensor,
porta Dr
a
Identidade
nº
645.7ó0—5EP/DF
31.343.262—72, residente e domiciliado nesta Capital; ' .

,

quLnUnnr—qnnn)

:asllelra,

”Mies-Hs]:

solteira,

me ar,

do

comercio,

2—99
—SSP/DF e CIC nº 116.296.651 ‘4,
epitel:
todos:
os presentes são 11.10:
'

como 05 próprio;, por «Un..
. Vendeuor(=«)(€=)(s) 111a

'

maior:]
DIC
'

nº
* '

MB
por adore

de

Idan

lda

residente a domiciliada
e capa» s.

&

nº

nesta

Fªcnico .JUJLCL '
ªo:
dito que a

enhaHaHesMﬁs) . 1:eg-.,lma\c‘u(a) po
151:6
e, hvra :— desembaraça '3 de t
manuais,

e

arres".

udoria,

-aquastra.

ruminªntes, mesmo legais, do(s) lmóvelíis) conﬁhtu
tu: Uma parte de Terras, em comum, com mais ou menos, 11 alqueires,
entro do Quinhão de terras com 527ha,71a.99ca., na Fazenda "PARANAUA",
u "PARANDA"
no perimetro do Distrito Federal, desc
.= Eª carat
Mumia r19 1152512 do Car’!.1t1r:11'v do 1Q Uficzo de
. cu.: 'rm :(- 111.
1
;
que, da área acima descr ta o
dedor vende a Compradora uma
omum d
;0§004
mta
hectares e' cinco
ares);
O
7m

ve1(.1.s)

'fDl (foramY

havidoíe?

pe] nar—“v;

.
53:13 Sagumta fr,-une.; por compra feita a RANULFD DE
LHASA E SILVA a sua mulher. conforme escritura de 26.11.1992, lavrada às
ls. 099, do livro 237, do Cartório do 29 Ofício de Notas da Comarca de
Ullânlª—GQ, pelo preço de Cr$ 103.790.000,0Ú, devzdamente registrada
ob o nº R—82/16.262 no mencionado registro imobiliário Que. " 5111 Comm
eu. kem;

."eferldD('5)

imóveliie),

athm’m'y-ae

contr

tadoía)

CompradariaHeEHS), por bem
ete. escritura e na
lb.
para lhe-(s) vender a trans
?, como de fat:

melh
r: na

neferido tam(t§‘m) refe
, .1md1vial( =). p.15 p _ÇC ( ªr] ,
':J usinado (1,. Cr$ 500. 000. 000 ,00(quínhentos milhões de cruzeiros), pagos
este ato em moeda corrente nacional, pela que se de(rjecw) um“
'
tuxaiisj.

Ltm—a,
_

para

mais

reclama-«Mend

na doia- (s“

cam

fama,—mer to

com redorí

domínio, direito e a
nrmnetendc’:
manter
esta
escritura.
>
sel alrda, a reapcmdar pela

do(a)(s)
marshall cur _ .

nada

trensmltlrdc. na

me

a
fºi.

1;c=a.
dito

que

~10(a)«53
acabam)
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É“
OORTORIO OO 1.“ OFÍCIO DE MOTOS E PROTESTO
.IVRO

1535 -'

WE

xx:x
‘OLHA

0056 v
Mn ’

’ROC. ESCRITURA

Poder Judiciário
CRS 504 Bloco A -Lo)a ‘B- Fones [061)32
(3334- 2265483

Fax (061)226 6864- Telex. 614291 Brasma
DF
,
achada conforme, outorgara
m, aceltaram E assinam
,": unhas conforme faculta
a Lei nº 5 952 _, de 05.11.
51
_"SEEM. DO CUCTT U“ “E D' YUEI
FJG,
'

Colhendo as :1

l

5.

Eu./% _

a chbEcrevo._///_’/_J

V

f /

numb?!

m“.

Hut:ae|.nc1.cu7/zola
mamas-x MAJ

>< lui/AA ,Aôfb% ªmenª/A.

C E RTI D Aªªª
Certidão extraída rep.
doAmIBerdoemiL

FISL
. Livro
.Dou
fé.
BmsíliàMW

(JCM/M
(4.,
1°
O(cio a

s de Brasﬂia- DF
1,º OFÍCIO D
E N T ª
ndreta Maria de Mo
raugRâr;
sc
revente Aulonz
ado
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”Mrs. M

PRﬂt:SSl.{..

«r7/Zl1l3

“Luana—x QNM
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Tabelionatº Gomes de Le

LIVRO.. —> 2549-9
FOLHA:—> 015

.

Lemos
Miudanvlízn'lâde
”Guild:-Bªena Gomes

pnoc: "> 958722

cus 504 . kao A . Loli l8 - Fone: (06 |) 321.3334

JUDICIÁRIO
A,

“'ª'

Fax: (061) 226-6864 - Telexzó MZ?! - 1mm. DF
inoculação bastante que

KÁTIA

Annie

"mn same nuno a seu marido, na

fazem

forma

abaixo;
SAIBAM quantos este público instrumento de
PROCURAÇÃO virem que aos tres dias do Ines de novembro do anº de um
mil e novecentos e noventa e nove
(05/11/99),
nesta cidade de
Brasilia, Capital da República
Federativa do Brasil, . perante mim
(PAULO

SERGIO

CARVALHO

DE

OLIVEIRA

-

Escrevente

Autorizado),

compareceram como outorgantes, KATIA ABRAO PIMENTA SERHID PINHO,, do
lar, e seu marido JOAO SERENO FIRED,
militar,
brasileiros,
casados
sob a regime de comunhão parcial de bens,
na vigência da Lei nº
6.515/77, residentes e domiciliados no SHIS (JI—23, Cond.
San Diego,

casa 122, Lago sul, nesta Capital,

portadores

das

Identidades

nºs

527.299—SSP/DF e 054.902—PHDF e dos CICS
nºs
116296651—34
e
001408641—72, respectivamente; reconhecidos e identificados como os
próprios, da que dou fé. E,
por eles me foi dito que,
por este
instrumento público nomeiam e constituem seu bastante procurador,
úcxo Pnnmn. BA.: SILVA,
brasileiro,
funcionário publico,
viúvp,
esidente e domiciliado no Cond. do Lago Sul Conj. C, Casa 02,
nesta
Cªpital, portador da CI — Nº
177.835—SSP/DF e do CPP/MF :sob nº
038075331—58; a quem conferem poderes para vender, prometer Veggie'r,

ceder,

transferir,

onerar

e

ou

alienar

a

quem

conv'ier

e:,anas

condições e preço que convencionar os dois(2) seguintes imóveis—1 1°)
constituído por zo,,os,oo ng (vinte hectares e cinco axes);
déígua
parte de terras, em comum, com mais ou menos 11 alqueires,
quinhão de terras

com

527ha, 715. ”ca.,

na

Fazenda

Amr“

"PANDA", no perímetro do Distrito Federal., objeto da

matrículª

16262 dº

(21:12:11.0) 2ª)

2°

ofício

de

Registro

de

Imóveis

destª

nº

constituido por 30t(t:inta por cento)
de uma glebae'deuterras,
correspondente a 0611a, 1163, (seis hectares e zero seis ares) _
em .

na área de 2011“er da
527113,

do

7la,

quinhão

de

9913, na Fazenda ”PARANAUA" ou

Distrito

Federal,

cujos

limites,

:erras

com

"EMCA”,

dimensões

encontram—se descritos na mªtrícula 16262 do 2°

e

a área de,

no

“perímetro

confrontações,

Ofíciº

de

Registrº

de Imóveis desta capital,
registrado no referido Cartório sob o
R—56/16262, podendo para tanto, receber o produto da operação, dar e
aceitar recibos e quitações,
outorgar e
assinar a competente
escritura e contratos necessáriºs, com as cláusulas e solenidades de
estilo,
transmitir dominio,
direito,
ação
e
posse,
fornecer
caracteristicas, limites e confrontações, responder por evicção de

direitos, pagar taxas e

impostos

necessários,

promover

registros,

averbações, r&ratificações, representª—los perante as Repartições
Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral,
prestar
as declarações exigidas pelo Decreto 93. 240/86,
enfim,
praticar
todos os demais atos necessários;:os gms deste mandato,
inclusive
substabelecer. ESTA PROCURAÇAO SO TERA VALIDADE
COM _A APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS QUE COMPRDVEH A PROPRIEDADE
DO(S)
IHOVEL(EIS)
ACIMA

REFERIDCNS) EM NOME DOS

procurado:-(es)

e

os

OUTORGAHTBS.

elementos

O(s)

relativos

nome(s)

ao

e

dadºs

objeto

do

do(s)

presente

instrlmente foram fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s),
por ele(s)

se responsabilizaﬂl).

DISPENSADAS TESTEMUNHAS

NOS

que

TERMOS

DA LEI Nº 6952 DE 06.11.81. E, de como assim o disseram,
do que dou
tá, me pediram lhes lavrei a presente, que feita e achada conforme,

outer-gm, ªceitnm a assinam. Dou fé. Eu,
OLIVEIRA, Escrevente Autorizado,
ato,
colhendo
as
assinaturas.

Tabelião, a subscreva.

PAULO

SERGIO

CARVALHO

DE

a lavrei, 1.1 e
encerro
o
presente
E
eu,
MAURICIO
GOMES
DE
LEMOS,

(a. a) HAURíCIO GOMES

DE

LEMOS, ÁÉÃGTIAABRAO

030605796/75
.m- «PEG
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PHN—Mí
“37/2013

PRUE: 35H.
MAT. 2511233.1

M

PROTESTO

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE NOTA
szàlíanato Gºmes de Lamas
MaIm'a'u Games d: Lemos

uvno: "> 25434

......“
Roma‘s-mun Gennes

FOLHA:--> 016

CRS so4-axoan-ma l8-Fone: (061] 3z1-3334

PROC: ”> 953711

Fax: (06 I ) nus“ - mas 14291 - lrasma DF
CÃO SERENO FIRHO'

PIMENTA SE' ' 'E &'

seguidª. Eu,-, &
Autorizado,

Nada Mais.

em

'

.

Trasladada

público

Escrevente
e

raso.

“* ª w Vªm %% 7
um s RGIO c-"TN

a ou

11

“&

<=—
986“? #31

ll

«| i

.

, o DE OLIVEIRA,
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rumº. m
PRDE:351.BL‘1.Eﬂ7/Zﬂll

MALzstas-x J’V‘ﬂ
'

[\w-

A

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE NOT 8
' '
Tabefonato Gomes de Le
{you

uvno; "> 2551"?
FOLHA:_> 124

Mlurlcío'G-lmeàde Lm: 'xjffª'r
manufªtura: Gomes
,

\
7
POD JUD
ER
”50
DZ—

PROC: “> ”09519“ cxs SM-Bloon- Lula |a— Fone: (ou) 321-3334
Fax: (os I) zzs—san — Telex:6l429l — Inﬁll: »;
enççumçã'o bastante que

fazem

mun mania

Ema same Exmo e seu max-ido, na
abaixo;

goma

_
sum quantos este público instrumento de
Pnocuuçno virem que aos quinze dias do mes de dezembro
do ano de um
'_1 e

novecentos enoventa

e

nove

2/19”),

nesta

Brasilia, Capital da República Federal lva do Brasil,
OLVACI PEREIRA COSTA — Escrevente ),

compareceram

como
Minn manic Human esmo mmo, do lar, e seu marido,
FIRHO,

militar,

parcial. de bens,

brasileiros,

casados

sob

na

da

nº

vigência

Lei

o

de

nu'Jn

(

ougoxgantes;

Jano

regime

de

6.515/77,

domiciliadas
nesta
Capital,
portadores
das
527.299—SSP/DF
e
064902—PH—DF e
dos
CICS

cidade

perante

sema
comunhão

residentes

e

Identidades
nºs
nºs
116296651—34
e

001405641—72, respectivamente; reconhecidos e identificados
como os
próprios, do que dou fé. E,
por eles me fai dito que,
porleste
instrumento público nomeiame constituem seu bastante procura
dor;

mam; BREU“

DA

511.an

brasileiro,

funcionário

tr‘e'E'idente e domiciliado nesta Capital, portador
177.835—SSP/DFedo CPF/HF sob nº 038075331-68; a

publico.

viúvo,

da cx — Nº
quem conta:??-

poderes para vender, promete: vender, ceder, transferir, onerar
e

alienar a quem conviet e nas con ' '
imóvel designado por uma área de

_
43,42

pfn!

convencional: ; &

hectares

localizada ma
:. o Federal
podendo
para tªnto, receber o prºduto da operação, dar e acextar ,recibos
quitações, outorga: eassinar a competente escritura e contra cue
foâ
fazenda Paranoá ou Paranuuá,

de

necessários, com as cláusulas e

o

o

15

solenidades

de

estilo,

domínio, direito, ação e posse, fornecer característica
s,

confrontações, responder por
imposcas

necessaries,

evicção

de

direitos,

promover

transmitª):
_limites . e

pagarlxté'x s 'e

registros,

ões, .
re—ratificações, representa—los perante as Repartições avergab
Púpgãcas,
Administrativas,
Autárquicas c- Carcóríos em geral,
prestar as
declarações exigidas pelo Decreto 93.240/86,
enfim,
praticar todos
os demais atos necessários aos fins
deste 'mandato,
inclusive

substabegecer. SENDO A PRESENTE OUTDRGIDA Di
CARATER
IRREVOGÃVEL
E
IRREI'RRTAVEL, xsmn DE PRESSAQRO DE CONTAS. ESTA PROCUR
AÇÃO SÓ TERÁ
VALIDADE COM A APRESENTAÇAO DOS
DOCUMENTOS
DUE
CDHPROVEI A
PROFEXEDADE DO(S)
IMÓVELUEIS)
ACIMA REFERIDCKS)
m
NOME
DOS
OU'mRa

ANrEs.

elementos

O(s)

nome(s)

relativos

ao

e

dados

objeto

fornecidos e conferidos pelo(s)

do(s)

do

procuradorms)

presente

outorgante(s),

instrumento

que

e

as

fºram

por

ele(a)
se
responsabilizam-|). DISPENSADAS TESTEMUNHAS NOS
TERMOS DE LEI Nº
6952
DE 06.11.81. E, de como assim e disseram, do que
dou
fé,
me pediram
lhes

lavrei .

presente,

que

aceitªm : assinam. nou
fé.
Autorizada, a lavrei, li
e

feitª

e

achadª

conforme,

Zu,
OLVACI
PEREIRA
encerro o presente

assinaturas. a eu, muncxo GOMES)»: LEMOS,
(aia)
HAURXCIO GOMES DE LEMOS,

KATI ,

QBRAO

outorga-|,

COSTA,
Escrevente
ato,
cºlhendó
as

Tabelião,

a

subsc'revo.

PIMENT

A SERENO
Jone SERENO Exmo; . Nada Mais. Tra; adçda
em se ui,.da.
gu,
OLVACI PEREIRA COSTA, Escrevente Auuorizadaj,
'õõn evl'
público e raso. D.P.C.
.'
EM TESTEMUNHO (
OLVAC I
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.xníâzm
Aim-9 X

W— anhão de terras comm (quinhentos e vinte e sete

'

hectares. setenta e um ares e noventa e nove centiam). na Fazenda '?ARANAUR'. ou "PARANOÃ'

— 16262 -

mamcula

- uma -,

no perímetro do Distrito Federal”. confinada pelos seguintes limites e confrºntações:

$$$th
mªrca.
de .àamranda.gavãª lª ªyisa dílgamªdu,- zo.--

Www?
ªª
"ªreªªª.;

www—== -mammª— meosr.

ª nº WW Wªnmam
-PR
moEC
rª,
Registro de Imóveis “W Goiãs. competent % época.O

DOU FE.- Em, 12 do setembro de 1980. - OFICIAL.

9 ª. passaa
gal/ﬂags; ,— Certifico que. de acordo com Certidão de
da pelo Escrivão da Oomarca do Luziânia. w. extraída dos autos de W one

ficaram por falecimento de WW. 3 meeira WW
recebeu cºmo parte de seu pagamento, a importincia de 2:8405000, correspondente %

‘55? equivalente aWﬁmﬁw.mtﬁqﬂm que pemanecerã

em

Juíz '
Eommnw Wichjnlgnda-pohsmterqa duos/oslmaz... do Dr. Clovis R. Esselin.
ao TE
do Direito da Comarca de Luziânia, GO.- (115: o presente registro é feito em repetição
do Registro '
gistm nº 2.903. ãs £15. 100. do Liv-ro 3-C. datado de 29/09/1942. do Cartório

de ImSveis da (mªrca de Luziânia. Estado de Goiás, competente “ ‘
,
DOU FE.— Em 12/09/1980.- O Escreven
meª/awe"? — Certifico que de acordo com widioxdaxpanumdans/gulºso. passada pelo
bens
Escrivão de Órfãos da Comarca de Luziânia. 03, extraída dos autos de W dos
WA
que ficaram por falecimento deW‘VmDS. o herdeiro

'

recebeu como parte de seu pªgamento. a importância de (R$130.00. correspondente
,que
a 4 [quatro) alqueires equivalente & Wªamoppa. do imóvel objeto desta matrícula
Dr. Clovis R E._s_
permanecerá em comun. A Partilha foi julgada por sentença de 09/07/1942. do
5 feito em reselin. Juiz de Direito da Comarca de Luziânia, GO.- Ubs: o presente registro

do Cartõpetiçãº ao registro n‘7 5. 584. as fls. Z36. do Livro nº S—E. datado de 06/02/1950.
Luziânia. Estado de Goiás conpetente 5 € ca. — .—
rio do Registro de Imõveís da Comarca de,
A
./n
FE.-Em,12/09/1980.— o Bcreventcâd

nassada peMW — Certifico que. de acordo com Certidão de partxlha de www.1
dos
a, GJ, extraída
lo Escrivão Ramiro Aguiar. do Cartõrm de Órfãos da Comm-ca de Luziâni
'SGISN 0 hª]:
autos de ínventãrío dos bens que ficaram por falecimento de chB

deiro mow»»mﬂﬁwm$beu com: parte de seu pªgamento, a importância

de

a.00ca.. em comm .
(323355 62. 5, correspondente W equivalente a 591a.24
de 21/10/1942 .
na parte de terras objeto do R. 1 supra. A Partilha foi julgado por sentença
Obs: o presente redo Dr. Clov1s R. fsselin. Juiz de Direito da Comarca de Luuânia. G).—
{continua no verso)
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W

, ..,...
L__J
(continuação)....

. _ ;._____~
'\._.verso

registro é feito em repetição ao registro nº 5.590, Es fls. 239. dr—

Lí—

vro 3—2. do Cartãrio do Registro de Imõveis da Dumarca de LuziSnWﬁ Epoca.

nou FE.— Em, 12/09/1980.- 0 Escrevem‘eﬁ

ﬂ

WCenifico que. de acordo com %deMdeMj—caçãoí 16/04/1980. passada

pelo

Juízo de Direito d3 13. Vara de Família. Órfãos e Sucessões do DF, extraída dos autos de ix_1

ventãrío nv 30.918, dos bens deixados por fªlecimento de wmm'mfﬁm a ã—
rea de terras com Wobjew do 115716262 3 a área com SWáªàººm. objeto
do R. 3/16262. em com e avaliadas em CR$Z7.500.00, incluíndo outro imõvel. foram adjudicadas 3 DALVA SILVA NDURA NASCIMENTO, brasileira, casada. costureirª. residente :: domiciliada

nesta Capital. CIC 038.647.821—04.- A Adjudicação foi determinada por sentença de 28/3/1980
do Dr. Ehnano Cavalcanti de Farias, MM Juiz de Direito da Primeira Vara de Família, Grãos
e Sucessões do Distrito Federal. tendo a mesma trgmsitado em julg3d0.— —.-.

mu ms.- Em. 12/09/1980.— 0 Escreve

“W

]

W4 TRANSW'I'ENI'Esz- DALVA SILVA mm. NASCIMENTO, doª-É: e seu marido. Jos'E NASCI LENTO, fmcionãrio público. brasileiros. residentes e domiciliados nesta Capital, C.P.F. nº
038.647.821-04.- NEW“ DELIO JARDIM DE MATOS. brasileirº. casado. militar. residen—
te e domiciliado nesta Capital. CIC 007.177.629-04; FLÁVIO IARGU'RA. brasileiro, casado, mílitar. residente e domiciliado nesta Capital. CIC 010.492.329-68; HENIO PINTO DE SOUZA.br_3
síleiro, casado. militªr. residente e domiciliado nesta Capital. CIC 061.344.327-68; LUCAS '
BLANCO DE OLIVEIRA. brasileiro. casado. militar. residente e dmniciliado nesta Capital. CIC
038.325.117—68; RAUL BLANCO DE OLIVEIRA. brasileiro. casado. economista. residente e donut;
liado em São Paulo. SP. CIC 007.873.538-6K; GDIIDN JOSE DA SILVA, brasileiro, casado. drug
gíão dentista. residente e domiciliado em São Paulo, SP. CIC 028.840.038-00: ALBERTO BLANC)
DE OLIVEIRA, brasileiro. casado. executivo. residente e domiciliado em São Paulo, SP.
CIC
047.398.258-72; ANGELIM) MANSO XAVIER VARELA. brasileiro, casadohengenheiro, residente e '
domiciliado em Salvador. BA, CIC 000.518.105-49; DANIEL ENRIQUE IDS SANTOS, brasileiro, c3sado. corretor de imõveís, residente e domiciliªdo em São Paulo, SP, CIC 067.428.07B-49
6

JOÃO BATISTA VALERIO, brªsileiro. solteiro. maior, comerciário, residente e domiciliado ne_s_
ta Capital. CIC 185.481.301-30.- TI‘KUIDS:- escritura de compra e venda de 25/08/1980, lavrª

d3 às fls. 064v. do Livro 768. ]'s-ratificada por escriturª de 10/09/1980. lavrada Es

fls.

069. do Livro 768. ambas do 1V Ofício de Notas locªl.- VAwkz- CRSZ.400.000.00.— (125:3 pre—
sente venda. refere-se, tão somente. 3 Sªba. 003. OBca. em comum, dªs áreas de terras obje—
MbªRM/lêZõZçe foi feita na segUinte proporção: l) DELIO JARDIM DE MATOS Zha. 003. Men

correpondente a CR$82.758.6Z: 2) FIJWIO LARGURA. Zha. uma. Dºcs., correspondente a

CR$“..-

CRSBZ.758.62; 3) HENIO PINTO DE SQJZA. 4ha. 003. 00Ca.. correspondente 3 CR5165.517.24: 4]—
LUCAS BLANCO DE OLIVEIRA, 14h3. 003. DDCa. cºrrespondente 3 0185795310.“; 5) RAUL BLANCO DE
OLIVEIRA. õha. 003. 00c3.. correspondente 3 CR3248.275.86; 6) ODILON JOSE DA SILVA. 9h3.003.
0063.. canespondente 3 CR3372.413,79; 7) ALBERTO BLANCO DE OLIVEIRA, 6h3. 003. WEB.. aorrespondente 3 013248.275,88; 8) ANGELINO M050 XAVIER VARELA, dba. 003. (mm., corresponden
te 3 CR$165.517,Z!1; 9) DANIEL ENRIQUE M SANIDS, gba. 003. 0053.. correspondente 3 CRS..—
CR$372.413.79 e 10) JOÃO BATISIA VALERIO. 2h3. 0,03. Duca. Correspondente a m82.758.6

[DU FE.— Em, 12/09/1980.- O Escrevente

4/
(CONTINUA NA FIG-IA nº
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os
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SIL , anbos brasile‘
DA SILVA e JOSÉ OSNALDD DA
R)
GUE
ALU
IÃO
AST
SEB
01 659.096—
A!!! IRENTE
S. ; 04.861.277—20

TO
'ermxmms:-Hauo PIN
.

l. CIC
domiciliados nesta Capita
banca ios, residentes e
:

'

critura de Cºmpra e Ven
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ente.
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—Obs.— A presente ven
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a

grafo Único do Cód

em comm
a área de Olhª.nºa.00cí..
uma parte de terras com
/

Escrevente. mhª “AD.
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de inõveís e sua mulher
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regime de comunhão de
bens. residente e dom
iciliado nesta Capita
l, portador da cartei
identidade nº 249852
ra de
-DPF—DF e do CIC—nº
076.406.331—68.—TITUI
D.—Fscrítum de Compra
da de (13/07/1981. lav
e Venrada ã5 85.27 do.l.i
vro nª 9m, do 19 Ofí
cio de Notas Local.—VA
CR3400.000,00.-0bs.—A
LOR:—
presen

te v da ref ~se

ãrea de 02h3.00a.00ca..
em cºm.
[DU FE.-Fm 06/08/1981.

'

tão

'

246560-DPF—DF e do
CIC—nº 119.061.

S41—M.—TU'UID.—Esc
ntura de Compra e
lavrada as ﬂs.26‘ do Liv
Venda de 03/07/81.
ro nº 70. do lº Ofício de
Not
as Legal.VALDR:-CR$4IJ0.000
A presente venda, ref
ere—se. tã omente
.00.0bs.«
Una parte

em comun. conforme
R.5/16262.-.--~—.

de terrasª'cam a área
de Olha.cºa.00ca

ºu FE.

*

umiciliada nesta Cap1ta
CIC—nº 070.760.536—91
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conrpra e venda de 15/
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07/1981, lavrada ãs
de
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mamcula

"cha _“

—16262—-

-3-

" 2)...de Notas m-MRi-MSSOJDUﬁl-ObL—A pre—
de nzha.0|)a.00ca..em
sente venda refere-se. tic—smug: ; = parte de terras com a a
comm, objeto da R.S/16262.—.—.——.—.(CDNTINUAÇFD ID 11.13/16262-fícha

,,

nou FE.-Bu 06/08/1981.—Têcnico Judiciãri

WIIGZGZuIRANSiITE—WES- LUCAS BLANC) DE OLIVEmA.advogado e sua
,
OLIVEIRA. de prendas de lar. brasileitos, residentes e domiciliados no Rio de Janeiro—RJ

pomdo'res da CIC—nº 038.325.117—68 e das Carteiras de Identidades nºs OAB—IU 2131 e 115069—16262—

MA.—gyIRENTE:—JOSE CARIDS RIBEIRO LEITE. brasileiro, casado. engenheiro eletricista. Teªl

dente e domiciliado nesta. Capital. portador do CIC-nº 000.570.961-04 e da carteira de iden—

tidade nº lSó498—DPF-DF.—TÍTUID.—F5critun de Conga e

da de 06/07/1981. lavrada Es fls.
- A presenteveª

Wªh

29, do Livro nº 970. do 1° Ofíci de Notas Local
te de
da refere &, ta somente. a um

_

J&=

cn co Jud
nnou JOSE DA SILVA. cirurgiãº dentista e sua nulher. EDNA casmmmesw
msaszsz
FE an 19/08/198

s
QUEIRA DA SILVA. do lar. brasileiros. residentes e domiciliados em São Paulo—SP. portadore
SP-SP.
do CIC-n' 0283403384“) & das Carteiras de Identidades n's 1977240-SSP—5P e 1789877-S
CICVnv 057468.
ªmans- OSMAR HENRIQIE IDBATD DE FARIAS. funcionário pªnlico,por£ador do
bªncário,CICUºl—87 e carteira dc identidade n' 240.373-DF e. ANIONIO CARLOS UJPES MACIEL,

nº 003.931.001-97 e carteira de identidade nº 155.174—DFSP—DF, ambos brasileiros. casados,
17/07/1981.
residentes (: domiciliados nesta Capital.-TIMM-Fscritura de Compra e Venda de
0.000.00.—
lavrada is H&M/34%. do Livro nº 982, do 1' Ofício de Notas Local.VAlDR:-CRS40

Obs.—A presente venda refere-se. tic-scheme, a uma parte de terrªs com a área de OZha.OOa.
00:23.. an com, objeto do R.5/16262.-.--.——..— —.-WU FÉ.-51! 08/09/1981.Têcnic0 Judiciário/%%

..

-—

.-- . -.--. —.

WM)

EDNA CERMina.-wma!)wa JOSE DA smíx, cirurgião dentista e sua mulher,
Paulo—SP, portadores
QUEIRA DA SILVA. do lar. brasileiros. residentes e domiciliados em São
es nºs 13772410
identidad
dos CICsmVs 0288401038410 e 232.211.948—20, respectivamente e das
e 1.789.877-SEP»SP.— AªgUIRENrEz—JOSE LUXZ BARRIGA, brasileiro, casado. bancário. residente
1c domiciliado nesta Capital, portador da identidade nº 83.523-SEP—DF e do CIC—nv 001.56590
15.-TITUID.- Escritura de Compra a Venda de 31/05/1981, lªvradª 55 fls.49/49v., do Livro nº

970. do 1° Ofício de Notas Local .VAUDR1- CR$350.000,00-0hs. A presente venda refere—se. tão.
sõmente, a uma parte de terras com a ãrea de%a.00ca.. em couum. objeto do R.5/16262

«%.: AWD

mu FE.<E|n 29/10/1981.-Têcnico Judiciário.

hank: de fatocãpía '
m7f626€.—Cemtico que, de acordo com petié’so de 07/12/1951, Wal-t
de Notas. Registro
de Certidão de ('asamento passada pelo Cartõrío do 1“ Ofício

Civil e Prº

A VALEUO. proprietário, em co—
testes do Núcleo Bandeirante—DF.. an 28/07/1981. JOÃO BATIST
.. cºnforme R.S/lõZóZ. teve o seu es—
nun, de uma parte de cenas coma área de OZha.OUa.00u

nto realizado em 11/07/1981. sob a
tado civil alterado para CAEMI), em virtude de seu casame
Conceição que passou
regime da ChmunhEu Parcial de Bens com Francineide Afonso da

FRANCINEIDE muse na OJNCEIÇJD VALEIuo..—.

mc
DOU FE.—Em 10/12/1981.-Têcnico Judiciáriawª
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|
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_versa __J
R.18/16262=-mNmFsz—JOÃD BATISTA VALERIO, cmnercíãria e sua mulher,
FRAMINEIDE AFON—

Éo'm (DNCEIÇÃO VALERIO, do Mr, brasileiros. casados sob o regime de come.-:o parcial

de

bens, residentes e domiciliados no Mwo Gama—G). portadores do
CIC-nº 185.481.301-30 e das '
identidades nªs 531667 e GOSSZZ—SEP—DF, respectivamente.—MIIRENTES—
PERACLITO DE ALMEIDA
BARKER). psicólogo e sua mxlher. MARISIAVDA SILVA BARREID. contabil
ista, brasileiros, casa—
dos sob o regime da commie parcial de bens. residentes e
domiciliados nesta Capital, portª
dores dos CICs.nºs 029.407.870—34 e das identidades nºs 527997-SEP—DF
e 370361-SEP-DF. res—
pectivamente.—TÍTUID.—Escritum de Compra e Venda de 27/11/1981.
lavrada is £15.90. do Livro
nv 970. do lº Ofício de Notas IncalNAlD
CRS3S0.000,00.-0bs- A presença venda, refere-se,

tão—sõmente. a um parte de tems com a área de olha.ooa.00ca.. em com,
objeto do regis—
tro nº R.S/lóZõZ.................

.

.

.

.

.

—.--.-<.—-—.—-- --.——.—— —-

Dou FE.-Em 10/12/1981.—T5míco Judiclario. mªgic-3

W)

m9/16262.:1RANS\1ITMES:-ODHDN JOSE DA SIWA. cínqgíão dentista e sua
umber, EDNA CER—
QJEIRA DA SILVA. do lar. brasileirós. residentes e domiciliados
an São Paula—SP. portadores
dos CICSJ'Aºs 028.840.035—20 e 232.211.948—20 e das idemtida
des nªs 1977240 e 1789877—SSP-SO,
respectivamnce.-A_D(ymmE:—CIMHIA TELES PETE! SILVA. brasilei
ra. solteira. mint. jorna—

lista, residente e domiciliada nesta Capital. portador da identida
de nº 748.407—SSP—RS e do
CIC—nº 236.987.560-72.-Tm!l0.— Escritura de Gmpra e Venda
de 02/10/1981. lavrada ãs £15.16

do Livro nº 999. do 19 Ofício de Notas loul.VAlnR:-(Is}00.000,00.~Obs.—
A presente venda. rg

fera-se. tão—sõmente. a uma parte de terras com a circa de OZha.OOa.UDca..
an calm. objeto '

doR.5/]GZGZ.—.-.—-.-

--.-.-.-..-.-.--.--.---.--.---.--.---.--. -.-

——.——

.—-.—-.

DOU FE.-Em 15/12/1981. amico Judiciário. ‘QMOAQBO
MB W
egg/162623- mummz- DANIEL ENRIGJE
DOS SMS, cor-rotor dc Móveis c sua mulher.
]VULNYDE OJRDEIRO IDS SMDS. do lat. CIC
057.428.078-49 e ODIUJN JOSE DA SILVA. cirurgião
dentista e sua mulher. ERVA CERQUEIRA DA
SILVA. do lar, CICS 028.840,058-00 e 232.211.948-20

brasileiros, residentes e domiciliados em São
Paulo, SP.- Mªlawi:- LUIZ FERNANDO PACHECO
brasileiro.

casada, analista de sistemas, residente e
dºmiciliado nesta Capital. C.I.C.

nº

102.590.401-OU.- TI'IULoz- escritura de compra
e Vanda de 31/08/1981, lavrada is fls. 50/v.do
Liv-n) 970. do 1v Ofício de Notas loca1.VALOR:- Cr$350.0l10,00.— Obs: a presente
venda, refg
re-se. tão-somente. a um parte de terras
com a área de Zha. Doa. ouça. _ em comum,
objeto do
ILS/16262. sendo Olha. 00a. Ooca. da parte
de c da um

RA. economista e sua nulher. CELENE BLANC.)
DE OLIVEIRA, do lªr. brasueu'os, residentes
e daniciliados em São Paulo—SP, CIC-007373
535

GE.—M IRENsz-ANIUNIO SIQJEIRA JUNIOR. brasil
eiro, casado. mêdico. residente e domiciliado
nesta Capital, CIC-nv 085.939.221—04.-TITUID:—
Escritura de Comprª e Venda de ENS/1982.13
vrada ãs ﬂs.56.do Livro nº 1041. do lº Ofíci
o de Notas Local.VAIDR:-CR$600.000.00.0bs. —
A
presente

venda, refere—se, tão—somente. a uma parte
de terras com a área de Zha,00a.OOca. ,em
comum. objeto do R.5/1626Z.—.~...-.
DOU FE.—Hu 19/04/1982.-Te€nico Judiciariº,

gºze

V
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-16262-

—4-

W-me:—Mﬁﬂmﬁ SLAM DE OLlí'EIRA. diretor administrative e sua Inulher.
BJGENIA hDNI'EIRO DE OLIVEIRA, do lar. brasileiros. residentes e dºmiciliados em São Paulo—SP
CICs.nºs 047.398,258-72 & 764.666.478—20. respectivamenteawImrPAmﬂ EUSEKQUIO

DE

re—se. tão—sõmente, a uma parte de terras com a área de DZha.0
lbs/16262 .................... -.-.-.

—.—.—.———.——..—.-.—.—. .——

DOU FE.—En 19/05/1982.-Têcnico Judie ãrío, Woman-4tWlﬂGZEZ'FTRANS’IITENTESthAS BLAME!) DE BÚVEIRA, procurador da Justiça Militar e sua nª
de
lher. LUCIA BLANCO DE OLXVEIRA. do lar. brasileiros. casados sob o regime de conmhão
bens, ACIC—nº 033.325.117-68, residentes e domiciliados un Campo Grande—MSnAXEJIRB—ITE: FERNANDO ANTONIO RODRIOJES. brasileiro. analista de sistema. residente e domiciliado nesta Ca—
pital, CIC-n' 102.193.661-87. casado sob o regime da Columbia dc bens com REGINA CELIA BEE
SA RODRIGIES.—TITULD.- Escritura de Compra e Venda de 18/05/1982. lavrada Es fls.61/62v..do

Livro nº V—143. do 3‘ Ofício de Novas localNAwkz- CR$300.000.Ú0.-0bs. A presente venda refere-se, tão-somente. a um parto de terras com 3 iron dc 02M.00a.00ca., em comm. objeto

do ILS/16262.—
DOU FE.—En 08/06/1982. Técnico Judi: ãrío.
WLÓZET. WÉHTENI'ES:- LUCAS BLANCO DE OLD/EIRA e sua mulher, LUCIA numca DE OLIVEIRA
acima qualífxcados"QEIRENTEPGXLBERTD IGDTZ VIEIRA FILED. brasileiro. analista de sistema, CIC—102.060.781—53, residente e domiciliado nesta Capital. casado sob o regime da conunhão de bens com VITORIA CELIA DE BESSA KIDTZ.-Tnmº.- Escritura de Compra e Venda de 18
de maio de 1952. lavrada às fls.59/60v.. do Livro nº V-143. do 3V Ofício de Notªs local.º-

LOR:—CR$500.0(]D_OD.—Obs.- A presente venda refere—sc, tão-somente. a um parte de terras

com a ãrca de 02ha.00a.00ca.. em comumobjeto do R.5/16262.-.--.--.

nou FE.—Em os/oe/isaz.-r5mico Judiciáriª

.

“WMNS

ﬁlﬁﬂ'meSMITENTIEJALBERTD Em DEKBLyIVEIRA, Diretorª; Cruzªdª Mmdial de Literª
tura e sua mulher, HJGENIA mNTEXRO DE OLIVEIRA, do lar. brasileiros. casados pelo regime
da comnhãn de bens. CIC-nº 047.398.258-72. residentes e domiciliados mr São Pulo-51.5 !! !—

RENl'E:—NIL10N RIBEIRO DA CUNHA. brasileiro. programador, residente e domiciliado nesta Ca—
pital, CIC—nº 076.287.571—20, casado pelo regime da conunhão de bens com MARIA DAS GRAÇAS

ALVES DA WNW-THUR).- Escritura de umpra e Venda de 18/05/1982, lavrada Es fls.S7/58v..
do Liv-r0 nº V-MS, do 3? Ofício de Notas Local.VAwR:—CR$300.000,00.—0bs.-A presente venda
refere—se. tão-somente, a uma parte de terras com a área de uzha.00a.ODca., em comum. objeto do R.S/lõZõZ.-.—.—.-

-.-.-,—.—.—.-.-.-.---.-.——.-—.-—-.-—.——. —.

—

.—-

-.>——.

DOU PE,—rm 08/06/1982.—Tãcnicn Judiciário. (Meªd; fim/7

wmzémmmﬁsz—ALBERID BLANC!) MimamA. diretor administrativo e sua mulher.
EUGENIA WNTEIK) DE OLIVEIRA, funcionária pública. brasileiros. residentes e domiciliados
em São Paulo—SP, CICs.n°s 047.798.258—72 e 764.666.478—20.—ﬂ2§jIREN1'E:—ANTONIO SIQIEIRA J'UNIOR. brasileiro. casado, mêdico, residente e domiciliado nesta Capital, CIC—n*? 08533922104.—TITULO.-Escritura de Compra e Venda de 23/04/1982. lavrada 55 “5.5, do Livro nº 1068,
|
(CONTINUA NO VERSO) --
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((INTYNUAÇÃO) .. .do lº Ofíciº

——- -

1

|
'w— ,»
vaF'Sb
de Notas Local.VA10R:-CKSSOD.DO0.00. 017,5. A presen e venda re—

fere-se tão-somente. a uma parte de terras can a área de 0313.00a.púca..au com ny'objetu de
R.S/162f12.—

—— — .—

Dou FE. >5“ 06/07/1982 —Têcnico Judiciario.(Mºwgdíx ]
WMS — ODILW JOSE DA SILVA. Cirurgião dentista e sua mulher. EDNA CER-4
QUEIRA DA SILVA do lar brasileiros, usados pelo regime da caminhão universal de bens, rg
sidentes e domiciliados em São Paulo—SP. CIC-nº 028.840.038-00.-mlm:-}ERAUD

DE

ABREU mUTINHO. brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado nesta (Iapi
tal, CIC—nº 000.439.151-91.-TITULO.- Escrimra de Cumpra & Venda de 30/06/1932. lavrada

ãs

fls.125/126v. , do Livro nº V—l43. do 3ª Ofício de Notas [mal.VAwkz- CR3300.000,00.— Obs:
A presente venda , refere—se. tão-sanente. a uma parte de terras can a área de OZha.OOa.00ca
em comum, objeto do R.S/16262—.— —
.
.W—.-.——.n.

Dw FE.—En 16/08/1982.—Técnico Judi:
mam-mmxm

º— WINS

'

RAUL BLANm DE OKVEIRA. econmnísta e sua mulher. CILDIE BLANCO

DE OLIVEIRA. do lar, brasileiros. residentes e dcmíciliados em São Paulo-SP. CIC—nº 007.873.
SSS—Ganwlmz —FÃBIO PACELI ANSEIM). brasileiro, casado. médico veterináriº. residen—
te e domiciliado nesta Capital. CIC-nº 024.530.706—06.-TI'11Jw.—Escritura de Compra e Vanda
de 15/03/1982. lavrada as £15.61. do Livro nº 1010. de lº 0f1cio de Notas Local.VAlDR:— CR$
CRSSDU. 000.00. —Obs. -A presente venda. refere--.se tão—sõmente, a uma parte de terras cum

a

{area de Dzha. 00:. Dºca. . cm comm. objetº do R. 5 1626 -- - -- --- “ " " “
“ª ' " ""
DOU FE.—Em 10/02/1983.-Téc111co Judiciãrio.
(Jªwª ”W

melms.-D5Lm JARDIM DE X1105. Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica e sua mulher, RUTH JARDIM DE MATTOS. do lar. brasileiros, residentes e domiciliados
nesta Capital. CICs.n7$ 007.177.629-04 e 267.080.781-04. respectivamente.-W ELY
JARDIM DE MATTOS. brasileiro, casado. militar. residente e domiciliado nesta Capítal.CIC-nº
029.705.387-68.-TrTUw.— Bcrítura de Campra e Venda de 06/10/1982. lavrada ãs fls.143/144v,
do Livro nº V-146. do Sº Ofício de Notas Mca1.!A__uECP$300.0G0,0U.-Obs.- A prestence venda
refere——.se tãn——s'omentc. a uma parte de terras cºm a área de 02ha.00a.00ca., cm comm. objeto

do R. 5/16252 -.—. —..-.-.--.-—.-—.--. --.--—. —— -- -- -- -- --- —— - -—--- --

---~- ~—.—-.

DOU FE. 41" 10/02/1933. -Témico Judiciário. (Mahal./Mb ﬂ) %”
mnszazl— Certifico que de acordo com Cãidão de Partilha de 26/08/1983, passada

pelo

Oficial do Registro de Imóveis da Circunscrição de Luziânia. GO. extraída dos
autos de inve._

tãrio dos hens nue ficaram por Wm. o herdeiro
W

uDB—SOUSA'W'x-ccebeu como parte de seu pagamento, a importancia de CrSSSS. 62 5, cor
respondente a ll (onze) alqueires. anuivalente a 53ha. 243. Unca. . em comum.
na parte de tel-

ras objeto do R. 1/16262. A Partilha foi julgada por sentença de 21/10/19/I2.
do Dr. Clams R.
Esselin. NM Juiz de Direito da Comarca de Luziânia, GO. Obs: u presente
registro e feito em
repetição ao registro 4.628. is fls. 270. do Livro 3-D. do Cartõrio
do Registro de Imõveis '

da Cºmarca de Luziânia, GO. competente ã época.-.

- -.—.—.

.

Deu na.- Em, 25/09/1983.- Técnico JudiciariorW
' M
W—Certificu que. de acordo can Certidão de Quinhão Hereditãrio expedida un 09 de
setembro de 1983. aditada por Certidão de 21/09/1983, passada pelo Diretor de Secretari
a da
(continua na ficha nº S)...
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GW
"uvxo ª " “msmº
"cha—

Brasilia — Distrito Federal

.

ªmª“

] E

(continuação do 11.31/16262—f1cha nº 4 verso)...da ara de Órfãos e Sucessões da Circunscri—
ção Judiciária de Brasília—DF. . extraída dos autos de Inventário nº 2.212. dos bens que fi—

caram por morte deWNWmeHm-WW

* J.

kaﬁmwmmmawmmm '

. '

.

'

»»

.

ª

.

.»

-e_—s VBPdo lar e seu marido.

WHWK. 1avrador. brasileiros. residentesedamiciliados nesta Capital. CIC
291— 15 —A Partilha foi homologada por sentença de 18/11/1980. do Dr. Fstevam Car—
los Lima Maia. W..)uiz de Direito an &ercícia na Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscri—

-16262«

88
n“220.

ção Judiciária de Brasília-DF.. tendo a mesm

anstadoem julgado -. — .—.—-——.- —.——. .—.——

>
DOU FE.-Em OHIO/198314501160 Judiciãrio. (
““engenheiro e sua "tinha!".EDlNETE CER
WW MITB‘I'I'EShANGELINO MANSO XAVIER[z.VARElA
QUEIRA VARELA. brasileiros. residentes e dmniciliados em Salvador—Ea. sendo ela do lonpor:
tadores do CIC—nº DUD.518.105-49.—ªIRENTE.-ENIO MUNIC MARQJES PEREIRA. brasileiro, ca—

sado, médico veterinário, residente e domiciliado nesta Capital. C!C-609.SOO.308-30.IILM.Escritura de Compra e Venda de 14/09/1983. lavrada is ﬂs.89.do Livro nª? 1009. do 1° Ofício
a
de Notas Local.VALOR:—CR$600.0DD.oo,—0bservagão:—A presente venda refere—sc. tão—somente,

do ILS/16262 ............

uma parte de terras com a area de OZha.OOa.00c3 . em Bonum. objet
DOU FE. —Em 23/11/1983. —Têcníco Judiciário.

nSuaYAa do lar e seu marido, w.

MFL w:—

sob o regime da commhﬁo de bens, portadores do
W.1awadur brasileiros.casados,
Paranoá-DF. “_[!”
CIC. 220. . 291- 15. residentes e domiciliados na Quasar—a Macaúba. Fazenda
877

‘ado
m Jmnwmuw brasileiro, solteiro, professor. residente :: dnmici
e
nesta Capital. portador do CIC. 023.499.221—20.T1'Tlﬂ0:- Escritura
17.11.1983.1avrada 55 fls 127/128v do livro n9 V-151.do 3? O cio

Cr$2.200.000.00. Obs. MthW‘ﬁWsm

mm.We. 3.TéCnico Judiciªrio
[DU FE.— Bªn. 01.12.19;

,

ra e Ven
.

ªº.“

.

Mamª

e sua mlher.
- TRANSAITEM'ESHGILBEKFO mm VIEIRA FILHO. analistª de sistema
Capital,
nesta
dos
VITORIA CELIA DE BESSA ICUJTZ. médica. brasileiros. residentes e domicilia
DE AZEVEIX). brasileiro. 501CICs 102.000.781-53 & ZZZ.784.351—91.- EZEIRENTEZ- JAIME LIMP

1C 003.119.521-00
miro, maior. funcionãrío público, residente e domiciliado nesta Capital.C
ﬂs.191/2v. do Livro V-136
TITULOS: — escritura de compra e venda de 29/11/1982. lavrada as
do Livro D—106, ambos '
re—mtificada por escritura de 06/10/1983.1avrada as fis. 191/192,
venda refere-se, tao
do 3° Ofício de Notas local. — VMR:— CrS700. 000 00. - Obs: a presente
somente, a uma parte de terras com a area de Zha. 003.

DOU FE.— rm 13/12/1983. - Técnico Judiciário (Mo

Oca. . em co

ob‘ eto do R. 24/162522

imã ”WI/)

W lavrada is fis.
“M1616”- Certifico que por escritura de mªe e venda

os proprietários de uma área pri—
WWW—LSL; Mªgnun“,
lmWwA-M1hvhmy
mitiva de terras wmwﬂan:a?WMITb

memsx

Mo lavrador brasileiros. casados sob o regime da

—Fazenda Paranoa—Distrito Fed:
-— conmnhão de bens, residentes & domiciliados na Gléraca Macauba
IEWVWI. brasileiro, Casªdo, mi
ral, portadores do CIC. 220.877.291-15, VWD
(continua no verso)

uma. 353%
PRODETUR .EE7/2Ul3

MALZELZZB—Á
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(continuação)“ .mi11tar, residence e danúciliado nesta Capital. portador do cxc. 036,654.92
53, tão somente,

gag-.2113 003.00:a.g115pferida area primitiva pelo pre—
o de crsz. 200 000,00, de cuja importância foi
tação. — ——
——————————

<nou FE.- Em, 13.02.1934.- Técnico Judiciário. (”a MBW/)
RﬂéﬁlWCertifico que, por escritura de Conpxa e Vendade 23.12.1983. lavrada
as fls.

lSl/lSZv. do 1iv1'u nº V—151, do Sº Ofício de Notas local, os proprietários de uma ãrea pri-

tiva de terras We". cum-m conforms WMWW do lar .
e seu marido, wwwmscswym lavrador, brasileirºs, casados sob o regime da
comu- _
nhão de bens, residences e domiciliados na chãxaca Macauha——Fazenda Paranoá—DF, portadore
s do

CIC. 220.877.291-15. venderam a BW, brasileiro, casado. pmjetista. resi—
dente e domiciliadº em lberlândía—NG. portador do CIC. 162.694.891—72.W—

.bWWw. tanbem em comum, da referida área primitiva. pelo preço de
Dr”. 000. 000, 00 cuja importªncia foi dada quit

—————————————————————————

Dou FE.— eu 13. oz. 193:1. — Técnico Judiciário (%%%& W/Z/W')
'

-Certífico que, por escritura de compra e venda de-‘ZSﬂ‘ZTIQTST‘l‘aw-«dﬁs‘ﬂs
“’1‘"

- ,

do

º Sciu. dexNotasJocal. DIMISIAMIEA‘NIL '

MDNrEIRDw brasileiro, cuado. militar, residente e domiciliado nesta Capital portador
do
CIC. 006. 210. 212-53 tão somente. uma gleba de terms com Wtaﬂbém
em com.
da referida área primitiva, pelo preço de 0’32. 200. 000. 00. de cuja inportâncía
foi dada qui
tação.
EDU

W Certificoque. de acordo com esch/m de Cpnpra e Venda de 08.11.198
3. lavra—
da is f15.054. do livro n9 ioox. do lº Ofício de Notas local, ANGELINO
MANSO XAVIER VARELA.
engenheiro e sua mulhcr. EDINEI’E CERQUEIRA VARELA. do lar, brasileiros,
residentes e domicí—
liados em Salvador—BA. portadores do CIC. 000.518.105—49, pmprietãriosde
uma área primiti-

va de terras com Odha.001.00ca. em comum. conform R.5. venderam a RICARDO
AUGlSTO GUIMA—
RÃES IDS REIS.bxasi1eíro solteiro, engenheiro civil. portador do CIC. 073.250.1
03-20 residente (: domiciliado nesta Capital tão somente. uma gleba de terras
cum ozha ona. Once, [am
bem cm comum. da referida área primitiva pelo preço de Cr$600. 000 00
de cuja 1mportanc‘1a

deram quitação. - ----------- .----

.

_

- -----------

nou FE.- Em 17 oz 1984. - Técnico Judiciário (Mªgda W
— Certifico que. por escritura de 2%. 1983. lavrada Vils
as
077, do livro nºlZOA
do 1' Ofício de Notas local. HERACLITO DE ALMEIDA BARREID. psicólo
go e sua mulher. MARISIA
m SILVA BARREIU, contabilista, brasileiros, casados sob o regime da
currunhão de bens, rc-

sidentes e domiciliados nesta Capital, portadores do CIC. 029.407.870-34,
proprietários de
uma gleba de terras com OZha.00a.00ca. em em. conform
e RJS, venderam a JOÃO ALBERIO PU-

RICELLI. brasileiro, solteiro, administrador de enprcsas, residente e
domiciliado nesta Canítal portador do CIC. 224.117. 710— 53. a gleba de terras acima
referida pelo preço de Cr$
Cr$l. 150. 000. 00, de cuja importªncia deram quimwn ———————
.—--

LDU l'E Em. 17. 02. 1984.— Tõcnico Judiciário.

(concinuaXã/fidu nªe)
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“16262-

W Certifico que. de acordo cem escritli’ra de compra e venda de 09.12.1983, lavra—
da Es fls-059, do livro n" 1023, do 1‘7 Ofício de Notas local, FLAVIO LARGURA, militar e sua
mlher, MARIA MAGJALENA KARMA. do lar, brasileiros. residentes e domiciliados nesta Capi—

tal. portadores do CIC. 010.492.329-68, proprietários de uma parte de terras com OZha.OOa.
Uﬂca, conform: 11.5. venderam & ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, mêdico. CIC. 085.939.221—U4 e JOSE
MAUR1CIO UMBELINO LOBO, economista. CIC. 023.472.531—15. brasileiros, casados. residentes e
domiciliados nesta Capital, a referida parte de terras pelo preço de Crs700.000.00, de que

46262.

...:.“ ...um

foi dado imitação.—. ---------- .---Dou FE.— an, 12.03.1984.- Técnico Judic1ano.
WC- Certifíco que, de acordº com Certidão de Quinhão Hereditãrio de 28.02.1984, paª
sada pelo Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Círcmscrição Judiciária de Brasílía_DF. extraída dos autos de Inventário n?.2.ZlZ, dos bens deixados por falecimento
de
VIRGINIO DE SOUZA VASCONCEIDS. o herdeim ANTONIO SCUSA VASCONCJ-Zws. brasileiro. solteiro.
maior. lavrador, residente e domiciliado na Fazenda Paranoá, Distrito Federal. recebeu como
parte de seu pagamento. a importância de (396.949,15, correspondente a 24M.20a.00:a. em cg
de

mum. na parte de terras objeto do Kim/16262. A partilha foi homologada por sentença

18.11.1980, do Dr. Estevam Carlos Lima Maia. NN. Juiz de Direito. tendo a mesma transitado

em julgado.-. ----------- . ------------ . ------{DU FE.- Em, 12.03.1984.- Técnico

JudiCiãrio.

WWE??— Certifico qua. de acordo com escrtura de Compra e Venda «manages: lavrada
W.;?! livrªm—yan? flºg!—Ofício de Notas lacal', DM“ DE SOUSA.E|SILV’.
do lat o seu marido. ijﬁﬂyﬁ. lavrador. brasileiros. casados sob o regime

da comunhão de bens. residentes e dºmiciliados na'CnÃcara Macaubal—Fazenda Paranoá-DF. portadores do CIC. 220.877.291—15, proprietários de una ãrea primitiva de terras comm
%em comun. conforme R.Sl, venderam a ammwm‘wm-nms‘.-msmira. solteira,prg

fessora universitária, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CIC. 042.230.471-

91, tão somente, uma gleba de terras comwºà'wªcql, também em comum. da referida área
primitiva, pelo preço dc Crss.500.000.00. cuja importância foi dada “nação.-. ——————————

DOU FE.« Em. 12103.1984: Técnico Judiciário.

'

bu.

Av.43/16262.- Certifico que. de acordo cam Paggo de 2.8.03.1984, aco

émpra e Venda de 12. 01.1984. lavraMWIGZGW- Certifico que de acordo com escritura de

da as £15.43/Mv. do livro nv v—169, do sº Ofício de Notas local,

DE sousa ' I.

e seu marido. win-116 SOUSA‘E SILVA . acima qualificados, proprietários de uma area pri—
mitiva cmwooa. gªiºlª; venderam & MW. brasileiro, casado, mi—
litar. residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, portador do CIC. 011.774.787—49_ tao

somente, uma gleba de terras com ºlha.00g.

“tembem em com, da referida Ema primitiva

pelo preço de Cr54.uno.ooo,oo. cuja importancia '01 d

quitação.-

DQU FE.— EªgÃLDÁJQHL— Técnico Judiciário, (mª '
L/
(continua no verso)

PM”. 3D

Panczasz.n:1.cc7/2u|3
MAI. ”1.239% M
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W- Certifico que. de acordo cºm Escritura de Compra e Venda de 29.02. 98

lavra—

da ãs fls.]Sº/lõºv. do liv'ro nª V—151. do Sº Ofício de Notas local. DIONISIA II WEEK.

VA, do lar e seu marido. RANULPO'ÉEGQEAE SILVA, lavrador, brasileiros, residentes (: domí—
ciliados na chácara Macauba. Fazenda Paranoá—DF. portadores do CIC. 220.877.29145. proprie—
tários de uma

área primitiva, em comum, com 1933;363:0053, conforme 12.31. venderam a'NODHiª

“CAVALGWr—Ig'brasileim, casado. militar. residente e domiciliado nesta Capital, portador do

CIC. 036.664.920—53, tão somente. uma gleba de terras, cwmmmtmem em comm.
da referida área primitiva, pelo preço de Cr$2.200,000_ou_ cuja importância foi dada quita—

çao.—. ————————— . ——————————— .

DOU FE. - Em 02.04.1ga4.- Técnico Judicíãno. W045
[JÁZÉ— Certifico que de acordo com mdadm de Averbação de Caução de 29/3/1 984

.

passado pelo Dr. Jefferson Monteiro. M4. Juiz de Direito da 831 Vara Cível e Comercial
da
Comarca de Belo Horizonte. M.G., extraído dos autos da Ação de Embargos de Terceiro. reque—
rida por ALCINDO RODRIGUES MACAU-WES DE CAMPOS e sua nulher Contrª BM; FINANCEIRA S/A CREDl
T0 FINANCIAMENTO E INVESFIMEN'I'OS, acompanhado de Ofício de 29/3/1 984, do mesmo Juízo,
a,
ainda. de Ofício nº Olé/RP. de 04/4/1 984. do Dr. Edson Alfredo Martins Smaniotto. m. Juiz
de Direito de Registrºs Pãblícos do D.F.. foi determinada a A
DA CAUÇÃO sobre
uma
parte de terras com Olha. ona. 00ca.. em comm, d
objeto desta Matrícula. de

propriedade de AILINDO mDRIGJES MAGAIHÃES DE
do excetuados do gravame os outros Olha. 00:1.

registro R. 9/16262, fícaxl'
Dc .

ntes,

nou n:.- Em 05/4/1 984. o Técnico Judiciário

ro ríetãrio. —

M

mymzszl- Certifico que, de acordº com escritura de Compra e Venda de 21.03.1984. lavra—
da Es £15.039. do livro nº 1024. do lº Ofício de Notas local. HENIO PINTO DE SOUZA. militar
:: IZA IDG—M Tmooo DE SOUZA. do lar. brasileiros. residentes e domiciliados em Itaperuna—

RJ. portadores do CIC. 061.344.327-68, casados entre si. proprietários de uma área prímitl
va, em comun, conformo 11.5. venderam a CARIDS CORREIA. brasileim, desquitado.
economista,
.!

residente e domiciliado nesta Capital. portador do CIC. 026. 058. 808-34,
uma a'rea de terras.
tambem em comum, da referida área primitiva com Zhapelo p ço de
CrSS. sun. 000 00.

i

DOU FE. — Em 07. 06.1984. ~ Técnico Judiciário.

'

mE/AGZGZI- TRANSWITENTEr CARLOS CORREIA, acima qualif cado. ªlgu

:— WALDSTEIN IRAN

KUWMEL. brasileiro, casado, militar. residente c domiciliado nesta Capital, portador

do

CIC. 027.540.440-49. TÍTUIDI- Escritura de Comm e Venda de 05.04.1984, lavrada
55 fls-98

do livro nº 1026
DOU FE
Em
16261

do 1v Ofício de Notas loca

0 06 1984
Ceruhco que, de acordo com a parte final do 5 lº. do

tigº 213. da Lei nº

6.01 , de 31.12.1973, fica aditado o registm acima. (RAE/16262), para consignar que
o
transmitente, Carlos Correia, vendeu a área de terras com 02ha. de que era proprietário,:on—
forme registro nº R.47/16262..—.

wﬁm— Certificoque. de acordo com Escritura de

ompra e Venda de 11.06.1984.1avra—

— das as [15.187/Bv, ,do livro nª V—lSl. do içarmrio do Sºvofícione Notas local. LUIZ ANTONIO

(continua na ficha nº 7)
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"16262“

cha

.] [

'7'

(continuação do Registro nº R.SO/IGZSZ. ficha nª/ 6v). ..SIVIERI. projetista & sua mulher. MA—
RINA CUNHA SIVIERJ. do lar. brasileiros. residentes e domiciliados nesta Capital. portadores
do CIC. 162.694.991—72. pruprietãrios de uma parte de terras com DSha.Zóa.00Ca. an comm“. '
conforme 11.36, venderam 3 ANTONIO RODRIGUES NINA. brasileiro. casado. advogado. residente e
domiciliado nesta Capital, portador do CIC. 266.972.118-49. tão somente, uma parte de terras
com OZha.l)Da.00ca. tambem em cumin. do referido imõvel, pelo preço de (II-35.500.000.00. de '
que deram imitação.—. ————————

. —————

--.---

--- ---_------

46262—

DOU FE.— Em. oz.o7.1934.- Técnico Judiciario. MÚMB
W626?- Certifico que. de acordo com escªma de compra e venda de 21101429. lavra—
da is £15.157/158v. do livro nº V-lSl. do 3° Ofício de Notªs IOCBI,W-

VA. do lar. e seu marido. WW SW5: lav-radar, brasileiros, casados sob

o

regime da comunhão de bens. residentes & domiciliados nesta Capital. portadores do CIC. ZZD.
877.291-15. proprietários de uma parte de terras com 19ha.36a.00ca. em comm. conforme R.Sl

venderam a BENEDITO ROBERI'O NASCIMENIT) DE ARAUJO. brasileiro. casado. militar. residente e
domiciliado nesta Capital. portador do CIC. 004.139.841—68. tão sºmente, uma pªrte de ter—
ras com W. tembem em cumun. pelo preço de (Ix-51.100.000.00. de que deram quita—

DOU FE.- Em, 02.07.1934; Técnico JudíCiario, (Mªju—É
Mªiª.?“ Certifico que. de acordo com Escrãm de Compra e Venda de 06.07.1984. lavrada às 1715.085, do livro nº V—175, do 3° Ofício de Notas local. LUIZ ANTONIO SIVIERI. projetista mecânico e sua mulher. MARINA CUNHA SIVIERI, do lar, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Cªpital. portadores do CIC. 162.594.891-72. 0 ANTONIO SOUSA VASCONCELOS.

brasileiro. solteiro. maior, lavrador. residente e domiciliado nesta Capital, portador

do

CIC. 259.319.381-68. ºs primeiros proprietários de USha.Zõa.00:a. conforme 11.36 e o se

do proprietário de 24ha.ZOa.DUca. conforme RAI; venderam & MIGUEL AN '

CAMPOS DE D LID —

TO. brasileiro. solteiro. maior, técnico an eletrônica. portador do IC. ,
sidente :: domiciliado nesta Capital, Doha.84a.00ca e OZha.00a.00c . respectivamente

zcndo o total de 02hn.84a.00cn. tudº pelo preço de CrSIZ.OOO.UOO 00.
DG] FE.— Em. 17.07.1984.- Técnico Judiciário.

. '

.

p rfa—

de am q Itação.

??

WIGZGZÍ— Certifico que. de acordo com escritura delcompm e Mda de 06.07.1984. lavra—
da Es £15.87/88v. do livro l‘l‘I V—175. do 3' Ofício de Notas local. MIGUEL ANGEID CAMPOS DELLORI‘O. acima qualificado. proprietário de 02ha.84a.00ca. conforme R.SZ supra. vendeu a Nuª
TIDFS RIBEIRO DE AIMEIDA. mêdico, casado. portador do CIC. 002.930.403-20: ALICE GOES DA
CRUZ. Inéditª. casada. portadora do CIC. 029.140.851—68; FEPNANm JORGE DUARTE LIRA. mêdicc.
casado, portador do CIC. 088.335.674-00; MARIA LIGIA DA SILVA (INPS, médica. solteira, portadora do CIC. 060.024.121—15: WILMAR RIBEIK). mêdico. Casado. portador do CIC. 113.729.311—
04; NILSON DE OLIVEIRA E SILVA. mêdico. Casado, portador do CIC. 092.127.521-37; DNILDA VI—
TOR DA SILVAv do comércio. Casada, portadorª do CIC. 023.886.691—20 e LUIZ GCNZAGA DE FARIAS
cirurgião dentista. casado. portador do CIC. 018.884.046—04. todos brasileiros. residentes e
domiciliados nesta Capital. a ãrea acima referida, pelo preço de Cr512.000.000.00. de que '
deu quítação.A venda foi [eita na seguinte proporçãnzArístídes Ribeiro de Almeida=l4,055$—
(contínua no verso)

new. lw
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(continuação). ..Alice Gomes da Cruz= 8.45%;

Fernando Jorge marte Lira:

Vitor da Sílva= 12.67161 Luiz Gonzaga de Farias= 12 6761

mt

nando

_ .

|_

1—1’.

.6761;Maria Livia

00 . .

.

' -----

&

###-1%
nw FE.— Fm. 17.07.1934.— Técnico Judiciario.#

% Certifico que. de acordo com Escritura de cánpra e venda de 25.06.1984. lavra—
da 55 f15.189/190V. do livro nº V—lSl. do 3° Ofício de Notas 1053.1. ANTONIO SOUSA VASCONCE—

LOS. brasileiro. solteiro, maior. lavrador. residente e duniciliado m Fazenda Paranoá-DF.
portador do CIC. 259.319.381-68. proprietário de uma parte de terras con Z4ha.ZOa.00I:a. an
comum. no imóvel objeto desta Matrícula, conforme R.4l. vendeu a LYSIA ANTONIA LOPES DA SIL
VA. brasileira, mada. do lar. residente e duníciliada nesta Capital. portadora do CIC.043 .
837.37749, tão somente, uma gleba de terra com (121121.003. Dºca. tambén. an comm. da refe—
rida área. pelo preço de Cr$1.000.000.00

de que

eu quit

-—

—

—--——.—

-——

nou FE.— Em. 29.05.1934.- Técnico Judiciario.W am
W Certifico que de acordo can escritura de [c,-upa e venda de 23.04.1984.1avra—
da is £15.062. do livro nº 1024. do 19 Ofício de Notas local. MUNDO RODRIGUES MAGAUÍÃES
DE CAMPUS. português, professor e sua mulher. ANA HELENA FREIRE MAGMHÃBS DE CAI—POS. brasi—
leira. funcionária pública, residentes e domiciliados nesta Capital. portªdores dos CICS.018

888.114-04 e 858.258.678-72. respectivamente. proprietários de umª parte de terras com 04ha
an comum. no imõvel objeto desta Matrícula. conforme 11.9, venderam a EUNICE TERESINHA ROSSI»
PETERSEN. brasileira, casada, professora. residente e domiciliada em Pirassununga—SP, por—
cadera do CIC. 001.667.740—49. tão somente. uma gleba de terras cun 02ha.003.00ca. também.
em comum' da referida ãreª. pelo preço de Cr$940.

síleiro solce1ro.maior. lavrador.residente e daniciliado nesta Capital. portador do CIC.
259.319.381- 68. proprietário de uma parte de terras, an comm. Confaz-meª?

CELINO CUNHA. solteiro. bancário. maior; JW- casado. advogado.

u JUS-

b

11e‘11'os.

residentes e dauiciliados nesta Capital. CICs. Z45. 936. 641-87 e 041. 080 5l4-91; e W‘E'mempcm sede nesta Capital. CGC. 00. 712
000/0001-14 (:

XLVAE'Érasileira. casada. do lar. residente e domici-

nada nesta, Capital portadora do CIC. 043. 837. 377--49.

.

.

.

.

Wan comm. pelo preço de Cr$20. 000. DOO. 00 A propriedade da referida area passou a ser a seguinte: SDMpam—o-primeiro-adquifente; W m

awªy,-_e 2933MB}

---------------

DDU FE.— Em. 11.09 1984. - Técnico Judiciário,

W- Certifico que. de acordo cam escritura d!compra e venda de 04.01.1985.lav1a
da is 115.051. do 11m nº 1282. do 1‘7 Ofício de Notas local. DlONE INGEBERG FRITSG! DE AL—
KMIM. do lar. e seu marido. JOSE ALFREDO DURÃES MMM, técnico em administração, brasilei—
ros. residentes :: dmnícíliados nesta Capital. portadores do CIC. 070.760.536-91.

proprietá—

rios em comum. de uma área de terras com 02113. conforme 12.13, venderam a JOSE JULIO DE OLI-

(CONTINUA NA FICHA Nv 8)
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º
.
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|

—

—1ezszcasado. economista, residen—

te e domiciliado nesta Capital, "nador dnmidaarea de terras pelo preço de Cr$õ.000.000. de que ,. ,
DOU FÉ

'

.

Eu. 24.01.1985.- Técnico Judi '

.“: TRANSAITEN’J‘FS:— FERNANDO Ammo RODRIGJES. ana‘ n'sístemas e sua mulher .
REGINA CELIA BESSA RODRIGUES, do lar. Casados sob o regime da cmmmhão de bens. brasileiros.
residentes e domiciliados nesta Capital. CIC nº 102.195.561/87.- wlkﬂﬂ'ﬁr- MANUEL MATHELS
VENTURA FILHD. brasileira. solteiro. analista de sistana, residente e dmiciliado nesta Capital. CIC n" 102.504.921-7Z.—:UTUIO:- Escritura de compra e Venda de 29/11/1982. lavrada

'

55 Eis. 189/190v. do Livro nºv-136, do 3‘? Ofício de Notas incal.— M:-casmo.ouo.- Obs. a presente venda refere—se a parte de terras.

comum. de DZha.OOa.00m. . que os transmiten

tes possuíam dentro do imóvel objeto desta Matrícula. conforme o R. 23/16262. A escritura ªªi
ma referida foi re—rªtíficada pela escritura de 28/01/1985. lavrada is fls. 198. do Livro nº
D—lSO. do 3' Ofício de Notas 10ml. —

DOU FE.- Em 26/03/1985. - Técnico Judie 5110.;/
W Certifico que. por escritura de compra e vc da dc 29/0'
135. do Livro nº 956. do Cartório do 27 Ofício de Notas local. FERNANIX) JORGE DUARTE LIRA

.

médico e sua mulher. REYNILDE CARNEIRO LIRA. professora. brasileiros. residentes e domiciliº
dos nesta Capital. portadores dos CICS nºs 088.335.674/00 e 078.810.615/53. respectivamente.
proprietários. em comm. de 12.676'. de 0211a.84a.00ca.. conforme R.53 retro. venderam a refe-

rida quota proporcional de 12.6761 a VICTOR HUGO MERIm ASPEN. brasileiro. casado. mêdico .
residente e domiciliado nesta Capital. portador do CIC n‘7 083.619.839/53. pelo preço de CR3.

cxszo.auo.oon, de que deram quitaçã

mama Cartorio do WMW-BII’RESA BRASILEI-

.lA DE ASSESSORIA E ammlmnos um. . com sede nesta Capital. CGC/MF nº 00. 712.000/000114 WWW-1121mm“, também em conun. Wma
inõvel objeto desta Matrímla. coura-mew vmmrianao
WW“ com sede nesta Capital. CGI/MF nº 00 SOB. 523/0001——43. pelo

preço de 0350300300. de que deu quitação.- Compareceram ao presente ato, na qualidade

de

Wm. concordando com a venda. Juscmm CUNHA. solteiro. bancário. maior.
bancário. portador do CIC nº “5.936.641/87, residente e domiciliado nesta Capital, brasílei

ro: mmm advogado e sua mulher. INES WAND-10 DE AZEVEDO, bancãria. portadores '
dos CICs nºs 041.080.514/91 e 391.520.578/87, respectivamente. brasil ‘rus. residentes e do—
miciliados nesta Capitale LYSIA ANTONIA [DPES DA SILVA. do lar e s

'

m SILVA militar portadores do CIC n7 043.837.577/49, brasíle' os.
dos nesta Capital. —.—-. ——-.——-.—--.—-.—-—

.

nou FE. « Em (15/06/1985. - Técnico Judiciario (Haggai;
V

v

LOPES '

'
.

.

domicilia.

—.--.—-.--.-.—-

W- Certifico que. de acordo com Formal de Partilha ãe/OS de junho de 1 985, adita—

do por certidão de 07 dc junho de 1 985. passado pelo Dr. Asdrubal Zola Vasquez Cruxên.
(contínua no verso)

mw. jM
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(continuação do R.61/16262)...Juiz de Direito da Vara de Orfãus e Sucessões de ErasíliaJJis
trite Federal. extraído dos autos de Inventário nº 5.200, dos bens deixador por falecimento
de JOSE NMD-ENIO» CIC/MP nª? 038.647.821/04, a parte de terras remanescente. em comum. Com
a área de 14ha.59a.92ca.

(quatorze hectares,.cínquenta e nove ares de noventa e dois centia

res), oriunda do registro nª ILA/16262, dentro do imSvel objeto desta Matrícula. avaliada '
em CR515.000.000. incluíndo outro illõvel. foi transferida a DALVA SILVA EDURA NASCIMENTO

brasileira, viúva. dn lar, residente e domiciliada nesta Capital. portadora do BIC/NF núme—
ro 259.776.101/06. na ªmªrgo de 50% do imóvel, e 3. CARLOS ALBERTO NASCE-ENIO, brasilei
ro, casado, proprietário, residente e dmúciliado nesta Capital, portadºr do CIC/MF número
268.553.051/72; SERGIO Rºm SILVA NASCIMENIO. brasileiro. solteiro, proprietário. resi -

dente e domiciliado nesta Capital, portador do CIC nv 270.668.001/63; CIÁUDIA ‘IARIA SILVA '
NASCIMENTO. HELIDA PATRICIA SILVA NASCIMENTO. brasileiras. solteiras, menores. residentes e
domiciliadas nesta Capital e. KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO. brasileira. solteira. estudan te, maior por emancipação. portadora do CIC nº 368.882.651/53. residente e domiciliada nesta Capital. na grªmª-Endeles-devinõvel'ga'cadga A partilha foi julgada por Sentença de
28 de março de l 985. do Dr. Asdrubal Zola Vasquez Cruxên. MI. Juiz de Direito da Vara
Orfãos & Sucessões de Brasília. Distrito Federal. t ndo a ne

de

ransitado em julgado.-.-.—

nou FE.- Em. 25/06/1955.- Têmico Judiciário. W W &
w Certifico que, por escritura de 29 de julgde l 985. lavrada is fls. 35,

do

livro nº 979, do Cartório do Zº Ofício de Notas local, mLVA SILVA IDURA NASCIIENTO. viúva,

do lar. inscrita no CPF/MF sob o nº 259.776.101-06; CARIBE ABERTO IX) NASCIMENTO. do conﬁrcio, e sua mulher MARIA DENISE ARAUJO DE OLIVEIRA NASCIMENTO. do lar, inscriws no CPF/MF
sob o n‘7 268553.051—72‘, SERGIO msmo SILVA NASCIMENTO. do comércio. solteim, miar. ins
crito no CPF/MF soh o nº 270.668.0M-f‘8: GIÁUDIA MRIKSILVA'NÃSCHENIU e HÉLZDA

PATRÍCIA

SILVA NASCImN'm. menores. representadas por sua mãe “alva Silva Maura Nascimento, jã quali
ficada. e. finalmente. KATIA MARIA SILVA NASCIMEMD. solteira. mior por enancipação,

ins-

crita no CPF/MF sob o nº 368.882.651—53. todos brasileiros, residentes e domiciliados nes—
ta Capital. proprietários de una parte de terms com a área de lªha. 59a. 92ca. (quatorze
hectares, cinquenta e nove ares e noventa e dois centiares). em comum. no inõve] ohjcta des

ta mácula, conforme R. (al/16262. supra. memmmmm
com sede nesta Capital. inscrita no CCXI/MF sob o nv 01.zsz.212/nnn1-Z.º, pelo preço de Cr. .
55.000.000 (cinquenta e cinco milhões de cruzeiros): A venda ora registrada foi feita

de?

acordo com Alvará Judicial do seguinte teor:- "Amas da Repﬁhlica - Poder Judiciário - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Juízo de Direito da Vara de Grãos e Sucessões
da Circunscrição Judiciária de Brasília Distritº Federal — Alvará de Autºrização — Pelo WE
sente Alvará. por determinação do M. Juiz de Direito, doutor Asdrubal Zola Vasquez Cruxên.
fica a senhora Dalva Silva Maura Nascinenw, brasileira, viúva. de prendas douésticas. rºsi
dente (: domiciliadª nesta Capital. portadora da carteira de identidade 11V 747.982-SSP-DF, c

CIC 259.776.101—06, por suas filhas menores. Cláudia Maria Silva Nsscimento :: Nélida Patrí—
cia Silva Nascimento, Mmeté’dWas, inéveis’cunstitux‘dos pela parte» de

regª cºm Sªia. madam-41.. e Mugiwarª conuíha. Sºa.-w92ca.. aubas da

' aramua" ou "Paranoá", Dis

0

deral, con

Fazenda

registros no Cartõrio do 2“ ofício

(mNTINmNAFIOIANV9)
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. Cartório do 2.º Ofício do Registro d
Brasilia — Distrito Federal

LIVRO 2 — REGISTRO GM
"cha
muxrlcula

—16262—

-9-

([DNTINUAÇÃO nA FIG-*A Nº s —_ R. 62/16262) ...do Registro de Imãveis do Distrito Federal,por
preço não inferior a Cr$SS.000.000 (cinqmnta e cinco milhões de cruzeiros) _ tudo de confoí
nidade com os autos de Procedimento Incidental nº 5.634, requeridos por Dalva Silva

Maura

Nascimento. que se encontram apensos aos autos de Inventário nº 5200. dos bens deixados por

falecimento de José Nascimento, deste Juízo. e despacho do seguinte teõ

'Defíro (:

alvará

para a Vanda por preço não inferior ao da proposta de fls. 5. (Improve—Se o depósito em ca—

derneta de poupança da C.E.F._ E disposição deste Juízo. em none dos menores. da parte des—

— 16262 -

tas, no prazo de 60 (sessenta) dias. P.I. Brasília. 21.05.85. (as) Asox-dual Zola Vasquez

Crwên, Juiz de Direito". Dado e Passado nata cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, aos D7 de junho de 1 985. Eu. Antonio Luiz da Silva Neiva Moreira. Dire
tor de Secretaria, (: subscreva. (as) Máx-nba]. Zola Vasquez Cnnén. Juiz dc Direito — Carine

bo da Diretoria". .....................
[DU FE.— Em 27/8/1 985.- 0 Técnico Judiciário.

.—.v.—

— - - —.- -.—.-

W

w/tlﬁzéﬁ- Certifico que. de acordo com escritura de 05 dye agosto de 1 985. lavrada

Es

fls. 115. do Livro nv 979. do Cartório do 29 Ofício de Notas local., SEBASTIÃO AUGUSTO
SILVA, CIC nº 048.861.277/20. bancãrio e sua mulher. LIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA. CIC

DA

244.041.361/53. do lar, residentes & domiciliados nesta Capital e. JOSE OSWALDO DA SILVA

nº
.

bancário e sua mulher. SANDRA LUCIA nos SANTOS SILVA. do comércio. portadores do CIC/MF nº
011.659,095/34, residentes e domiciliados nesta Capital. todos brasileiros. proprietários '

de uma pªrte de terrªs. em comun. cam a área de OZha.OOa.00ca.. dentro do imôvol objeto dc_s_
ta Matrícula. conforme o registro nº RJ;/16262 retro. venderam a referida parte de terras a
FRANCISCO ANTONXO MARQUES JUNXOR. brasileiro. casado, bancário. residente e domiciliado nes
ta Capital. portador do CIC nº 022.938.728/72. pelo preço de CR$25.000.000, de que deram '
quitação.

.

.

.

DOU FE.- Em, 16/09/1 985.» Técnico Judiciario.
“64146le Certifico que. de acordo com escritura de 02 de setembro de 1 985, lavrada 55
fls. 017. do Livro nº 1340. do Cartõrio do 1" Ofício de Notas local. ANTONIO RODRIGUIS m—
CHA. advogado e sua mulher, CLGTILDE WARM RODRIGJES ROCHA. funcionãría pública. brasilei
ros. residentes e domiciliados nesta Capital. portadores dos CICs nºs 266.972.118/49 e 170.
765.368/20, respectivamente. proorietãrios de uma parte de terras. em comum, com a ãrea de
OZha.OOa.DOca.. dentro do imõvel objeto desta Matrícula. conforme REO/16262 retro. vende —
ram a referida parte de terras a SLMIE uma. brasileira. solteira, funcionária pública .
de
residente e domiciliada nesta Capital. portadora do CIC nº 029.384.728/20, pelo preço
'
CR5100.000.000. de que deram quitação. Consta da escritura ora registrada que a presente

venda foi feita conforme Autorização do m. Juiz de Direito da Vara de Registros Pu'blicos .
de
Falências e Concordatas do Distrito Federal, via de Ofício n'7 IZB/BS/RP. datado de 29
.-- -.——.—.- . .—.—
tas.<—-.—.—
agosto de 1 985, que ficou arquivado naquele off 'o d

mu rs.- Em. 30/09/1 935.— Técnico Judiciãrío. “_ own/JE WW
WWF? » Certifico que. por escritura de 22 de agosto de 1 955, lavrada Es fls. 139
do livro nª 1336. do Cartorio do lº ofício de Notas de Brasília. D.F.. AGROPECUÁRIA

ESTRELA

D'ALVA Um.. com sede nesta Capital. inscrita no CGC/MF sob o n7 01.252.212/0001-29, propri
( (INTINUA NO VERSO )

umª. 39,
Pánr:391.,:a.£57/zn|3
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,J.

LQÍÍª—J Liªm,
[EDNTINLIAÇÃD do R. 55/15252) ...propríetãría de uma pane de terras com a área de 14ha. Ega.
sua.. em comun. no imãvel objeto desta Matrícula. conforme consta do R. 62/16262. dela VEN—
DEU una parte, tambén an comun, mm a area de Mhz. 00a. zsca. (quatro hectares e vinte
e
cinco centiares), a LUIZ camas MIRANDA RAMJS, brasileiro. solteiro. maior. funcionãrio
pã—
blico. inscrito no CPF/MF 50b 0 nº D76.ZZI.BOl—06, raidente & domiciliado nesta
Capital. pg

lo preço de Cr$500.000 [quinhentos mil cruzeiros). Este registro é feito em mprímento
ã dg
teminação contida na sentença de 27/11/1 985. do Dr. Mauro Renan Bittencourt.
hM. Juiz

de

Direitº da Vara de Registros Pãblicos. Falências e Concordatas do D.F., prolatada
no Proces—
so nv 3314/RP/85 (Autorização para Registro de Fscritura). commicada a esta
Serventia atra— * .
vês de Mandado daquele Juízo. datam de 27 de mvªmâl 985.—-.-.— -.— . .—.-—.—

DOU 1%.- Em 13/12/1 985.- o Técnico Judiciário.

o

Inuit; W

WWBW— Certifico que. por escritura de 10de:setembro de 1935, lavrada
às fls. 077.
Livro 1340. re—ratiﬁcadapor outrade 22 de abril de 1986, lavrada is
fls. 010. do Livro

do
nº

1349. ambas do Cartõrio do lº Ofício de Notas Local. LYSIA ANTmlA
IDPES DA SILVA. do lar, e

seu marido, !ERBERT [DPI-15 DA SILVA, militar. brasileiros, resident
es e domiciliados nesta Cg
pital. casados sob o regime da comunhão de bens, antes da Lei
6515/77, portadores do CPF

em

col-um sob o nº 043.BS7.377—49.pmprietaiios de uma parte de terras,
em comum. com 04ha.04 a.
Dºcs.. no imSvel objeto desta Matrícula. conforme consta do Registro
R.Só/lõzõZ. dela vende- A
ram uma parte, também em comm, com a área de Dzha.02a.00ca._ a
ANGELA BEATRIZ DE ASS!S.bra—
sileira. solteira, comerciante. residente e domiciliada nesta
Capital. portadora do CPF nº
392.853.911-68. pelo preço de Cr$30.000.00(trinta milhões de
cruzeiros). % Epoca, sendo CrX'

Cr$15.000.000,00 pagos no am da escritura e o restante representado
por uma única nota pro—
missõria, com vencimento pam 25.05.1987.-Pelas partes
contratantes foi instituído o PACTO '

CMSSORIO, de confomu'dade com o disposto no artigo 1.163 e
seu parãgrafo único. do Cõdígo'
Civil Brasileiro.-Conwareceram ao ato. cano Intervcnientes.
JUSCam) CUNHA, brasileiro, sol
teíro. bancªrio, maior. portador do CIC n7 245.936.641-49,
residente e domiciliado nesta Cnpital; JANUMZIO AZEVEDO. advogado, e sua nulher INES TRANCE!)
DE AZEVEDO. bancária,brasílei —
ros, residentes e domiciliados nesta Capital, portadores
dos CPFs nºs 041.080.514-91
e
391.520.578-87 e. CMD DE ENSDIO UNIVERSAL LTDA.. com
sede nestª Capitªl, CCC/ME sob D nº
00508523/0001-43. que anuirmr.
na venda ora registradª. aceitando-a no temos em,/que
foi
feita. ?A venda aqui registrada foi feita de acordo com
Autorização do
. Juíz d Direito de --

Registros Pﬁblicos. Falências e Concordatas do Distrito
Federal. de
so nº

3024/RP/85.—

.

. .

.

.

9.09.B
.-.-— —.-.—.—.—

DCM FE.—Em, 16.06.1986.

— Certifico que. por escritura de 04 de abril de 1986.
lavrada 55 fls. 199. do Ll

vro 1360. do Cartõrio do l“ Ofício de Notas lncal.ELY JARDIM
DE MATTOS, militar. e sua

mu—

Lher. MARLY WTA JARDIM DE MATL'OS, artista plástico.
brasileiros, casados sob o regime
da
zombie universal de bens em 23.06.1956,portadores dos
CPFs sob os n*s 029.705.587—68
&
829.956.807—20. respectivamente. residentes e danicili
ados na cidade do Rio de Janeiro,“, proprietários de uma parte de terras. em canum.
cam 02ha.00a.00ca. ,confonne consta do Regis—
tro R. 29/16262, venderam a referida parte
de terras a SEBASTIÃO CELIO DE AQUINO AlMEIDA,
—
brasileiro, casado sob o regime da cumnhão
de bens em MARISA GAEI'A DE AQJIND an 08 de ja—

(Continua no ficha 10)
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à
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CONTINUAÇÃO D0 REGISTRO R.67/16262). .janeim de 1972. residentes e domiciliados nesta Capí—
talanilitar. ínsCríto no CPF sob o n' 233.670.677/68, pelo preço de CleZ-000,00 (doze
mil
cruzados).—A venda aqui registrada foi feita de acordo com Aumrízação do WL Juíz de Direi—
to de Registros P&plicns. Falências e Concord-atas do Distrito Federal. prolatada no Processo
nº

SOSU/RP/BS; em 12.05.1986.-.-.-.

DOU FE.—Em. 16.06.1986.—Têcnico Judiciario
MB/íººõn— Certifico que, por escritura de

2 de agosto de 1985. lavrada Es fls. 109.

do

Livro 1339, re—ratificada por outra de 22 de abril de 1986. lavrada is fls. 012, do Livro 1349, ambas

dª Cartaz-io do IV Ofício de Notas Local. JUSCELINO OJNHA, brasileiro. solteiro

maior. bancªrio. residente e domiciliado nesta Capital. portador do CPF n' 245.936.641—49.—

pmprietirio'deﬁmparte‘de-terms. em ccmm, cunllõmnóavoºeªnno iJnSvel objeto desta Nª
trícula, confome consta do RegistroWZê'Wa-Wner também em cwun.cam
gazes-deaozmomouan a ABIGAIL SEVE DE AZEVEJO MESQJITA. brasileira, casada com JOSE '

DE QUEIROZ WESQUITA, pelo regime dz calunhão de bens. antes da vigência da Lei 6155/77Jesi
dente

e domiciliada nesta Capital. portadora do CIC nº 066.889.341-91, pelo preço de

Cr$

Cr$30.000.000.00(trinca milhões de cruzeiros). ?: Época.—Compareceram ao ato. como W
W LYSIA ANTONIA LOPES DA SILVA, do lar. e seu marido. HERBBZT IDPES DA SILVA, militar.

brasileiros. casados sob o regime da couunhão universªl de bens. antes da vigência da Lei —
6515/77. residentes c donﬁciliados nesta Capital. portadores do CIC uu emm sob a

n9”...

043.837.377/49; MID—AZEVEDO. advogada. e sua mulher. INES TRANCE-D DE AZEVEDO. bancária
brasileiros. residentes e domiciliados nesta Capita1.casados sob a regime da couunhão parei

a1 de bens, apõs a vigência da Lei 6515/77. residentes e domiciliados nesta Capital .portadg
res dos CPFs nºs 041.080,514—91 e 391.SZO.S78-87. respxtívamente e. CENTRO DE B‘ISINO UNI VERSAL LTDA. , com sede nesta Capital, CGC/MP sob o nv 00508523/0001-43, que anuiram na ven—

da era registrada. aceitando-a nas terms eu que foi feita.- A presente

venda foi feita a-

põs consulta ao MM. Juiz de Direito da Van de Registros Pu'blicos, Falências c Concorda tas do Distrito Federa1.- .-.—. . .
.
.-.-.-—. ._ ————————————————————

DOU FE.-Em. 16.06.1986.-T5cnico Judiciario. MDB

(

a

V

W262.- Certifico que. por escritura de 05 de setembro de 1985. re—ratificada por outra:
de 22 de abril de 1986, lavradas Es fls. 023. Liv-r0 1346, e fls. 11. Livro 1349. respective»

mente, ambas do Cartõrío do 19 Ofício de Notas local. Wgwmmasileirmsolteiro, »
maior, bancário. residente e domiciliado nesta Capital.;mrtador do CIC nº “5.936.641—87wg,

ªªhwªçàªgtemrQLMIM.Z93ÁQCÉ. ,no imóvel obj eto desta Matri—
cula, conforme consta do Registro R.Só/lôzõz, dela vende; uma parte, tambén em comu. com a
ãrea de 02ha.02a.(]0ca., a MARLENE DE SOUZA LIMA, brasileira. divorciada, funcionária pública

aposentada. residente e domiciliada nesta Capítal,portadnra do CPF nv 001.602.371-49. pelo -

preço de Cr$30.00l1000 (trinta milhões de cruzeiros], ã época.—Cunparecan ao ato. como Intervg
níentes, LYSIA ANTONIA IDPFS DA SILVA, do lar. e seu marido HERBERT IDPES DA SILVA,mílitar.—
brasileiros. casadas sob o regime da cºmunhão universal de bens. antes da vigência da

Lei

6515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, portadores do CPF an comm sob o nº .......
043.837.377—49: JW advogado. e sua nulhm‘ INES TRANCID DE AZEVEDO. bancãríª .

brasileiros, casados sob o regime da comic parcial de uma, apõs a vigência da Lei 6515 /
(continua no verso)
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(CMIN'UAÇÃD DO REGISTRO R.69)....-.....6515/77. residentes e domiciliados nesta CapítaJLICs
nºs 041080514—91 e 391520578-87, respctívamente. e CENTRO DE RISING UNIVERSAL LTDA., com se-

de nesta Capital. inscrito no CHI/M? sob o n' 00508525/0001—43. que anuiram Ira/wands: ora re—
gistrada. aceitando-a nos terms em que foi feita.-A venda aqui.

g" trada fo" 'feíta de acc—£

do com Autorização do MM. Juíz de Direito da Vara de Registros

licos. F

ências e Concer

datas do Distrito Federal, nos cams do Ofício nª lump/es,
DOU FE.-rn. 19.06.1936.-rãcnico Judiciãrio. % ;D ,
'W- Certifico que, por escritura de ‘22/08/1985. inﬁmia as fls. 111, do Livro 1339,
re—ratifiaida por Scritura de 22/04/1986. lavrada Es fls. 013. dº Livro 1349, ambas de

lº

Ofício de Notas local, W brasileiro. solteiro. bancãtio & advogada, residente
e daniciliado nesta Capital, CIC Z4S.936.6A1—87. proprietário de una parte de terras. em

cg

mun, can 6712. 063. ouça.. no imõvel objeto desta matrícula. conforme consta do ELES/1626215
1a vendeu uma parte, também an cam. cam a WfoZa. 00ca.. a AURXEL &HYI'FRIG VARQJES JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime da cmunhão de bens.

3rd: a Lei nº 6515/77. '

com ANEI'E DE VASmNCELDS MARQUE. bªncªrio. CIC 097.898.204-53. raid—ente e domiciliªdo nes—
ta Capital. pelo preço de Cr$30.000.000.— Cuupareceram ao ato. com Interveníentes, Lysia Ag

tonia Lopes da Silva. do lar. e seu marido. Herbert Lopes da Silva. militar. brasileiros. cg
sados Sch 0 regime da colmmhão de bens. ants da Lei 6515/77. residentes e domiciliados nes
ta Capital. CIC 043.837.377-49; Janumjo Azevedo. advogado e sua mulher. Inês Tranche de Mg

vede. bancária. brasileiros. casados sob o regime da comunhão parcial de bens. na vigência '
da Lei 6515/77. residentes e domiciliados nesta Capital. cxs 041.08 {SP—91 e, . 520578-87
e Centro de Ensino Universal Ltda. com sede nesta Capital. CCC 00 08/23/0130 —4 .— As escr_i_
. Juiz de Re—

gístros Públicos do Distrito Federal.—.

/ . ,] .................

mu FE.— E'n 30/06]1986.-Tãcnico Judiciã m. mm

]

Zóh- Certifico que. de acordo com EEG-ima de Pacto Antenupcial de 18/04/1979, la-

vrada 55 Us. Elº/100. do Livro n'ª/03. do Cartãrio do 6° Ofício de mtas de Recífe.FE,
nhada de Certidão de Casamento de 03/09/1979, passada pelo Terceiro

Casamentos de Recife.?E. extraída do Livro nº 7-m. fls. 2783. AUR

acanpé

e ia da Famí'àa e de

'

NIDR e ANETE DE VASCONCEIDS MARQUES. que em solteira assinava

ram mantrímõnio entre sí. an 28/07/1979. c ado arzm c
regim o
WU FE.- Bu 30/06/1986: Técnico Juiiciãrio. ão
%

Mªlé“; «Certifico que, de acordo com pái'i'ção de zs/omszàtí acompanhada de uma nota—
promissõria devidamente quitada. fica cancelado o pacto cmrússõrío objeto do R.66/16262. pa

ra que não produza mais nenhum efeito de direit

-----------------------

nou FE.- Em 08/08/1986. - Técnico Judiciário (%%
WW
WGZMV—
HIPUI'FLA- CREME - BANCO DZ) BRA?EL Mika
com sede
nesta Canital inscrito no
CGC/MF sob o nº 00.UOO.UOD/087Z—97.— DEVHXJRES- ELEV &")sz FRANIX), economista e seu marido, RICARID DA SXLV'EIRA FRANG), agropecuarísta. brasileiros, residentes e domiciliados nes—
ta Capital, portadores das CICS nVS 072.850.001/91 e 095.088.091/ZO. respectivamente.w—
Hipoteca Cedular de 1v grau e sem concorrência de terceiros.— TITULO -.Cédu1a Rural Pignorã
(

continua na ficha nV 11

Processo 0391.001.697/2013 Vol II (4257817)

)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 243

ww
LIVRO 2 —- REGISTRO G
mavlcula
n::r'aaà

' Cartório do 2.o Ofício do Registro
Brasília — Distrito Federal

—16262-

(contimzção do R.?3/16262. ficha nº IUVV).

‘11-

ícíª e Hípotecaría Nº 86/00223—6.

emitida

-11;

em Sobradixúªo, DF. em 06 de outubro de 1 986 e pagãvel. na mesma praça, em 30 de agosto de

1 988.- M — Cz51s4.395,oo.- w — los ao ano.- Fama DE PAGAMENTO - os (três) prestg
ções. vencíveís nas seguintes datas. cºm os seguintes valoresz em 30/08/87—C2346.318.50

:

an zs/DZ/sa—Czs46.318,50 e em 30/03/88— o restante.— mNDIçºFS — ºbrigaram—se os devedºres

pelas danaís cláusulas e condições do título ora registmdo.— (_)BSERVª'ÃQ — A presente hipg
teca refere—se tão somente. 5 parte de term em com. com 02ha.003.00ca.. objeto

do

46262-

R. 11/16262 de propriedade dos devedores ————————————————————————————— .— —.—.—.— —.—.

[DU FE: Fm, 07/10/1 986.— Têmico Judiciário.“

WM

‘M/JGZGZp- Certifico que. por escritura de 1° de agosto de 1 sativa-adªas fls. 179. do
Livro n'ª 1231, do tartaric do 1V Ofício de Notas local, LUIZ ANTONIO SIVIEU, projetista mg

cãníco c sua mulher. MARINA CINHA SWIERI. do lar. brasileiros. residentes e dmiciliadns '
nesta Capital. portadores do CIC nº 162.694.891/7Z. proprietários de uma parte de terras

em comum, com a área de 02ha.423.00ca..

.

oriunda de uma parte maior. também em comun. obje—

to do RBG/16262. venderam a referida parte de OZha.423.00a.. a JOSE VIGHATO DA CUNHA NET0. brasileiro. separado consensualmente, advogado, residente c domiciliado nesta Capital .
portador do CIC n' 023.490.001/68. pelo preço de CzSZ.500.000.00. de

nou FE.— Em. 10/12/1 m.- Técnico Judicial-1mm

d

químção.—.—

WA

AWM—1625)- Certifico que. de acordo com‘gugzagﬁo de baixa expedida em 23 de julho
1 987. pelo credºr. BANCO DO BRASIL S/A. fica cancelada a hipoteca cedular de 1V grau

de

sem Concorrência. objeto do ILE/16262. para que a mesma não produza mais nenhum efeito

de

__ _ _
-Ww

direito....................
DOU FE.— Em

e

M
o,
30/07/1 987. - Técnico JudiciáriJW

[EMF/162620- PEM!___O_RA- Certifico que. de acºrdo com Certidão .09.1987. editada

no pré

prio corpo em 02.10.1987, passada pelo Bel. Antonio Sérgio de Almeida Custa, Diretor de Se—

cretaria

da 13 Vam Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia. extraída dos autos
de
bªncária“
agência
S/A—BEC.com
CEARÁ
D0
ESTADO
DO
BANCO
execução nº 57.254/86. requerida por
nesta Capital. sim no $$,Quadra 12, Edifício Pamoã,'rêrreo_ contra ANGELA BEATRIZ DE AS—
SISv brasileira_solteíra. comrciante, portadora do (PF nº 392.853.911-63, residente e domª
ciliada nesta Capital, e PATRÍCIA DE FÁTIMA ASSIS BARROS. Casada. brasileira. funcionária '
pública. portadom do CIC nv 150.667.031-87. residente e domiciliada na cidade de Porto Velho, Rondônia. foi efetuada a Penhora da parte de terras, em column, com 02ha.023.00ca.. no

inﬁvel objeto desta Matrícula. objeco do mas e Amu/16262, para cobrança da importância '
de CzSZI0.00U.UD_ por decenlúnação da NMJuíza de Direito. Dra. Aligari Corrêa Starling Log
reito Penhom esta efetuada pela Oficiala de Justiça Maria Aparecida estando a msma depo

;).—W?——————————
sitada em mãos do Sr. José oliveira Assis Junior————————————

Dou FE. -Em 09.10.1987.—Têcnic0 Judiciário, Lºhn/;;?—
WTITGZW- P___Bx‘l-DRA: - Certifico que de acordo
com Certidão
e 09.11.1989 passada pelo Juí
zo de Direita

da 53 Vara Cível da Circunscrição Judicxãría de BrasílíaDF. extraída da Ação

de Execução. Processo nº 12.011/87, requerida por BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SIA., com 53

— de na Cidade de Deus. Osasco,SP. CGC/MF nª 60.746.94B/0001-12. contra ALPHA—CONSTRUQJES E [_
[continua no verso)
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(CONTLNUAW DO R.77/16262). ..CGZPDRAÇDÉS LTDA.. com sede nesta Capital. CIE/MF 02013274/
0001—110; PATRICIA DE FATIMA ASSIS W. portadora do CIC 150.667.031-87, residente em Po:
to Velho.“), e ANGELA BEATRIZ DE ASSIS, portadora do CIC 392.853.911—68_ residente nesta '

Capital.foi efetuada a PEM-DRA da parte de terras com OZha.OZa.00ca. . em commmo imóvel '
objeto desta Matrícula para cobrança da dívida no valor de (125110. 000 00 por determina—
ção do Dr. Sidney Monteiro Peres. WI. Juiz de Direito Substituto da Ba Vara Cível de Bras_
lia DF. —Fícou cano fiel depositário do imõvel

orª penhorado.u Sr. Francisco Carlos de

Sã

Freitas. Deposítãrío Pãhlico Judicial ————————————————————————————————————————————

nou FE.—Em, oa.o1.199o.-récnico Judiciario.m
W - PWI-DRA — Certifico que. de acogo com CenidEmSIOQIBS, passada pelo Car-

tãrio da la. Val-a Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. DF. extraída dos autos

da

ação de Execução nº 57.572/86, movida por CIA. ITAU DE “WWW. CREDITO E FINANCIAMEN—
TO — GRUPO ITAÚ. instituição financeira, (IZUMF n' 61.186.359/0001-90. com sede em São Paula, SP. contra ANEM BFATRIZ DE ASSIS. brasileira, solteira. Cºmex-dante. portªdor?
do
CIC nº 392.853.911/68, residente nesta Capital e. PATRICIA LE FÁTIMA ASSIS BARROS. brasílei
ra. casada, funcionária pública. portadora do CIC nº 150.667.031/87, residente em Porto Ve—

lho. n'), foi PENPDRADA a parte de terras. em cºmum. com ozha.oza.00ca.. dentro do ímSVel aº
jem desta Matrícula. registrada sob o n7 Rãs/16262. para garantía do pagamento da impor

tância de CL$103.738.00.— A medida de mnstriçãojudicíal foi determinada pelo Dr. Honildo'
Amaral de Melo Castro. m. Juiz de Direito da la. Vara Cível da Circunscrição Judiciária de

Brasília. tendo o bem penhorado sida depositado em mãos da executada, ANGELA BEATRIZ DE AS-

sxs.-. --------------Dou FE.— Em. 09/07/1 990
,

.

_

L/

.wm- Cerufico que. de acordo com Certidão de 03.11.1989. expedida pelo Diretor de
Secretaria da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia.DF. extraída
dos

Autos da Ação de Execução, Processo nº Zl.708/86_ movida

por ELDORADO VEICULOS LTDA.. com

sede nesta Capital, CGC/MF nº 00.419,044/0001-50. Contra ANGELA BEATRIZ DE ASSIS. brasileita, estado civil e profissão ignoraclos,CPF-nv 392.853.911—68, residente nesta Capital,
a

área de terras com 02ha.02a.00ca..em comm". no imõvel desta Matrícula. objeto do Registro '
nº R.Gõ/lõZõZ. foi. FEMORN“, para garantia da dívida no valor dc C13104.DU0.00 .por determi
nação da Dra. Lia Celi Fanuck. Mb. Juíza de Direito daquela Vara. —A Penhora foi efetuada ..
pelo Oficial de Justiça Sr. Demetrius Cones Cavalcanti tendo ficado com fiel deposítãno

do bem penhorado. o Sr. Francisco Carlos de 55. depositário pança '
[DU FE. -Em, 16.10.1990.—Têcnico Judiciário.

*

———————————

mmm— Certifico que, de acordo com Cern ão de 25.01.1
, passada pela Escrivã Subs
cicuta do Cartório de Família e Sucessões da Comarca de Luziânia,!IJ, extraída dos autos
de

WemdexmnãmeÉ—m,

a

Hªgin-a DIGNISMDEAMWÉS, residente em LuziâniaJl), recebeu com parte
de seu
pagamento, a imporçãncla de 3553625 reis, correspondente a uma parte de terras de, mais
ou
menos, onzele—nqueimdeçcamposzeçmtof, de segunda sorte, em Comm, na parte de
ter—
(continua na fichª 12)
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ficha

—16262—

_12-

«wwxnuacm-m‘monezﬁzraa ficha 11V)...ras objeto do R.1/16262.—A Partilha foi julgada

-n-

por Sentença deo Dr. Clóvis Roberto I-‘sselin, MVI. Juíz de Direito da ("aurea de
Luzíãrúa,GO,tendo a Sentença transitado em julgada.-035.0
.»,

&anªmawmuq dn.hgg'tro deª'veiadammm
'Wcmrpetente ã época-n

.

DOU FE.—Em, DZ.UZ.93.—Têmico Judiciário

m“ — Certifico que, de acordo com Petição de 27.01.93, acmpanhada de
Casamento de 13.01.1993, passada pelo Registro Civil da Canarca de Planaltina—,a], extraída

46262—

do Livra B-OS, fls 57, Temo n'? 290, DIONISIA DE SOUZA VASCONCElm, proprietária da partede

terras, em couun, com a área de, mais.»menor,—*11"alqueires,—no imõvel objeto desta Matti»
cula, consoante o ”0115262., teve o estado civil alterado, em virtude de seu casamento,:“eª
lizado em 20.10.1953, sob o regime da comunhãº de bens, caWMFomEªSWSAWE SILVA.— Apõs
a realização do casamento, a mbente passou a

sinar DWWE misma ------------

Dou FE.—Em, uz.oz.93.-Têmico Judiciário

'

ITEH'PS' Www lavrador, e sua nulher
brasileiros, casados sob o regime da Cºrumbá:: de bens, antes da
gência da Lei 6515/77, residentes e domiciliados nesta Capital .portadores do CIC sab o
lar,

.

vi—
n?

113.133.541.15M1m- PWM, brasileiro. sºlteiro, maior,
agríyuensor, residente e domiciliado nesta Capital, portador do CIC n9 031.343.262-72.—ﬂ

gm, livram—fls powwow,
'" »: m.-Mzwgo.çoo,g_o..ons;4 pre' c ven-ª refere-se, tão somente, a uma parte de terras, em comun, com mais ou menos, .0-

nsoante o Registro RBG/16262 --------------

41un nohmavex objeto desta Matrícula,

nou FE.—En DZ.02.93.—Têcnico Judiciário
mçertifíco que, de acºrdo com Escritura de DW lavrada Bs W do

Wan Lºnºfícimdo—Notasfml, Wum brasileiro,sol .
teíro, maior, agrimensor, portador do CIC 031.343.262-7Z,residcnte e domiciliado nesta Cªpª

ta], mowiafiw.pmezda-tems,_ﬂn.m,vwm<mi:ms&m no ímã
vel objeto desta Matrícula, consoante o Registre—W, supra, W; tão svmentc,uma
am

de terras, em com», com moan», destacada da referida área maior, a

w

W brasileira, solteira, maior, do comércio, portadorª do CIC 116.296.651—34,residente e domiciliada nesta Capital, pelo preço de Ggsomuoogoqowu: de (New
MSCE-"W
:m ... m.‘_
:»; m. :
v

FE.—Bu, is.uma..rãcnico'Judiciârio,
Certifico que, de acordo cqmcertidão de partilha causa—mortis de 19/1M945.pa§

seda pelo Bcrivão Ramiro Aguiar, do Cartõrio de Órfãos da Comarca de Luziânia,m, extraída

dos ªmériqumensqm—Hcm'm—falecmnm—de—mtm'nE.WW
m o herdeiro WWW! recebeu com parte de seu pagamento, a impor, do
tância de Cr480,00, correspondente a 15 alqueires, equivalente a 72113. éaca. Dºca.

inó-

ve}. objeto desta matrícula, que pennaueCerã em umruu. A partilha foi julgada por sentença de
—- 09/07/1942, dn Dr. Clovis R. Esselin, Md Juiz de Direito da Comarca de Luziânia,!ãº» Obs: o
do
presente registro é feito em repetição ao registro II? 5.118, às fls. 091, do Livro 3-F,
(CONTINUA m VERSO)

Pum. 1,25
-
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Lvãrsa

(continuação do KIM/16262)... datado de 29/10/1951, do Canada cio-Registro de Imóveis

da

Comarca de luzíãnía, Estado de 60155, competente ã
DOU -FE.- Ell, 20/04/1994 - Técnico Judiciário,

W Certifico que, de acordo com Certidão de partilha de 19/12/1945, passed

pelo

Escrivão Ramiro Aguiar, do Cartõn'o de Órfãos da Comarca de luziãnia m,, extraída dos au—
tos de inventário dos bens queficaram por falecimento de MARIA DAS DORES DE SOUZA, o
her —
deíro CLARINDO DE SOUZA VASIDNCEIDS recebeu com: parte de seu pagamento, ª importância
de
Cr$418, 12 ,,5 correspondente a 11 alqueires, equivalente a 53113. 24a. 00ca. , an comum,
na
parte de terras objeto do R. 1 retro. A Partilha foi julgada por sentença de 21/10/1942,
do
Dr. Clovis R.Bsé11n,MM Juiz de Direito da Comma de Luziânia, G:). Obs: o presente
registro e feito em repetição aoregistrc n9 6.119, feitoas fls. 91, do Livro 3-1:,
datado de 29

de outubrº de 1951, do Cartório do Registro de Imóveis da (bularcz de luziãnía, Estado

de

Goiás, competente % êpoca.—.— -.-.—.».
DOU FE.— En, 20/04/1994.— TÉcnicº Judiciario,

mmﬂb— Wm.— CLARINDO DE SOIEA VASCOMIIDS. representado pelo seu tu
José de Souza Vasconcelos, conforme Alvará expedido pelo Juiz de Direito da Comarca
de For

mosa,1-Zstado de Goiás.— Mm -ADEL1M) RODRIGUES, brasileiro, lavrªdor, residente
em
Planaltina, (D.. — TÍTULO: - escritura de compra e venda de 25/11/1942, lavrada as
£15.199/200
do Livro 31, do Cartório de Registro de Imóveis &? Tabelionato 1‘.‘ de Notas
dc Planaltinaﬂ).
VAIDRz— novecentos e oitenta mil reis.— A presente venda, refere—se
às duas glebas de terra com a área de 72113. Gºa. Dºca. c 53112. 24a. cºca., objeto dos registros
ELM/16262
e

R.SS/lõZõZ, respectivamente. - obs: o presente registro foi feito
cm cumprimento a sentença
prolatada em 13/04/1994 pela Dra. Lia Celi Fanuck MVI Juíza de
Direito da Vara de Registros
Públicos, Falências e Concordatas do Distrito Federal, no processo
de dúvida N? 19. 741/RP/
94, em que foi Suscitante esta Scrventia :: suscitado (: Sr. Adelino
Rodrigues, julgada impro
cedente, conforme Ofício n9 207/RP/94 de 14/04/1994 9 Mandado
de 19/04/1994, ambos daquele
Douto Juízo.-.-.-.-.

,.

....- -

DOU FE— Em 20/04/1994.'1'êcnico Judi

_

-,_._.__...-._____,.,.,_ _ - .,.

mªp

%

War. Conforme Petição de oz. os. 1994 ªcompanhada de Certidão de Casamento

da

de 09 03.1993,exped1da pelo Qurtõrio do Registro Civil da Cidade de Pires
do Rio Goiás,-

extraída do Livro 13-06, fls 281, Termo n9 1. 234, o proprietário das Glebas
de terras com
721111. 608. OOca , e Sãha. 24a. Dºca. , objeto do R. 86/16262, ADELINO
RODRIQJE, teve o estado'

civil alterado, em virtude de seu casamento, realizado (an 14 04.1951, sob
a regime da

co

munhão de bens, com GRASIELA CANDIDA DE SOUZA, que passou a assinar GRASIEL
A CÃNDIDA

Rº

DRIGLÍES ————————————————————————
DOU FE.-Em

03.05.94.-Têcnico Judiczario

mºª-— TRNISMI'I'ENI'ES:-ADELINO RODRIGUES, lavrador, portador do czc 167.685.40

,

sua mulher GRASIELA CANDIDA RODRIGUES, do lar, portadora do CIC 64Z.OSB.
001-34, brasilei—
ros, casados sob o regimcda cmunhãa

de bens, antes da vigência da Lei 6515/77, residen-

tes & domiciliados nesta Capital.—MIREWEbPAmD EDUARDO GRFSIA, brasilei
ro, desquita—
do, engenheiro, residente e ªfiniçiliado nesta Capi£a1,por£ador do
CIC 137.865.806-DU.-.—.

'

(continua na ficha
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mªº 2 _ REGISTRO GERAL

2.° Ofício do Registro de Imóveis

matricula

.13.

—16262—

)!

Brasilia —— Distrito Federal

ﬂcha

(CDMINUAÇÃD [D Rim/16262, da ficha llv?)....TI1UI.D:—Fscritura de colnpra e venda datada de

-13.

28.04.1994, lavrada 35 fls.

001, do Livro 046, do 49 Ofício de Notas Locªl.—VALE)

CRS9B.000.0DO,DU.-Obs:-A presente vania refere—se 5
centiares & 53ha.243.00ca., objetº do Registro

8 /16262, desta Matrícula. ________________

mu FE.—Fm, GLOBAL—Técnico Judiciário,
RHEBÉZWSZSÍ _ Nos termos do Mandado
20/07/54,

de

('

Manutenção

da

Passa

e

Praiaitãrin,

datado

—16262-

da

passado pela Dr. Esdras Neva: Almeida, I'I'l. Juiz de Direita Substituta da 1ª Vara

Cível da Circunscrição Judiciária da Brasília—DF, extraído dos autos da Ação de

de Passa nº

Manutenção

021798/9á, requerida por PAULD EDUARDD GRESTA. brasileira. divºrciada, anga-

nheiru & analista de sistema, residents a dumícilianu nesta Capital ã sau-315,
Aptº

—CRS....

duas glebas de terras Cºm 72ha.603.00

Blocn

“F",

403, portador da CI nª 1.413.57s-ssp/m e do CPF nº 137.565.BU6-DD, cºntra JUSÉ MARIA

DE DLZVEIRA & :|.f'l. TERRAPLANAGEM LTDA, Foi Exarada pela MM. Juiz acima, a

segue:

'Anta

decisãº

qua

tudo o exposto e tendo am vista o que das autos consta. DEFIRO LIMINAR para

determinar qua seja a autor provisoriamente manutenidn na posse da gleba de terras
limites

se

cºm

as

descritos na inicial. Fazendo uso da poder geral de cautela que me É conferido por

Lai. determina ademais, que o autºr, os réus a qualquer nutre cidadão ou empresa nan altere

gleba

a situaçãn de Fato existanza na data de hnje, 19 (nezenova) de julho da 1994, na

Ficando provisoriamente proibida, ademais, a venda, cessão. promessa de venda ou

nuastãa,

de

DIJ

de cessão ou qualquer outra (“arma da alienação de frações ideais
gleba,

em

citada

da

lotas

até dlcísãa judicial definitiva acerca da questão. A infração a qualquer destes de-

terminações acarretará, para n infrator, a pena pecuniária da Rs15.ouu,nu

(quinze mil

par dia nm qua persistir a inobservância, sem prejuízo das demais sanções cabívais.
Expeça—se mandada urgente, para que a presente decisão seja averbada na Matrícula relativa
an ímâvel, no Registra lmubiliãrio. para ampla publicidade, bem assim para previnir direi—
reais)

da
tos de terceiros. Intimem-se. Brasília, DF., 19 de julho de 19911". A globa referida.
acordº com a inicial possui a seguinte descrição: lmõval rural SlTID SONHU I'IEU constituído
por terreno a hanFEitarias, lucalizado dentro das limites da FAZENDA PARANDÃ na cidade de
de prnpriedadº de Paulo Eduarda Create, que assim se descreve e confronta:
Brasília—DF,

Partindo do punto p-1 da coordanadas planas urn E: 201.465,00 a N:
limitando

pela

ÉPET

s.251.n15,uo,

segue—se

= DF—UZS am direção a ﬂR—251. am parte por limits natural seguindo n

talude da pista, zunm aquem da pz dai com cerca de arame rarpaau. distância tºtal deste
limita

1.D95,12m

até a punta 51-2 de cºordenadas plªnas UTH E:ZDU.534,SD e N:B.25CI.BSIJ,DD,

deste
localizado na margem esquerda da estrada da servidãº a colchete de acesso an sítiu;
da
distância
B
27n.ua.u3"
ponto segue—se pela carna da aramn Farpadu cum azimute verdadeiro

133,a5 até a ponto p=1o de coordenadas planas urn ::2nu.395.us a N:B.2su.as2,a7, localizado
na interseção da cerca de arame farpado com a estrada de servidão, aescs punta segua-sa
pela cerca com azimute verdadeiro SSLDSJW“ E distância de
Institutu

Israel

Pinheira,

até

B

punta

787,71m,

limítandn-sa

com

o

P—‘H de coordenadas plantas UTM E:ZÚD.315,DD E

N28.251.616,UD, localizado no encontro de ulna cerca de arame farpado cam a

margem

direita

da Lago Paranºá; deste punto segue-se put limites naturais a jusante paia margem direita do
Lago

Paranuã com distância apruximada de 2.064,26m até o Ponto P—'I, início desta memorial.

(CONTINUA ND VERSO)

Piurª.

iAH
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DIX!

_____

__

I
L_.vgmL_J
de

totalizando 508.160,26 matrns quadrados e um perimetro

(EUNTINUAÇÃU DA Av.89/16262)

4.179,14 metros '. Estando a referida Gleba totalmente delimitada e fechado. Ae coordenadas

planas um, encontram—se no Datum Astra cndã cum coeficiente de reduçãu do sistema 51an e
ao meridiano Central de 45.00.0D“ “Gr. O imóvel descrita É pax-té dos 'IZShaBAaDD-

referidas

Estando

ea, dantrn do quinhãu de terras com 527ha71a99ca, na Fazenda Paranauã ou Paranuã.
sítio

este

totalmente

E delimitada por cercas e divisas naturais, ucupandn área

cercado

24/03/1994,

de

Adelino

em

adquirida pelo autor

exata de su,a1ha (cinquenta hectares e oitenta e um centíaras).

Rudrigues e sua milhar, Graziela Cândida Rodrigues, objeto de re—

gistra nª R.SB/16262. —————————————————————————————————————————————————————————————————
nou FÉ. Em, 29/08/1994. Técnico Judiciãri
&
m De acordo com Petição de 23.05.1994, acompanhada de Ofício nº 574/94 datado

de 07.07.1994 e Ofício nv 738/94. de 19.09.1994. do Juízo de Direito da Quarta Vara Cí—
vel de Brasílíamiª, fica cancelada a Penhora, objeto do Registro 1L7

16262. ——————————————

DOU FE.—Em. Zô.09.94.—Têmím Judiciãr'
WET; De acordo cum Formal de Partilha datado
de

, expedido pela Drª

04/03

Lucas, l'l'lE Juíza de Direita da Segunda Vara de Família a Sucessﬁas de Parto M.S-

Barba

EUNICE

gre-R5, extraído dos Autos do Andamento dos bans deixados por fale-:lmantu da
ROSSI

RESINHA

PETERSEN,

CPF . nª

534.349.171—49,

a

área

de

Zha.DUa.UDca.,

RSS/16252. avaliada em CR$32.BUS,22, fui partilhada na proporção da 50% para
NAVSE

isabel

a

TE—

uhjetn I
herd-ire:

REGINA PETERSEN, brasileira, solteira, maior, analista de sistemas, portadora do EPF

nº 263.103.581-63, rssidanta
16/12/93,

E

dnmiciliada

Em

Porto

Alegre—RS,

conforma

sentença

da

proferida pala Drª Isabel de Borba Lucas, l‘l'la Juíza da Direita da referida Vara.

A sentença'transituu am julgado.-

ouu FÉ. Em 26/01/1996. Escrevente
_,
We acurdu een Forma]. de Pat ilha datado de 04/03/94, expedida pela - =

Isabel

de Borba Lucas, ma Juíza de 01mm de Segunda Vara de Família e Sucessões de Parto ruegre-R5, extraído dos Autos de Arrnlamantu dos bens deixadas por falecimento de EUNICE TERESINHA RUSS] PETERSEN, CPF nº 554.349.171-a9, e área de Zhe.00e.uoce., objeto do
5.55/16252. avaliada em CR$32.BDS.22, fui partunade na proporção de sux para a herdeira,
ozmss BEATRIZ PETERSEN, brasileira, aoltsira, maiur, eneuete de sietemee, portadora do
CPF nn zss.ssn.a31-04, residente e domiciliada em Furto Alegre-RS, conforme sentença r
16/12/93,

proferida pela Drª Isabel de Borba Lucas, mª Juíza de Direito da referida Varal

A sentença transitou em julgado.-—————DUU FÉ. Em

25/D1/1995. Escrevente

W?-- K/Í

may/1m - De acorda can escritura de 31/07/55,1avmda às fls: 145, do Livro 1338, rc-ra
tificada por outra de 23/04/86, lavrªda as fls. 127, do Livro 1. 287, ambas
do lº ºfício da
Notas local, LYSIA ANIONIA UJPES DA SILVA, do lar e seu narido, HERBERT
[UFES DA SILVA, mi—

litar, brasileiros, casadas sob o regime da comunhão de bens, antes da vigência
da Lei nin-e
m 6515/77, portadores do CIC 043. 337. 377-49, residentes e domicili
adas nesta Capital, pro-

prietários de uma parte de terras, em comm, com 4ha;043a00ra., no imóvel
desta mcrícula
conforme consta do R. 56/16262, dela vendeu uma parte, tambem comum, com
a area d
it,
00ca., a MANUEL LOPES DE SAW/ANA, brasileirº, casado sob o regime
da emu-mão de bens, antes

((DNI'INUA NA FICHA Nº 141
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2.o' Ofício do Registro de Imóvei

L
““ªº ª la— REGISTRO GER
_“

Brasilia — Distrito Federal

[ — 16262 —

multícu

— 14 —

Com ELEUSA CESAR FARIA DE SANTA]
(continuação da R.93/16262).... da Vigência'da Lai 6.515/77,

liado nesta Capital, pelo pre—
NA, mêdico, portador do CIC 056.087.751—04, residente e domici
, sendo 10 (dez) no valor uço de Cr587.500.000, a ser pago através de 15 notas-promíssõrías
_:
0::
:H
3-

, vencendo-se a prime;
nitário de CrSS.000.000 e 05 (cinco) no Valor unitário de CrS7.500.000
uentes. Pelas panes contratantes
ta no dia 01/09/85 e as demais nºs mestnos dias subseq

foi

parágrafo único do Cõdígo Ciinstituído o PACTO CCMISSORIO nos termos do Artigo 1.163 e seu
es Anuentes, JUSCELINO OJNHA, brasilei
víl Brasileiro. Compareceram no ato, com Intervenient
residence e domiciliado nesta Capi—
ro, solteiro, bancário, portador do CIC 245.936.641-49,
TRANCE DE AZEVEDO, bancária, brasileiros
tal; JANUNCIO AZEVEDO, advogado e sua nulher, INES
na vigência da Lei 6.515/77, residentes e
casadas sob o regime da comunhão parcial de bens,
0.514-91 e 391.520.578—87, respectivadomiciliadas nesta Capital. portadores dos CICs 041.08
.523/0001—43, com sede nesta Capital, que
mente e CENTRO DE RISING UNIVERSAL LTDA, CGC 00.508

aceitaram os terms da escritura ora re istra

.—.—.—.-.—.—-.W

DOU FE.- En 19/09/96.- Escrevente,

lamas as fls. 10v/
mas». De acena: cum E‘scritura de ounpra mamumez,
11W, do Livm nº.) L4, à:) Melionam

Jurídi
29 & Novas. ontstos, Registro & P5503:

aula-antena re—mtificada por: E_s_
cas, Títulos, momentos e-Outros Papeis. da Cidade de
& Livn: 1.1001, do referidº Cartõrio, e,
crítura de 19.07.1996, lavrada 55 fls. law/122.
leim, solteimmaior.
ainda, de Petição de 21.10.96. merasi
.
lmortador do CIC 031.343.262—72, m
agrimensor, residente e Mciliaão nesta Capim
_tuo so-

mnsoante o Registro Rm
W, no inõvel desta Matrícula,

anmz—asxleinmasada,
nente, Wma
pre—
residente e domiciliada nata apical. pelo
bancária, portaáara do CXC 392.853.911—68,

ão—
nf-mda mão mutate:— n9—35036/93(—pç

ang
cun amtição,acnmmmjedªm-taº pla

dmm WWW

WSEWWWG-cE-mpm—e—Vmwwuúa

—m—
WMMmm,mmm=—-W
Dou re:-an, 12.12.96.—€screvaxte, M

uma dams./nes: - De amndo mm Fenix,-ão de 26.09.1996. amm‘aa/de Certidão deCasane
ntos,ﬁb_z
ro Civil e
tada de 03.03.1994, expedida pelo tartaric do 29 Ofício de Regist

do nim s-as, fls. 041,1».an
los, mementos e Pasoas Jurídims, de Bmsílía,DF. extraída

0 regin? 11.141. WWW-WW
__-—
._
.1994
03
me da comunhão parcial de bens, tend) sido o (253mm realizado

Dou FÉz—Bn, 12.12.96.—E5crevente,JL W
\

_ K/

V

4

a as fls. 022, do mvro meo—5,50
«mes/1526?- De acordo can mim de 05.01.1998, lavrad
m, fmcionsrio ;ízbum, e
Cartório do 19 Ofício de Notas local, PAULO msmo DE cava
nária pública, brasileiros, casados sob
sua mulher, SEMMA MARIA FARIAS E sum, funcio

o

mados nah: eapim1,portadara dos
regime da caminhão uarcial de bens, residents: a danic
proprietários de una parte de
— cms n95 127.609.781-68 e 149.503.401_15, negativamente,
(continua no verso)

mm .133
PRUE:321.1,31.;L7/?Dl3

MA1.25!...3—.< WX
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JLJQE-o—z

(cºlumna DO R.96/16262) "nta-ras, 511 mm, can OZI'E.OOa.DQ:a., no ixrõvel desta Matri—
cula, cmfonre consta do R.22/16262, VBDERÃM a referida 9132 de tans a DARCY com NEE

m, brásileím, funcicnãria pública, solteira, residente e mamas nabs Gapitalmorté

dom do cIc ne.: 1.13.496.031—04, pelo preço de R$3.800,00, de que dm qlútação

Dou FE.—Em, 15.02,98.-Fs=cevmte,

“

W

.
(«KV "
.
WEE acordo can a parts final do paragmfo
19, do artigo 213, da lei 5.015/73,
fica aditadº o R.96/15252, para cmsiqnar que as mnsnitalbes. PADID EUSI'ÃQUIU DE OLIVEI-

RA e sua mulher, SIMA MARIA FARIAS E SOUZA, são casados sob o regimem
da “mão parcial
de bens, na Vªêncja da lei 6515/77.

nou FÉ.—Em 1a. 02. se—ascrevmte,

/

W

W/

W acordo can Ecriturd de 16. 06. 98, lavrada às
fls. 128, do Livro 1468,

de

artéria do 29 Ofício de Notas local, FRANCIS!) me WE JUNIOR, aposentado, e sua
mulher, VALDIVIA MARIA '!UNA MARQUEE. professor-a, brasileiros, casadas sob o zegime da no—
munhão de bens, anta da vigência da Lei 6515/77, portadores do CIC 022.988.723—72, resi —

dentes e dcniaiuados nata Capital. prºprietários de uma parte de terms, eu com, can
0213.005.00ca., no inõvel desta Matrícula, conforme PLEA/16262, VENDmpM a referida parte

de terras a

ALICE PINK) GARCIA DE mmm, brasileira, solteira, tédiica an proca—

samenbo de dados, portadora do CIC 296.840.301—00. residente e daniciliada
mm apical ,

pelo preço de R$15.000,00, de que deram quítação.——--

Dou FÉ.-Em, 05.08.9e._ascmvateLlàL,J—'

WW acordo ocm Berlim:-a

-

_

/W

——— F

:

ocupa eTada «52%.98, lavxada Tu fls. 015,00

livro D—513, de artéria do 39 Ofíciº de Notas local, MAYSE REGINA
lªmª, partadora do
UC 263.103.651-58. e DENISE BEATRIZ mm, portadora
do CIC 256.330.431—04,brasilaira5,

solteiras, analistas de sistemas, residences e daniciliadas nara
(hpital, proprietárias da
parte de terras, en Gumm, ctm om.005.00m., no imóvel cbjem
dam Matrícula, conforme
consta dos registros n95

R.91 e R.92/16262, mm a referida parte de terras
a ANIDNIO

SIQUEIRA JUNIOR, brasileiro, divorciado, mêdico, portador do
CIC 085.939.221-04, residente
e danicihad: nesta Capital, pelo preço de 510.000,00, de
que

[XI) PB:-Dn, 06

womzsaqne acordo can Peti ão de 10.07.

, o pmpriecano da parte de terms objeto

do R.99/16252, nesta Matrículª, ANTT-NIO SIQUEIRA
JUNIOR, requereu a averbação da existên-

cia da RBERVA LEGAL de 2096 da qlàa de terras admin,

onde não é permitido c corte raso ,

ou destinada ã reposição Elorsral, an cmfomidade can as
leis n9s 4. 771, de 15. 09. 55 e n'»?
7.803, de 18.07.89, de cujo teor e sanções tan
pleno oonhecimm

Dou FE.—Em, 06.08.98.-Fscrevmte, Lista.-,l- '
É;? :
Woe acorda cm Ban—mink (zum e Vanda de avos/'a, lavraia as fls. 155, do
Livro 122, do Cartório do 29 Ofício de Nºtas de Planaltina—G),

, brasi—

leizo, solteiro, madar, professor, portador do CIC 023.499.221—20, resident
e &

resta Capital, proprietáriª-Tuma? m

'

'

daniciliado

'

objeto desta Matrícula, sanfona waaaszrvanmwma partede

W‘Wm'm can sede nesta
mcapítal,03C/MF
(comm NR Hºm 15)
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2.° Ofício do Registro de Imóveis

mamcula

Brasilia - Distrito Federal
(comm Do Rim/16262,

“ 16262 “

na ficha um]

-15-

' 15 _

02.532.645/0001—09,

WWW

pelo preço de
————

—

——

R$6.000,00, de que deu quitação.——-—— —-_—-—————————

mu É. ºu ao 10

"aha

,,

mmm-fem - De acordo can petição demy/proprietéria da parte de terras ob—
jeto do.R.Jol/16262, Wmme

«WWQWAIAQD

-

— 16262 —

%, requereu a averbação da uiscência da ‘
,, ª womb área da parte de
terras acima, onde não é permitido o corte raso, ºu destme à reposição floresbal, na
confozmidade das Leis nª 4771 de 15/09/65 e nª 7803 de 18/07/89, de cujo teor e sanções
tan pleno conhecimento.

DOU nª:. E‘m 30/10/1998. E‘sczevente W

;

%%

mºª/«132621— De acordo om: Escritura de (=an e venda de 21/09/98, lavrada às 515.157,
do Livro 122, do Cartório do 2ª Ofício de Notas de Planaltina-(30, mmrcmmmm‘f,
e sua nulher WW?“ lax, brasileiros, portadores dos
CICS 036.664.920-53 e 677.853.160—00, respectivamente, midentes e dºmiciliados an San—

militar,

ta Maria—RS, proprietários de uma parte de terras, em omum, can mot-131mb. no ins»
vel objeto desta Matrícula, conforme mammwmnmu a referida parte de terras a
ASSmIAÇÃD DE ADQU'IEENI'ES DE WES vaWWO.m-W<SUL, can sede nesta

Capital, CGC/MF 02.532.645/0001—09, pelo preçº de R$6.000,00, de que

):

'

DOU FÉ. m 30 10 1995. Escrevente
Mºhr/16262 1De acordo can petich de W a p

:ietázia da parte de terras ob—

jeto do wage, ascenção DE mmm-:s os LUFES Nº mmm oommimo Do uso
SUL, requereu a averbação da adstàcia da “RESDZVA mm." de 20‘! da área da parte de
terras acima, onde não é pennitido o corte raso, ou destinado à reposição flozestal, na
conformidade das Leis n° 4771 de 15/09/65 e nº 7803 de 18/07/89, de cujo tear e sanções
—-—
tem pleno conhecinento

“OS/16262 -’De acordo can Escritura de canpra e venda de 21/09/98, lavrada às 515.161,
do Livro 122, do Cartório do 2° Ofício de Notas de Planaltina—(;(), JADE WIKI, militar, e sua mulher ’IHEREZINWX. RODRIGUES IDHM-EIRO, do lax, brasileiros, casadas sob 0 re—
gime da oamnhâo de bens, antes da vigência da bai 6515/77, portadores do CIC
011.774.787—49,

residentes e dcmiciliadns no Rio de Janeiro—RJ,

proprietários de uma

parte de terras, em cam can 02ha.OOa.00ca. no inúvel objeto desta Matrícula, contente

RAH/16262, vmomm a referida parte de terras a msoemo‘mmmm'rm‘va‘mms No
mmm-Wma.“ SUL,

can sede nesta Capital,

pelo preço de R$6.000,00, de que deram

DOU FÉ. E)“

30 10 1998. Escrevente

'

CGC/MF 02.532.645/0001-09,

'

%

:AuaIOG/IEZSZI— De acordo can petição de 25/09/95, a prcárietázíâía parte de terras ob—

jeto de RJM/16262, W na W n: mus no WWo-mm
ﬁn, requereu a averbação da existência da “RESERVA lm" de 20% da área da parte de
terras acima, onde não é pennitido o corte rasa, ou destinado à reposição florestal, na

confonuidade das Leis nª 4771 de 15/09/65 e nª 7503 de 18/07/89, de cujo teor e sanções
——
A
tem pleno conhecimento.

Dou nª:. an ao 1a 1998. Escrevente

W

%%

min/1626? — De acordo cun Escritura de cmpra e venda de 21/09>ãf1avrada às fls.159,
do Livro 122, do Cartório do zº Ofício de Notas de Planaltina—GJ, WWW

w militar, e sua Hume: MARIA cum souzn mxm, do lar, brasileiros, casados
(comu—um NI) v7.1a)!

new. “&,
PROC!551‘y,1.‘.
entaum—x
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<*>;

R _,x 575)

M 3’}
LIVRO 2 —- REGISTRO GW

l

— 15757 —

I

I
- 15 -

L.___J L.“, o_)
(COMM [D R.107/16252)

sob o regime da Damnhão de bens,

antes da vigência da

Lei 6515/77 portadores do CIC 005 210. 212——53, residentes & dauíciliados nesta Capital,
proprietários de uma parte de terras, an emu“, can
o
'. no imóvel objeto desta
Matrícula,

cºnforme H7/1625PVENDEIRAM a referida parte de terras a BSSfXZmW—DEFAD:

QUIRWI'ES DE ers Nº W

SUL

02.532.645/0001-09, pelo preço de R$6.000,00, de

e

cun sede nesta Capital, CGC/MF

exam quitação.—

Dou FÉ. am 30 10 1998. Escrevente
— Ib acordo can petição de 25/09/98, a

zoprietár'

parte de cenas obje—

to do R.107/16262, ASSOCIAÇÃO DE AW DE IDH-IS no WD CDNKMÍNIO 110 IAB)
SUL, requereu a averbação da exisbência da "RESmVA—ImbWM—ázada parte de
terms acima, onde não é permitido o corte raso, ou destinada à reposição florestal, na
conformidade das Leis nº 4771 de 15/09/65 e n" 7803 de 18/07/59, de Cujo Leo: e sanções

tem plena conhecinento.-———————-——-————-————-————-———--———
WU FÉ. E)“

—

—---

30 10 1993‘ Escrevente cm

W
V
- De acordo cun Escritura de ampla e venda de goats/f lavrada às 05.163,

%, do Cartório do 2" Ofício de Notas de Planaltina-(33, NODIER CAVAICANTI, mi.litaz, e sua miller VERA SAIEI'E BECK (MIAMI, do lax. brasileiros, portadores dos CPFs
036.664.920-53 e 677.863.160-00, respectivamente, residentes e daniciliados an Santa Maria-PS, proprietários de uma parte de terras, an cama, ocm WNW! no imóvel ob—
jeto desta Matricula, conforme R. 45/16262, VmDEBAM a referida parte de terras a ASSOCIA—

WDE—WªDE—Wm— o

- '

,

- De acordo ocm petição de 25/09/98, a

ºu , em sede nesta Capital,

ropríetátia

'

parte de terras obje—

to do RIOS/16252, ASSCXZIACÃD DE MIM DE m NO LOTEAMENTO CONmMÍNIO [O IPEC

sun, requereu a averbação da existência da “mm-mnmomm da parte de
terras acima, ends não é permitida o corte raso, ou destilado à reposição florestal, na
confamúdade das leis nº 4771 de 15/09/65 e nª 7303 de 18/07/59 de cujo teor e sanções

.

73,50

Cartório do 39 Ofício de Nocas mal. sem mama DE PQUIID WBA, militar, e sua

mu-

lher, MARISA GAETA DE AQUINO, do lar, brasileiros, casados sob o regime da comunhão univer sal de bens, antes da vigência da Lei 6515/77, portadom dos ores 233.670.677—68 e número
516.692.421—53, respectivamente, residentes e daniciliados nesta Capital, proprietérios
de '
uma parte de ten-as, an mun, can 02ha.OOa.00ca., no imóvel am Matrícula, conforme o Re—
gistro

R.67/15292, mmm a dita parte de terras a

MARCO PAIVA MAUMIW,brasileiz-o,mi—

litar,portador do cxc no 734.115.407-1o, casado sob o regime da cumnhão parcial de bas, na
Vigência da Lei 6515/77, can mun Aims (mm mm, residence e daniciliado nesta /
(Epital, pelo praça de Rsze.ooo,oo, de que deram quitação.——-—A
_
_-

Dov FE.-Dn, l9.05.99.—Escrevente, Wim)

f"

W De acordo (nm Petickl) de 23.04.1999, o proprietário da parte de terras mm a
área de 02ha.00a.00ca., objeto do

R.1u/16262, mJARDo PAIVA MAURMANN, jã qualificado,

re—

quereu a averbação de RESERVA LEGAL de 20% dª referida área de terras,
onde nãº é permitido
(continua na ficha
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maln‘cula

"aha

.E.
' Brasilia — Distrito Federal
(m m1 Av.112/16262, da ficha uw) ..,Ãmrt'e (asc, ou 9.59m a reposição flo—
ratal, an conformidade um as leis 1195 4.771, de 15.09.1955 e ne 7.003, de 19.07.1999, de
'

4.6262—

—1F

cujo teor & sanções tân plane mm.————————

mu FÉ.—Bu, l9.05.99.-F5vzevmte, (Zum

('; Z Z

j

V
Aggie/16262 — De sand: mn Ofício D9

1

257 — lª CÍVEL, dando de 15.04.1999, amedido pelo

Dr. Jams Eduardo CM. Oliveira, m. Juíz de Direito da Pdmejm Vara Cível de Brasilia.!JF,

fica cmcmam a Averbação de Manutação de stse e onibitfariomb em da Av.89/1.6262.——

mu m,, n.omwtmm, mm»
dam—14715237 - Fica cancelada a páram) objeto

(%
' dam—
do me;/15252, de acordo em

da de 15/05/99, acpedida pela Diretora de secretaria da um Vara Cível, da mumiL
A
.:.-ão BpeCial Judiciária de Brasília—DF.
/W
DOU m. m, 20/07/1999. Escrevam, vbi—
mzdo ocm Oficio no 1069
162%a
cbjeW
penhora)
a
cancelada
“mªngª,-,na
' datado de 09/07/99, expedido pelo Dr. Eiuardo Banque Rasas, MM. Juiz de Direito mucu—

,
'
ª
‘

to da citam Vam cível de mama.—W

|

É «

;
nou FE. Dn, 28/07/1999. mammM
5
dataCertidão
cum
, ªme/wzev- Fica cancelada a Famª, ajemlsz% acordo

da de 15/06/99, expedma pela Diretºra de Secretaria da Príneira Vara Cível, da Circunscri—
AM”

ção special Judiciária de Brasília—DF.

W///

nou 9-9. Em, 20/07/1999. ascrevente, “Éªá—
,

ﬁo recªsãriu ã
cerufioo que, tendo em vista a impIEren inhumane Qe/umpxtaq

1

ºrganização

-

ao abrigo do artigo
e execução das míws, fica amam a presente ficha,

,

——————

'

' nº 41 da Lei nº 0.935, da 15/11/1994, sendo mm data aberta
DOU ris. Brasília,DE', au 26/05/2006. 0 9 1 c 1 A 1..

PRUE"“'.
"ALIEN;
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Brasilia- Distrito Federal
.

Hail/1.626? — De acordo com Mandado
Mezbação expedido em o9 de maio
Registros

pelo Dr.
Públicos

n o

. Juiz de
— Processo nº

eaera

Direitº da Van de
«
—

Feito: Ação Civil Pública - Requerente: MPDFT — Ministerio Pu
o
o
Territórios - Acompanhado da Sentença de 12.05.2003, do Dr. Waldir da

E

Almeida,

MM.

Juiz de Direito Substituto daquela Vara e,

e
Paz

Acórdão de

31. 03. 2005, da 3‘ Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios,

transitado em julgado,

'

-

N

KO

N.
xº
'—

05.2006.- Escrevente

xlunamumów - De acordo com a letra a" ,do inciso I, do artigo 213 da
Lei nª 6.015/1973, fica
Mªlgª-9 nº
”'na parte
:efekente,

tão-somente,

ao

número

de

hec are

5,

uma

vez

que

constou
como
sendo
02ha.005.00ca.,
em
comum,
quando
o
correto
é
odha.OOa.ooca., en comum. Tal retificação é feita tendo em vista o erro na
transposição do quantitativo constante da Escritura de 18/03/1982, lavrada
às fls. 055, do Livro 1041,
R.21/16262,
e autorização

do lº Ofício de Notas LOCal para o registro nª
cºnstante da Sentença dacada de 21/11/2008,

transitada em julgado, proferida pela Dr' Gildetc Silva Balieiro, MM‘
Juíza de Direito Substituta da Vara de Registros Públicos do DistziLo
Federal,

encaminhada

pelo

Ofício

nª

6065/2008,

expedido pelo Juízo de Dizeito da referida Vara,
Retificação — Processo nº 2008.01.1.146889-9.

datado

5 07 7009 r. Greve-nta

09/12/2008,

Ficam ratificados os demais

termos do citado R.21/16262. —————————————————————————

Dou FÉ: Em

de

extraídos da Ação de
-- “===—-

W

"a- _; _/

Fcc-m. J.,]?
. ,LT/ÍDIS
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GOVERNO qusmlm FEDERAL
Secretaría de Estado de Regularização de Condomínios

º

Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e Projetos Habltaclonals GDF

'

CARTA N“ 010/2013 — GRUPAR

Brasilia, 11 de janeiro de 2013.

Prezado Senhor.
Corn os meus cumprimentos. encaminho relalório de vistoria nº 001/2013. referenle ao Parcelamenlo
denominado Condominio Mini Chácaras Lago Sul. localizado no Selor Habitacional Altiplano Leste, Região

Administrativa do Paranoa - RA VII.

Ff5AF. m
Atenciosamente,

PROC:39I.U:E."7/ZUI3

r-an1.ze.nzse-.<W

RNANDO ARAÚJO NEGR IROS
Coordenador-Chele

SrrRlcardo‘
Condgmiﬁ

'd'llim'a‘k- -'
bâáêí'rãsítígu Sul-

Têíírone: 9229-9300

Grupo de Anãllxe : Apmvulo de Pavtelamenlox do Solo : vmiexox Mabllulonals «mun.
SG Quadra 06, Bloco A, " andar, CEP 70306-913 - Emilia-D

Fone: (6:) 3214-4151, sums; e auuzs
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mm. lªp
noc:391.u31.c57/20I3

mamas—x W
,
,
.;

»

AH; ,,

GOVERNO DO DISTRITO FFDIERAL
SECRETARIA DE ESTADO DEREGULARIZACÃO DE
CONDOMÍNIOS

GRUPAR

GD
Fm
» ,,, . « ,“,

RELATÓRIO nr. VISTORIA
Nº (mumu - CRUPAR

Brasília. 17 dcjuneiro de ZOIJ.

Ref.: Condomínio Mini-Chácaras [.:-gn Sul QLfãHrasllªí'nÍLl

I— Introdução

Eslc Rclzuàrin dc Vismrin tem pur nhjclivu :IIcudcr u dulcnninuçâo
do Coordenador-

chcfe do GRUPAR. por meio da Despacho [nterlocuIório n“. (ml/2013. no sentido
dc conslamr
0 grau de consolidação (implnnlacãnl (Io purcclzunemo (In snln denominada» “Condom
ínio Mini-

Chácuras Lagn Sul Quadras 0-! n l 1".
ll - Localização

O “(‘unduminio Mini-Chácaras Lago Sul Quadras 04 a 1 l localiza-sc
no Setor
Huhilucinnal Altiplano Leste. Região AdI nislrnlivu du annná — RA VII. O a « )
é feito por
meio da rodovia DF-OUI (Epa). u punir du EPDB próxima II QI. 29 do Lago Sul uu pela
via que
liga a ponte JK com ;I Epcl.
Faz divisa n nord Ic um“ o "('onduminio Privê Morada Sul ,. Etapa A".
uo sul/sudcsxc
com (N unnduminios “Pri C* Mm'uda Sul
Elapu ("' c *
uncm Quintas dII AIVomdn". 1!
norocslç cmn o "Condomíniu do Lago Sul" c oeste com 0 "('nndnminin Mini-Chá
caras Lagn
Sul Quadras 0! u ()3 (Figura I).

çao c uccssas(F0|1lc:

ouglc E lh — ZOI 3)

GRIMR scsmm. [Hm-n
CEP 70.306-QIB
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Piºtr—x.y];
Ptnt:3st.ntt.tu7/zut3
MH.ZMZ;E>X M

"“Dª ““º"“

Em vistoria realizada no parcelamento do solo denominado “Condomini
o Mini-Chácaras
Lago Sul Quadras 04 a ll". no dia I-'t de janeiro de 2013, foram
constatadas as seguintes
situações (vide relatório telegráfica anexo):

to

[. A via dc acesso ao parcelamento. a panir da rodovia DF-00I
. encontra-se
asfaltada, possuindo canteiro central gramado. iluminação públic
a e m -fio:
A Guarita de controle de are-"ti (entrada e

aida) c a Administração do

parcelamento encontram-se edit *adas e em funcionalmente;
3. A Via principal e pavimentada com blocos de concre
to pre—ttioldados
intenravados (bloquetes). Possui canteiro central gramado.
iluminação, quebra-

molas. sinalw. “ão vertical (placa ). calçada. meio-lio. sarjeta
e bocas-dc-Iobo.
As Vias secundárias não estão pavimentadas (solo expost
o);

4. O abastecimento de agua e realizado por meio de poços tubular
es profundos
u.

outorgados pela ADASA/DF (documentação anexa), Existe
m reservatórios de
tipo "tac. .

O esgotamento sanitário e
undo par meio de fossas sépticas e sumidouros
(estação de tratamento primário):
6. Existe sistema de drenagem pluvial composto por bocas-de-lab
o. poços dc visita
(PV). dutos de eonduçao aterrados sob a via principal pavimentada
e bacia de

detenção, A bacia possui cereamentu (em fase terminal de conclu
são) e
localizada na porção nordeste do parcelamento. na divisa com 0
"Condominio
Privê Morada Sul — Etapa A".
.ªº

7. Há rede de distribuição de energia elétrica ein todas as rua * abertas;
O parcelamento possui área de lazer composta por parque infantil. circuit
o para

prática de exercícios lisieos e quadra poliesportiva iluminada;
9. Há linhas de transm ão de alta tensão no interior do parcelamento, entreta
nto
não há editicações na faixa não etlilieavel de 15 metros a partir do
eixo das
linhas.
lll — Considerações

Vcriﬁcou-sc quc existem cerca de 300 residências edificadas, sendo
que o administrador
do parcelamento alirmnu que. atualmente. cerca de 280 famílias residem
no local.
Não se procurou. nem foi post vel. estabelecer a data de inicio da ocupaç
ão, tampouco
se levou em consideração a tlominialldade e/ou titularidade das terras
onde está situado o
parcelamento em questão.

lV—Conclusão

Diante dos fatos descritos. conclui-se que o parcelamento
denominado "Condominio
Mini-Chácaras Lago Sul Quadras 04 a II encontra—se, atualm
ente. implantado. devendo,
portanto, sujeitar-se aos procedimentos de regularização urbanística
l eenciamento ambiental.
.

,,

1

Dimas Moreira Júnior
Representante SEMARH

Luiz Mg
Iller Sobrinho
Representante CEB

GRUPAR

GRUPAR

GRI P-KR “CS own. Blow A
CEP 70 JOô-Sttl. Fa're
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mus. “ºu
PRDE:35I.DDI.E£7IZDH
MHJSLzãº—A \W‘A
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

&

SECRETARIA DE ESTADO REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DF

(. ' .: _

Gabinete

GDF
lunmwuv umnwuo‘

Despacho: 030 /20l2

1993

?.“. om msi ,

, :

«:

úl'

.

536/55 5

DESPACHO
.
I-

chuisilc- se o Processo Urbanístico:

Il-

Junl0<sc a referida Petição;

IIllV—

Encaminha-sc a Assessoria Urbanística para Parecer sucinto;
Após, encaminha-sc :: Assessoria Jurídica Legislativa para

parecer e resposta.

Brasilia. 27 do setembro dc 20l2.

\

ROBERTO CLAUDIO COSTA
Secretário

jog. 8
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,
Mal. %%%& os *I'ROI'RIEÍÁRIOS DE LOTES no Lomm.exI Lot»
'ro .\u.\: —Cn.’\uuus I urnílhíl'Dt
53
1— CEP 71.060.3
Ql 31 Can]
HABITACIONAL DOM BOSCO suou
ron

I
*,

Of. COND, Nº 002/2012

_,'

Telefax: 5367—3231
CN PJ nu.m.zasmum—3z

“

IA E
DE MANUTENÇÃO DE PORTAR
O
ÇÃ
ZA
Rl
TO
AU
DE
O
ÇÃ
TA
Ref. SOLlCl
THAI). Jª,?)
2012
93/
4.8
Nº
LEI
NA
DO
SA
BA
MURO, EM

PROD!“ .UDl . 537/2013

bommlb'ªôôzãlãfillªlb
cow
DE
O
AÇÃ
RIZ
ULA
REG
DE
O
ÁRI
RET
SEC
EXCELENTÍSSIMO

FEDERAL-SERCOND/DF
00
no CNPJ: 2.506.778/0001AS DO LAGO SUL inscrito
AR
AC
CH
I
MIN
IO
ÍN
OM
COND

nal Dom Bosco
com sede no Setor Habitacio
resentado pela Senhora
71.060—353, neste ato rep
divorciada,
-34 Cl: 1412.786 SSP/DF
scrito no CPF: 144975061
abaixo subscrita, vem,
- Asa Sul, Brasilia- DF,
608
.
Apt
E
BL.
304
residente SQS
do parágrafo 3ª,

nos termos
sença de Vossa Excelência,
reSpeitosamente a douta pre
RIZAÇÃO
iUIho de 2012, solicitar AUTO
de
26
de
93,
4.8
Nº
l
rita
do Art. lº, da Lei Dist
seu perímetro, conform:

cercamento em alvenaria em
para manutenção de guarita e
O IMPLANTADO DE FATO .
aduz a seguir :CONDOMÍNI

do na poligonal
o, que se encontra Inseri
fat
de
o
tad
lan
imp
nto
Trata-se de parcelame
de regularização “
M BOSCO, cujo processo
DO
AL
ON
CI
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trata de terras públicas,
DO LAGO SUL, portanto não se
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resinª.—1511
PRDEÚBIJIDI .H'l/lelã

MALZEHSE—x W
CHACARAS DO LAGOS SUL, da Senhora KÁTIA ABRAO PIMENTA, em 15 de dezembro de
de 1999, conforme provam os documentos anexos.

Respectiva área foi desmembrada da FAZENDA PARANOÁ, no antigo quinhão de

Valentina Souza e Silva, e está escriturada em nome da ASSOCiAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS

DE

LOTES

NO

LOTEAMENTO

MINI—CHACARAS

DO LAGO SUL,
registrada na Matricula 16.262—R56 e 83, no Cartório do Zª Ofício de Registro de
Imóveis de Brasilia DF, devidamente prenotada na Matricula 16.262, em nome da
Associação de Proprietários dos Lotes do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul.

Outro fator de relevante interesse para a comunidade é o da segurança, poi:
recentemente houve invasão na área do loteamento, conforme fotos anexas, que

causou desconforto e ameaças à integridade física dos condôminos e patrimônio
privado, mobilizando agentes públicos responsáveis pela segurança em Brasilia.
PEDIDO: Ante a prova da titularidade do direito de propriedade e posse da gleba de terra
em questão, e em face da permissão prevista pelo parágrafo 3ª, do artigo 19 da Lei
4.893/2012, a Solicitante vem "a presença de Vossa Excelência
requerer que
seja
AUTORIZADA W este com u fito de dar
segurança e proteção e manter o controie de acesso ao Condomínio. Aguarda deferimento,

W

, ..
ifÉ“J.—Pºupa,
WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ

Presidente da Associação d2 Proprietários de Lotes do Loteamento
MlNl—CHÁCARAS DO LAGO SUL
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CONDOMÍNIO MINI—CHÁCARAS no LAGO eu!. —VETAPA 1
0| 13 Cºnjunta 1 Lute I -CEP 71690-351 DXeriú: Feder?!

CNPJ 71.506A779le—IID

EXCELENTISSIMA SENHORA SECRETARIA EXECUTIVA ÚO GRUPO DE ANALISE E
APROVAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE SOLO E PROJETOS HABITAClONAIS-GRUPAR

Atl.: Dr. Ralcilene Santiago

\

Wulqmmvﬁﬂﬁmms DO LAGO SUL 95$ gyADRAS — ETAPA

ªª,

lw; AWQAO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO CONDOMÍNIO Mim CHACARAS QQ LAGO SUL. ambas localizadas na QI 33 Conjunto 1 Lola 1 no
Fªv-gl, por intermédio de sua

Distrito

Sindica e Presidente in fins assinado, vêm mui

respeitosamente à.presença de Vossa Excelência. para requerer umá cópia, se possivel

esbaneadá. dos autos originaisV'st processos de' reàúleázação do Condomínio Mini —
' Chácaras dó Lago Sul- Etapa 1. registiadcs neste órgão pàblícu com os nºs 030,005.996/96
e 250.000025/1999. tendo em visla a recente mudança da gestão do Mddﬂﬂnmi;
Bnácãiasmgwggw a consequente necessidade de conhecer as infomações
contidas nesses autos.
Em Vista do exposto, se coloca a disposição de vossa Excelência para outros

'

esclarecimentos adicionais, em relação ao assunto.
Brasilia/DF, 21 janeiro de 201 D.

- “a Nº: «6,53;

( '

ªº "P1930; cªso-WL 2951
ZRubvical

Atenciosamente,

'\

KN ”ºªb/ª
WILMA no como DOS sANfos CRUZ
SÍNDICA
Condomínio Mini — Chácaras do Lago Sul — Eâpa 1
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Demarcatóría

REQUERENTE: Companhia Imobiliária de Brasilia — TERRACAF

REQUERIDOS: Aristides Ribeiro de Almeida, Heraldº de Abreu
Coutinho e Outros
PROCESSO:

2725/91 — Vara do Meio Ambiente, Dcsenvolvim.

Urbano e Fundiário do DF.
PERITO:

Engº Carlos Augusto Álvares da Silva Campos

rumº. lia)
PRut:351.L:I.cs7/Zuls
HALZEãgiJ-X JAM

SQS 208 Elccc C Aptº. 2m
Brasíha - DF - 70254-030
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SQS 208 Bloco (: Aptº. 203
Brasília - DF — 70254-030
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01. ,QBJETIVO DO TRABALHO

Pknt:3sn.am.te7/2ola
zum,-u W
mn

oca 1zado dentro da area maior da Fazenda

Paranauau Paranoá, situada no perímetro do Distrito Federal W
'Wondmªfmóyeisúw

WQS trabalhos deste Perito compreenderam as seguintes
atividades: a) levantame~mo em cartórios de Luziânia-GO e Brasília-DF,

da Fazenda Paranauá ou Paranoá, no perii'netro do Distrito Federal, objeto
da Matrícula nª 16. 262, do Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do
Distrito Federal; b)
» =
:
mefimmsnwtes,
que estão indicadosna Matrícula nª
62 bemcomOO'
,
,.
,
:
“
divisão da Fazenda Paranoa ou Paranauá, quefoi realizada no ano de 1.919,
perante a Comarca dc Luziânia, Estado de Goiás; e) ªção“?
,— objeto da
'do Meio

Fazenda Paranoá ou Paranauá, no perimetro do Distrito Federal, objeto da
Matrícula nº 16.262 do RI/2° Oficio—DF;

1.1 — Ámomemcmaemggagão:
A área, objeto da demarcação, é constituída pelo imóvel registrado na
Matrícula nº 16.262, do RI/Zº Oﬁcio-DF, assim identiﬁcada:

SQS 205 Bloco (: Apiª. 203
Brasilla — DF - 70254-030
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“'Quínhão de terras com W (quinhentas e vinte e sete
hectares, setenta e um ares e noventa e nove centíares), na Fazenda

”PARANAUÁ" ou "PARANOÁ", no perímetro do Distrito Federal,
confrmada elos seguintes limites econfrontações: "W0 no mm
'
: ; 4 ,, , , ,
,
,
de'jaeaifaãíiãjf .. q
deste marca em rumo a ou ro de jacaranma

eravavo na

Wu. pºr este abaWWﬁJ-ipﬂor
este acimanﬂdm‘e
ezo agua aWo
W pageste'acimgumua 0W0undue cravou um marco de
jacarandá; daí, em rumo a outra marca de jacarandá,
, "
., daí voltando à esquerda, pelo espigão aguas
vertentes, maico.dejacarandápandetiveranummeçustesjimilgsg

1.2 — HISTÓRICO DA FAZENDA PARANAUÁ ou PARANOÁ

O imóvel rural denominado Fazenda Paranªuá ou Paranoá foi levado a

registro por iwwimmumommaamsvj sob o
W dos registros paroquiais na W; hoje,
Z iania,

Estado de Goiás.

A propriedade rural foi descrita, inicialmente, como distante de Santa Luzia

(hoje Luziânia) 10 (dez) léguas, composta de campos de criar e terras de
cultura, e que a possuía desde mwmcndo de W0 da
,hem—mig
vex
.m de Norte a Sul 1(uma) légua. Divide pela
We pelo W; ao sul
n'- pertencente ao enen 6 Coronel
, e com terras apossadas pelo Capitão
Jose’ Monteiro, sendo ainda pertencentes ao sítio as quebradas que vertem

para o Rio (Paranaguá) PARANOÁ.

MW quando levou o registro paroquial em 1857, declarou
que possuia as terras desde 10 de agosto de 1848. Com seu falecimento,

procedeu-se ao inventário que foi julgado em 01 deããiõYdal-SQBI
No decorrer do ano de 1919, ESWC, tendo adquirido

diversas partes de alguns herdeiros e sucessores de José Alberto de Souza,
requereu a W]! do imóvel denominado Fazenda Paranauá ou

Paranoá, cujos trabalhos-geodésimsnforamuhoi'nªõlô'gãâõsfpdrnsemençg
twmdayemrjulgadonprofemda.Wumbgpwyl9, pelo então
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MM. Juiz de Direito, Dr. Othoniel Soter Gomes d’AraL'Ijo, da antiga
Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia, Estado de Goiás.
As confrontações e limites dados, nessa divisão judicial do imóvel
denominado Fazenda Paranauá ou Paranoá, se vê no Memorial Descritivo e

são os seguintes:

- W Fazenda Retiro
-

I : Fazenda Papuda

-& Fazenda Sobradinho
—W: Córrego do Gama

WWACHADODE ARAÚJO
2) JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA
§§€GERATDQLDEI§OUZAESILM§
4 EBASTIAO
A

-

).792ha.50a.20ca

«

Conforme se vê do processo divisório, os comunheiros da Fazenda
Paranauá ou Paranoá foram contemplados da seguinte forma:

890ha.25a.70ca

- '

5) ENEAS RUFINO DE SOUZA
6) MODESTO GONÇALVES GUIMARÃES
—
7) JOVEL1N0 NERY GUIMARÃES
8) SEBASTIANA ALVES CERQUEIRA
—
9) MATIAS DE SOUZA E SILVA
10) AMELIA, ATAYDE, ALTINA e JULIETA G. CURADO 1 1) JOSUÉ DA COSTA_MEIRELLES
12) ELIZIÁRIO : ANTONIA RUFINO DE SOUZA
13) JOSE DA COS'IA AGUIAR
-

84ha6 a21ca
52ha.68a.49ca
136113.63a.35ca
1791!a.03a.56ca
Zlha.74a.91ca
10hª.87a.45ca
242ha.688.3OCa
54ha.93a.16ca
20ha.99a.01ca

15) EDUARDO RUI-"INO DE SOUZA, JAIRO II. BATISTA
lgªªkGARIDAIDE—SOUZA E SILVA
»
1
RANCISCO ALVES MEIRELES
«
18) EMYGDIA e RITA DE SOUZA E SILVA
19) ABRAÃO DE SOUZA E SILVA
-

139ha.13a.000a
Mª]
70ha.453.13ca
7ha.24a.96ca
6ha.47a.50ca

/

20) G AMARCELINODE
guia z—_em comumcpm
._9ME PEREIRA’Dos ANJOS este conWóan) 293m07aﬂ1ca
T 0 T A L.

7.369ha.9óa.48ca

Essas glebas primitivas foram delimitadas com a utilização dos recursos
técnicos precários, mas sendo os únicos disponíveis na época, ou seja, no
ano de 1.919 o que significa dizer que u_x;
'

SQS 308 Bloco CAplª. 203
Brasilia — DF » 70254-030

P[ E A F _

M..:
' *

Fones: 3242.25.60
9985.41.86

PRDE3391-ECI.[57/2013

MALZSLZSJ-A
Processo 0391.001.697/2013 Vol III (4257978)

“MIN

SEI 0391-001697/2013 / pg. 290

SEI 0391-001697/2013 / pg. 291

i\

Processo 0391.001.697/2013 Vol III (4257978)

Carlos Augusto Alvares da Silva Campos

Engº. Civil - CREA MHZ/D
Perícias Judiciais — Avaliações - Consultoria

A partir da divisão judicial da Fazenda Paranauá ou Paranoá, ocorrida em
01/12/1.919, as glebas individualizadas foram total ou parcialmente

desmembrªdªs º WWW
na ocasião da divisão judicial da

A comunheira

Wis e, em razão disto, o seu . 1 ao o1 eva-o a asta pública para
ressarcimento dos gastos feitos pelos demais comunheiros, M
. "na“,
.,

; Mm: -n ..., . .-

,..-, , a mu = ª», .,: que fez transcrever a

respectiva Carta de * ematação sob nº 1.997, do Livro 3 -D (antigo), ﬂ. 11,
na data do %%%&: perante o Cartório de We
WW

.

‘

. ' .-

* da Paranauá ou Paranoá para

,conforme Transcrição nº de ordem 2.160,

do Livro 3-B, antigo, ﬂ. 201, na data de 01302'1939' do Cartório do
Registro de Imóveis do Cartório de Luziânia-GO.

:.

1“ = * -

.-—. »: .,

« : Wax Fazenda Paranaué, ou

Paranoá, objeto da Transcrição n' dc ordem 2 l 0 do Livro 3-13, antigo, ﬂ.

201, na data do 01.02.1939, do Cartório doRegistro de Imóveis do Cartório
de Luziânia-GO

' , -

:.

-

encontra registrada na Matricula n“ *

e atualmente se

, perante o Cartório do 2° Of1210

de Registros de Imóveis de Brasilia/DP, desde o dia 12 de setembro de

1.980.

2

WMO DE TERRAS NA FAZENDAPARANOÁ,

Nas pesquisas realizadas por este Perito Oficial foi constatado que a
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL —
, por intermédio da

s,:

». ,

.,,

, ,,. ::m e .— . coz

W celebrada em 17. 06.1964, . :, .
ªs:-663458»,
eitmndtéiomﬁéi; perante o CWtdmmmde
SQSIZIDB Blncº C Aptº. 203
Erasxha - DF - 702544330
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W, devidamente transcrita sob nº Mãàdo Livro 3—B, ﬂs. 031,
emll.0.9l964

.

.

.

-:.

_

,

.

seu)“

gªRALDO DE SOUZA E SILVÃ, conoxme a seguir relacionados:
a) José de Souza Vasconcelos

—

41,975 alqueires

b) Benedita de Souza Vasconcelos

-

18,139 alqueires

e) Sebastião de Souza Vasconcelos

—

18,139 alqueires

«

22,600 alqueires

Imªm-y
Esta desagropriagão amigável da Gleba de terras com 118,23] alqueires,
conforme QUADRO DEMONSTRATlVO anexo Wnim,

cuinhíãê = wwntos-d

::

á asabcr:

1.1 —No Quinhão dc Valentina —- Transe. 5.586 - área com

11,25031qs

1.2 —-No Quinhão de Margaridª —Transc. 5.580 - área com

17,500alqs

1.3 ~ No Quinhão de Gerªldo

27,83%qu

- Transe. 7.742 - área com

Tº TAL=

W

1.4 - Área desagragriada de José de Souza Vasconcelºs

41,975algs

[ 1.5— Área remanescente de José de Souza Vasconcelos &

14,605alq. L

M
SQS 208 Bloco C Aptº. 203
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2) BEFEWBSOUMGONGBBOS - recebeu:
2.1 — No Quinhão de Valentina - Transc. 5.587 - área com

11,250alqs

2.2 - No Quinhão de Margaridª -— Transe. 5.580 - área com

17,50031qs

ToTAL:

mas

2.3 -— Área desa ra riada de Benedita de Sºuza Vasconcelo :

]3,1391112

2:47?— Area remanescente de Benedita dc Souza Vasconcelos:

10.6llalqs \f'

3) WWDESOW‘S’GONQBOS - recebeu:
3.1 — No Quinhão de Valentina - Transe. 5.589 - área com

11,25031qs

3.2 — No Quinhão de Mªrgarida - Transe. 5.583 — área com

17.500alqs

TOTAL:

whim;

3.3 —Árca desagragriada de Sebastião de Souza Vasconcelºs:
] Área remanescente de Sebastião de Soun Vasconcelos:

18,139alqs
10,61151qg “'

4) mogismnEngZAMAseoNemaos - recebeu:
4.1 - Nn Quinhãn de Valentina - Transe.

5.588 — área com

11,25051qs

4.2 — No Quinhãn de Margarida — Transe. 5.582 - área com

15,5001:qu

T 0 'r A L :

_W

4.3 — Áreu desaºmgriada de Dionísia de Souza Vascºncelos:

] 7 3 78algs

4 4 — ªªna remnwtp ﬁe Dionísia ªe gula rVasconceloszr

JW“,

SQS 203 Bloco C Antª. 203
Brasília » DF — 70254473!)
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«. º S — recebeu:
5.1 — No Quinhão de Valentina — Transe. 5.585 — área com

15,0031qs.

5.2 — No Quinhão de Valentina - Transe. 5.591 — área com

11,25031qs

T o T A L:

W;

5.3 — A'rea desaºmgriada de Antôniº de Sanga Vascºncelos:

22,60algs.

5.4 — Área remanescente de Antônio de Souza Vasconcelos:

3

CONSTATADO

3,65031qs.

NOS

LINIITES

E

CONFRONTACOES DO IMÓV_EL, WA
P
,
0 LA
6
. 66v“/68v°,
DO 2° OFÍCIo DE NOTAS E
PROTE
DE BRASILIA-DF,'. W . . -..
W&mno CRl-zº OFÍCIODF, QUE TEM coMo
OBJETO A GLEBA DE TERRAS COM W ALQUEIRES DA
FAZENDA PARANOÁ.
As certidões dos registros imobiliários das glebas de terras da Fazenda
Paranoá gue foram desagrogriadas por intermédio da Escritura Pública de
Desapropriação Amigável celebrada em 17.06.1964, lavrada no Livro nº
36, fls. 66v/68v, feita em 16.06.1964, perante o Cartório do 2° Oficio de
Notas e Protesto de Brasília—DF, devidamente u:
'

,

,

.

.. , - 4W
gãonºSÍSKQg de José de

Souza Vasconcelos; Transcrição nº 5.587, de Benedita de Souza
Vasconcelos; Transcrição nº 5.589, de Sebastião de Souza Vasconcelos;
Transcrição nº 5.588, de Wax
amªdos.»: Transcrições nºs
5.585 e 5.591, de Antônio e Souza Vasconcelos;

sos 205 Bloco c Aptº. 103
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-: -. ..v— .“ ., .
. . . .
' .
ranscrição nº5.580 dc José
de Souza Vasconcelos; Transcrição nº 5.5 Ofde ene 1m de Souza
Vasconcelos; Transcrição nº 5.583, de Sebastião de Souza Vasconcelos;

Transcrição nº 5.582, de Dionísia de Souza Vasconcelos;
___/_,—
—íTranscrição nº 7.742, de José de

I.s - -v/68vnadata de 1706.1964,peranteo Cartório do..ºº
Ofício de Notas (: Protesto de Brasilia—DF:

ALQUEIRES

WGS “1.335.233 TRANsccho Aum 111m
TOTAL

m;

5.5116

1 1.250

01051:: DE

W;

5.580

17,500

SOUZA
ASCONCE

ems

7.742

27,830

ÁREA

DESAPROPRIADA

Totªis

REMANESCENTE

Em-

1
41,975=

14,605

56,580

W
2) WE

5587

11 250

.

'

W,

5531

w

17,500

Totais

[ 28,750

18,139

10,611

14’"
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1Mth-Ltri

A‘éﬁa

5,589

\ 11,250

5.583

17,500

Totais

13139

_

lm

W

5‘5“

11,250

W

5.582

55,00

18,139

V

Totais
)

“dentina

5.585

m

17,378

I 5,000

22,600

ﬂu)?

5

Tulais

22,600

TOTAL

“57,08

'

alqueires

.

W

48 849 nl '.
|

,

[unites e as con romações das áreas maiores originárias dos Quinhões de
Wade Souza e Silva, We Souza e Silva e We Souza
e Silva.
Contudo, no caso em exame, () Tabelião do Cartóriodo-7" Oticio de Not~as

e Protesto de Brasilia—DF,

'

'
dá, que foi adquirida pela
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NOVACAP, estão situados, apenas, dentro dos limitesº confrontações do
Quinhões de Valentina de Souza e Silva, .—

De fato, na Escritura Pública de Desapropriação Amigável celebrada em
17.06.1964, perante o Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasilia—
DF 0 Tabelião

“Começando na Marca de Jacarandá, cravado no espiga, na divisa da
Fazenda Tabaquínha, deste marco em rumo a outro de Jacarandá, cravado
na cabeceira do Córrego Cachoeira; por este ababco até a sua barra na
Rio Paranoá, por este acima passando pela cachoeira, onde se cravou um
marco na divisa da Fazenda Papuda, voltando à esquerda, pelo espigão
águas vertentes, até o marco de Jacarandá, ande tiveram começo estes
limites. ”

Mªçªs indicados na Escritura Pública de
esapropriação Amigável celebrada em l7.06.1964, perante (:Cartório do
2° Oficio de Notas e Protesto de Brasília-DF

3e

ometido pelo Tabelião do Cartório do 2° Oﬁcio de Notas e Protesto
rasilia, ao lavrar a Escritura Pública de Desapropriação Amigável da

W’ alqueires da Fazenda Paranoá"W
W com urgéncia, pois L

«

..!

'

'

indeviciarnente, nª Matriculaáªeá- ambas, domesmo CRI-2° Ofício—DF
O Perito Oﬁciai esclarece ao MM. Juiz que, no texto da Escritura Pública

de Desapropriação Amigável lavrada perante o Cartório do 2° Oﬁcio de
Notas e Protestos de Brasilia, Distrito Federal, umªsmmw
mamulﬂomﬁﬁse lê o trecho seguinte:

“Assim, a favor das cinco outorgantes expropriados existe
uma área total de £18,231 alqueires que se encontra em

cºmum dentro dox Quinhões que na primitiva divisão da
Fazenda Paranoá julgada em 1919 WWW

SQS 205 Bloco C Aptº , 203

Brasina — DF — 70254-030

;
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,a]entina.d,

Em que pese a clareza do texto contido na Escritura Pública de
Desapropriação Amigável lavrada perante o Canório do 2° Oﬁcio de Notas
e Protestos de Brasilia, Distrito Federal, no Livro nº 36, ﬂs. 66v/68v, na
data de 16.06.1964, onde está explicitado que a área total desapropriada

pela NOVACAP, na Fazenda Paranoá, conta comw alqueires que se
encontram localizados dentro dos Quinhões que naprimitiva divisão do
imóvel, julgada por sentença no ano de 1.919, »: =1

M627haﬂ71a99ca)e W» Silva
(498ha. lla9903), mesmo assim,omdo Cartório do 2" Ofc1o de
,

Notas dc Brasilia-DF 1:1

'

«

woiestmde-Brasma-DF 11qu

= mªs, menDesapmmjgçMnúgável lavrada no Livro nº 36, ﬂs.

66v/68v, na data de 16.06.1964 de-noquue-ahu
Wmtems-linntes-e—eonãpmções:dos-034WQuinhões-deúenas

WW:
. (José 'de Souza Vasconcelos:

..« ,, .“, .uma e Silva: Transcrição nº
5.587; ISSb’EEﬁSu-de Souza Vasconcelos: Transcrição nº 5. 589;
de Souza Vasconcelos: Transcrição nº: 5. 588; e We
Souza Vasconcelos: Transcrições n°5 5. 585 e 5.591);
.

1 . ,.

VA (José de Souza Vasconcelos:

Transcnçao n 5.580; Benedita de Souza e Silva: Transcrição nº
5.580; Sebastião de Souza Vasconcelos: Tmnscrição nº 5.;583

"

'

:Transcrição 11: 5.582);

c) WBWESQWIBVA (José de Souza Vasconcelos:

7.742).
sqs 205 Bloco c Aptº. 203
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nstamesda Transcrição me rdem Wçdo Livro 3-B,
ﬂ. 31, feita em 11.09.1964, peranteo CRI-lº O'ﬁcioDF e da Matrícula nª

55 4.56, do CRI-2° Ofício—DF.
lebas
* 3— da Fazenda Paranoá cujos primitivos quinhões
couberam aos coimunheiros Wa,

WW3 e W,.cujas fmçõesvd . .

;

aos-seus'perímetros
'
ela desapropriação amigávelJevada—a
'to, pel_a VCompanhia r amza ora da Nova Capital do Brasil —
ACAP — na data de 1Z0§.1964.

ambas, do RI/Zº Ofelo—Dl"

mm. hº
Hummus: .ccmm
MALZBHSS-X M
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02. RESPOSTAS AOS QUESITOS

PHAFJSS

FMI::391 .1111 .eu/zm

WWW

1111.254239-1 M

Quesito A: A área objeto da transcrição nºmde 11.09.1964, Livro 3B 11 31, do 1° RI/DF (ﬂ. 12) é o mesmo a que se refere o

imóvel matriculado sob o nº W do 2° RIIDF (ﬂ. 918)?
Esclarecer, na hipótese afirmativa ou negativa.
Resposta A: A área objeto da transcrição nº 2.239, de 11.09.1964, Livro

3-B, H. 31, do 1° RI/DF (ﬂ. 12) W a que se
refere o imóvel matriculado sob o n 16. 262, do 2" RI/DF (ﬂ.

918)
O imóvel, objeto da Transcrição nºw do Livro 3-B, H.
31, feita em 1 1. 09. Wperame o RI/1° Oficio-DF se refere
da Fazenda
-.‘
=
,
.
:

e
com
527ha.7la 9ca);
b) Mo de Souza e Silva
(969ha53a.32ca); e c) Wm e Silva (Quinhão
com 498ha.11a99ca), conforme se vê das Folhas de

Pagamentos extraídas dos autos do Processo de Divisão
Judicial julgado por sentença de 01/ 1ﬂ1919, perante a antiga
Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia, Goiás e de seus
respectivos registros imobiliários.
A gleba de terras matriculada W, perante o CRI—2“

OﬁcioDF SWWmWª
c ». ..

A e Silva na Divisão

Judicial da Fazen-a aranoá, que foi contemplada com uma
área de W, conforme se vê da Folha de
SQS ZOE Bloco C Aptº. 203
Brasilia — DF - 70254-030
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Pagamento extraída dos autos do Processo de Divisão

Judicial julgado por sentença de lº/ 12/ 1919, perante a antiga
Comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia, Goiás.
Nesta Gleba de terras, atualmente, registrada na Matrícula nº

16.262, a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA

CAPITAL DO BRASIL —

u,ªs-near

Weimmm
Mahmue corresponde a
Wonamo dentro do Quinhão de terras que
cou e a Valentina de Souza e Silva, na Fazenda Paranoá,
-."C'1.!

Wª;que se encontra registrada em nome de
diversos comunheiros, conforme mostra a Matrícula nº

16.262, do Rl/Zº Oficio—DF.
No item 02 (dois) destc Laudo Pericial, a suposta duplicidade
de registros entre os imóveis registrados na Transcrição nº
2.239, do Livro 3-B, ﬂ. 31, feita em 11.09.1964, do RI/1°

Oﬁcio-DF (atual Matrícula nº 55.456, do CRI-2º Ofício—DF )
está mais bem esclarecida.

Quesito B: Os pontos de amarração indicados no registro imobiliário são
passíveis de avivamento demarcatório?

Resposta

B: Os 1"

g

dª W

,, objeto da Matrícula nª “2, do
tem seus pontos de amarração indicados em
marco

cravado

T

'

e
. ,
sua . , .
cachoeir

no

'

na

dw

' _:1 -á; marco cravado na

,.
,

_..eira, por este abaixo ate a
1 . 1oa'por este acima passando pela
Wmﬂémegqﬁgmﬁ; por

este acima até a sua ca eceira, onde se cravou um marco

de jacarandá; daí, rumo a

'
esquer a, pelo +—

ªrc

e d

de 'acarandá,

a; dai, voltando à
. u es, até o marco de

jacarandá, onde tiveram começo estes limites.

Apesar dos marcos artificiais indicados no registro
imobiliário da gleba demarcanda haverem desaparecido
com o decorrer do tempo (mais de 90 anos da data da
SQS 208 Eloiza CADtº. 203

Brasilia - DF - 70254-030
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divisão judicial da Fazenda Paranoá), o certo é que em

virtude Mªmmª»
Mªquiªgem-amis ºu sejª estãº
representadas Womﬁesvcmra eJsmggo, 0

quais ainda Was durante os
trabalhos periciais e swumm-idenﬁﬂoadw
domemggnéﬂQOkemcntrados-empamgﬁgs
phbliuas’e'pmaessosdindas; especialmente, no processo d

Demarcação da Fazenda Paranauá ou Paranoá de 1919,

WWWMpmmWo-im
todos aç .»

, no RI/2º Oficio-DF,
inclusive,

com

a

determinação

dos

pontos

georeferenciadas ao sistemaâlRGW, que definem o
perímetro do imóvel, objeto da perícia.

Quesito C: Qual é a área efetiva do terreno demarcado?

Repostª C: A área do Quinhão de Valentina dc Souza e Silva, medida
com base na interpretação dc quc a nascente m
My, indicados em alguns mapas cartográficos,
awstabelecimento das divisas entre os
um ões de Elisiário e Antônio, Josué da Costa Meireles,

Valentina de Souza :: Silvaww
gªmª; conforme se vê do mapa em anexo.

Todavia, depois de minucioso estudo e considerandose que
o Rio Paranoá e o Córrego Cachoeira estão bem definidos,
este Perito chegou à conclusão de que, Me
Mamma objetoda
demarcaçãom “.:
., n"
(como o verdadeiro Córrego Burity) comolimite a oeste, o
Rio Paranoá ao none, o Córrego Cachoeira como limite

leste, e o traçado do espigão (limite das Fazendas
Taboquinha, Paranoá e Rasgado, posicionada um pouco
mais ao norte do espigão, de modo a não interferir em áreas

consolidadas WW) em
Momentum

SQS 203 Bloco CAM". ZDB
Brasília - DF ~ 70254-030
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Dessa forma, Wa dos elementos de
divisas do Quinhão de

>

. .

: -

-. ..

unitiZínho como o verdadeiro cônego Burity

(mencionado no registro imobiliário da Matrícula nº 16.262,
do Rl/Zº Oﬁcio-DF), Wediu-umanárewom

W para o imóvel abjeto'desta-demareação, : ;
com perímetro de 10. 394,90m, Wue-no-seu-pen'metw
WaMune—está—submemw
MW, conforme se vê do Memorial Descritivo e da
planta, anexos ao Laudo Pcricial.
Na hipótese

de

não

serem

contestados pelas

&

panes

" , neles
interessadas, MMS—linhas
indicadas,.sewmgadaªpeloJS/IM umdestalVºara'doMeimânubieme, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do
Distrito Federal.

Quesito D: Há necessidade deoarbiuªadoresúudioiahde linhas constantes do
registro imobiliário? Na hipótese afirmativa indica-los e
submeter a questão ao arbitramento judicial, para em
“seguida
:
concluir o trabalho de um. , 'Resposta

D: Como afin-nado anteriormente, os pontos de amarração
indicados na Matrícula nº 16.262, do RI/Zº Oficio/DF , que na

sua maioria, mªnáªpuderam ser identificados
no decorrer os trabalhos da perícia, possibilitando o
georeferenciamento destes pontos, conforme mostrado nos
mapas anexos a este Laudo Perícia].
No Termo de Audiência de ﬂ.

1.036, realizada em

14.07520’1‘0' consta que: “...1ratar1do de hipótese We:
“gg, nmmal—insmntmatuação-demr-bíwdam, havendo
consenso entre as partes de que a perícia demarcalória seja
feita exclusivamente pelo perito CARLOS AUGUSTO
ÁLVARES DA SILVA CAMPOS, deverá ele ser intimado

para apresentar proposta de honorários, fcando as demais
peritos nomeadas a“ ﬂs. 569 ora dispensadas daquele
SQS 208 Bloco C Aptº. 203
Brªsília > DF — 70254-030
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encargo .”

Assim, como foi possivel a este Perito do Juízo realizar a
demarcação do imóvel com base nos elementos constantes do
registro do imóvel (Matricula nº 16.262, do RI/2° Oficio/DF)
e em havendo o consenso entre todas as partes envolvidas

neste processo demarcatório, acredita—se que o MM. Juiz

' mAs—lªdesignaâaâdtªg'a, com a finalidade de apresentar os
trabalhos periciais, liguem-homologatademarca ão Q
que-met
imóvel
hustaM—reahdade-dgàegmm

mªmada aos interesses das partes interessadas,
até porque Wntesmçãomoma—a—demamaçãu

pneten a.f..

" 7 f***

Quesito E: Os Requeridos ocupam área, fração, terreno ou qualquer que
seja dentro dos limites da área ao ﬁnal demarcada?
Resposta E: Nem todos os comunheiros da Matrícula nª 16.262, do RI/2°

Oﬁcio—DF ocupam as suas frações ideais dentro da Gleba de
terras

denominada

Quinhão

de

Valentina,

com

527ha.7la.99ca.
Vários comunheiros, com frações ideais registradas na
Matrícula nº 16.262,ocupam áreas em um
loca—_l
denominado
toy

exemplo de: CalmeronVieira Leão (R.7/16.262), Mar'
Christina Lins
de Albuquerque Barbosa (RB/16
262)

EnosJosué Rose (R. 10/16. 262). Ricardo da Silveira Franco

(R.
11/16 262), WMMWD (R 12/16 262)
José %% (Espólio), representado pela
Mªriante
Ana Zélia
Machado
Ribeirº Leite

(R. 14/16.262), Osmar Henrique Lºba—mire, Farias
(R. 15. 16/262), JoseLuiz Barbosa (R. 16/262) Luiz
Fernando Pacheco
e sua mulher lMacheco

(R.20/16.262), Antônio Silgueira Júnior (R. 21/16.262),

(R.26/16.262), (R40/16262), Nilton Ribeiro daCªrlª
(R.25/16. 262), Heraldo dc Abreu Coutinho (R.
27/16262),

Fabio Pacelijiﬁamo(RYE/16262)?‘Enio
Antônio
Mar ues Pereira (R.32/16.262), Jaime Limp
Azevedo
(R. 34/16.262,
aldstein Iran Kummel (R48/16262)
SQS 208 Bloco C Aptº 203
Brasília - DF - 70254-030
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Manuel

Matheus

Venturª

Filho

(R. 58/16.262),

José

Vitho(R.74/l6.262), Darcy Costa Neto

(R.96/16.262) e outros.

Quesito F: Na hipótese do quesito anterior ser negativa a resposta pode o

Resposta F: OMﬂpaMiEWBmsmanheoida-aonuﬁiﬁmﬁmtos
Dumont-estão estabelecidos na Gleba de terras de Cândida
Marcelino de Queiros, Wﬁaq’udioiahda-Em
meemum-QméwmaﬂahaﬁhJ-Zoagemfeme

WolhwdsFagamntoruópia—emnexo.

Quesito G: As panes construiram edificações dentro dos limites da aera
demarcada?
Resposta

G: Existem várias edificações dentro da área, objeto da
demarcação, a exemplo das construções erigidas no
parcelamento do solo urbano denominado Egª)! ,que.
:» * ' mmdquimmaa-da-MQs-no

‘thﬁumi‘nmﬂi‘gonﬁuk proprietária de várias
rações ideais, a exemplo dos registros nºs Hell—Rimªr
W9: todos da Matrícula nºm
xistem outras edificações na área, objeto da demarcação,
como por exemplo: W, [:13an

W; pagºde.-Con (minis—Villa
aesúgogdggeste, na
hipótese de ser considerada a área de gªg—2449132. I

Quesito H: Wenstggﬁesmﬂocym na área demarcanda,.pgx.

Wmmmammo
processual destes autos. Na hipótese afirmativa, informa,
discriminando-as.

Resposta

H: “Nomelamemos—do—solo—infomais denominados
ago—SuhBtap'àIh e Pousadas das
Andorinhas,WabílHªos, existem pequenasm, em

SQS 205 kao C Aptº. 203

-

Brasília - DF — 70254-030
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cada área, que servem de abrigo para vigias. W,
igualmente : .
. , .. i,ta que visa proteger
uma gleba de terras cercada, situada dentro da área maior
objeto da demarcação, onde terceiros pretendiam instalar um

parcelamento do solo urbano denominado-WM
W No parcelamento do solo urbano informal
denominado Condominio WM existem
inúmeras edificações de casas de moradia.

Quesito

[: Existem ca.. n

.,

terceiros al elos ao rol de pessoas m-ieadas na matrícula
16.262, que ainda não vieram ao processo? Na hipótese
afirmativa informar essas pessoas.

= Badia-lª“3ª
: ' ,e está representado por sua
' enta, proprietária de apenas

O parcelamento do solo urbano denominado Condomínio
Pousada das Andorinhas pretende se estabelecer dentro da
fração ideal de terras de propriedade da sua empreendedora,

Angela Beatriz de Assis commas, W
WWW, é proprietário de
apenas Wm conforme se vê nos W e

W do Rl/2° Oﬁcio-DF.
O ºndomínioàívêgL/loradaâul.ocupa, também, uma área
com 24,4352 hectares, aproximadamente, dentro da área,

objeto da demarcação, cujo parcelamento do solo foi
constituído pela empresa Agropecuária Estrela D'Alva que é
proprietária de uma fração ideal com W, objeto da
Matrícula nª R.65/16.262.
ocupa

‘

'

.,

dentro do perimetro da área

registrada na Matrícula nª w; mas, nãwxibªgualgªs!

Mªnimwsjmmâmºmºªª-

sos 208 Bloco c Aptº. 203
-- _ DF _ 7 0254 . 030
Brasllla

,
PECA “
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Flª-Me

V.;-a lá:; .um
Amb"

QUESITOS DE WWGWT

Quesito 01: Pode o Sr. Perito determinar e pautar num mapa do SICAD as
WW dos córregos BURITY c

BURITIZI'N'HO, no momento Wººl-MW
Respostª 01: Sim. Vide mapa do Anexo I;

Quesito 02: A matrícula 55.456 do 2º CRI-DF, oriunda da transcrição nº

2.239 do lº CRI-DF, registra Mªmª:
W&N—FINA— WEA—e GMDO, num total de
118 alqueires mais ou menosWWW
gadmmwdquWWG) “QAR? ºu e necessário anular
ta! registro reetificar a escritura
,deeggch registrando--se
éTda pTrtc
one:
seu devidoquinhão? ,
Resposta 02: O quantitativo de terras desapropriadas, pela NOVACAP,
nos Quinhões de Valentina de Souza e Silva, Margarida de
Souza e Silva E Geraldo dc Souza e Silva, totalizam 31183264
{mueiieaa‘gwg'tricogp cujas áreas .des’a'propr'LadW

três) %%%&deªxª[anoá estão indicados
na
”manilha-De’monsWapmmiam que foram

feitas por intermédio da BerimralBúblioa-thesapmpdação

AmigéxaummuvtevnWs—éémhpna-dam-da
WMMNOGenérieodo«Zª-Qfício-de-Notasªe—PmtestosAa
BrasiliaºDF."
Existe a necessidade de_WMPublica de

DWável lavrada no Livro nº36,'fls.
Ma mlTõTl964, do Cartório do 2° Of'C10 dc
Notas e Protestos de Brasília-DF, bmamogmtiíicaws

WW8%“ch
'o
- F que foi repetido na Matrícula nº 55.456, do 2°
OfcioDF, Mdaapmpúªgx
(ein-senaum,
dmmmdom us.;espmtiyosnguinhões, conforme
esclarêííicio

no item..7 deste laudo, evitando--se & ilegal duplicidade.
SQS 208 Bloco C Aptº. 203

anes- 3242:2550
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Quesito 03: Pode o Sr. Perito determinar se c’ VERDADEIRA a descrição
da área desapropriada em 17.06.1964, através da escritura
lavrada às folhas 65v e 67v do livro 31 do cartório do 2°
Oﬁcio de Notas de Brasília, totalizando 118,23] alqueires,

/-\

,"

objeto da Matricula n° 55.456 do 2° CRI-DF, e que originou a
presente ação demarcatória?

Respostª 03: Não. A descrição dos limites da gleba de terras com M38934!

alquempmanoé WERE?
Pública de Desapropriação Amigável lavrada no W
(e não nº 31, conforme consta do quesito) às ﬂs. 66v/68v,

na data de 16/06/1964, Wﬂmgﬁeioudhbhms.&
Rxotestesde-BraﬁliﬁiDPWJ pois, descreve tão
somente os limites e con omações de uma área maior com

MW“,

que-corresponde—ao-quinhâçl-de
.BpSQBZAuEISHaVA, quando é necessário

escrever os limites e confronmçõesMWQW
r' ' '
qªnayncia.Bararmágque-couberamvaanalemina,
\\ ,
.gÉ—ggçeraldgdâouza»e-Silva, conforme esclarecido
“NNW-Z. dons) desleªdª _ .

Qucsito 04: Em caso negativo do quesito anterior, qual será a
VERDADEIRA descrição da referida gleba?
Resposta 04:A verdadeira descrição dos limites e confrontações da Gleba
de terras com mª,—Zª, quueineSMa-Eazgkaranoé; objeto da
Transcrição nº 2.239, do l" CRI—DF, que foi repetido na
Matricula nº 55.456, do 2° Oﬂcio—DF, WW

mm

ma ﬁes

,03.(Lrâs)_Qi5in_hões-prinújiwos.que.

íª!— cram aMalentina d Some—Silva,..MazgaúdMeâouza-

WWW
'dmõííiªeais, leigaTEaWÃ/ACAP, _Lingªgas
destas 03 Strês) propriedades que têm limites e confrontações
intos.,’
'
'
'

Quesito 05: A duplicidade (facilmente constatada) entre as matriculas
SQS 208 Bloco cApzº. 20:
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iwª— Wiliªn 16.262} PARTICULAR e que foi
Jeto e ação civil pública on e o Ministério Público busca
anular a matrícula 16.262. Pergunta-se: MÃE-63353510

'ubã ~da.:MALENTMAmuifoizumagmégimerpretagamglq;

qugúblico enteªdªquuenmwmwª
d

s causª pelagegcúygmimómrdalmayáqula
_ aquªtdgggrgvgf ªplgnasªg guiggãºndaul/ABENWHVA,

gªdoique—atdsgªpgggr' ÇãesfsiiiemiàquinhõesaçiâRALDO
’-

MAHRGARJDAEVA

_i

l. A?

Resposta 05: A duplicidade na descri ão dos limites das Matriculas nº

Wm Oﬁcio-DF proriginada em
virtude da omissão do Tabcliãodo Cartóriõ' do 2° Oﬁcichp
_Notas e Protesto cfc Bãsilia—DF, que ao lavrar a Escritura

Tmmévcl lavrada no LiwmeLSG,
ﬂs..66v/68v‘,'na”data de'16206119643do-Gartório-do 2° Ofício
de Nolas e Protestosde-Brasília-DF,» deixou.:le—descrevems.

Iimites-e«confrontações-dos 03»(três) Quinhôes-de—ten'as _da
»

E,.azenda Paranoáque. couberam.a—ValentinarMargarida-xe .
Geraldordeªouzare—Silva?

Quando foi ajuizada a Ação Civil Pública —â.çoçqesso.r&
ZQOWﬁﬂQBA; perante a Vara dc Registros Públicos do
DF, visandº o cancelalnentq da_Matricula nugàgz, em
virtude de suposta duplicidade de limites com aqueles
definidos na Matrícula nº 55.456, ambas, do Rl/Zº Oficio-DF,
Eossivelmente, gjutornda ação não tomou conhecimento doi

,erroevidente“, _quesitçgustªªpor ocasiªo em gªªfgi lavrada,
a_EÃCIiiura-Pública 'de—DegawiaçgigiAMgáleL lavrada no

Wºãífísfêãíóàvfna data de 16.06.1964, do Cartório
do 2° Oficio de Notas e Protestos de Brasília-DF, “uma vez

que, ali, o-“Babeliâomdeixou,de.,dej'eyer os Em
commrmêsyqur õeSvdeegu-E'da Fazenda
Wªlªãavdãíinanargarida e Geraldo de
Souza e Silva, eis-que-a-desa ropriaçãomlcançou-fi'açõeS'd'e-

Jen—u;~em-comlglqgmmfs’ﬁﬁtas,
não sendo possível descrever, apenas, os limites constantes

. do Quinhão de Valentina de Souza e Silva, mªrinªrªma»

ggder .,Públicºâ.em1relaçãowa— este «imóvel » desaprãlíriaiç .
;apenas,.66%v

fato este ,reeonhecido,“inclusive,-pela

_ .I,da,Gri Fê " eífoi-ªiiistalada miçªnga Legislativa do

n&Ã
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Nâmfaltam terras no Quinhãode Valentina de Souza eWSilva,
visto que este Perito, após os trabalhos de demarcação,
encontrou e mediuuma,.área com«530,0289, conforme se vê

do mapa e Memorial Descritivo, anexos ao laudo.

Quesito 06: Se a área foi desapropriada em comum, porque aáIiERRACAP
se diz proprietária, colocando inclusive placas afirmando ser
RÚBDIGA- A TERRA, quando se sabe que nem a aera está
demarcada nem é pública, uma vez que a TERRACAPé
empresa pública de direito privado. Rodeo Sr. Perito atestar
que e' pública a área emlque existe a placa e uma guarita, du
seja, no cruzamento da pista de acesso àrErmida Dom Bosço
com o DF 025 (EPPR)?
Resposta 06: O Perito Oficial não pode e não deve atestar que a área
ocupada, pela TERRACAP, seja pública, porque essa
atribuição e' do Poder Judiciário. Quando este Perito esteve

fazendo os levantamentos de campo, constatou que toda a
área referida neste Quesito nº 06 (seisiestá cercadwla

TÉKRALAP :

Qucsito 07: Pode o Sr. Perito determinar a área remanescente da
TERRACAP no Quinhao e
TINA, decrementando—
se as ár as de interesse públiço, como inundação-do—lago,

emmçoes,.equipamen_f95 _ejou vias de acesso?.
Respostª 07: A aLEREACAF-é-proprietéxia ‘dewma- área em.-comum,
dentro do_,Quinhão deºValentina. de Souza e- Silva, qua.

qorresponde a,66%, ousejar348haª9haéica. Uma pequena
parte do Quinhão de Valentina está coberta pelo Lago
Paranoá, mas, como a perícia não visa a demarcação da área,
não será possível a este Perito informar quais são as áreas de
interesse público. Na àipótesedo-processo,,de,divisão—io

lmdeLdemarcando ,anribuir— aos -pargeulares.tenas- que .seçncontrarn inundadas «pelo- Lago .Earanoá—ou .ocupadas pºr

vias..p1’1blicas, só restará “à" parte—prejudicada..postular
indenização em Juízo.
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Quesito 08: Pode 0 Sr. Perito atestar se houve deslocamento de títulos
através de descrição feita na matrícula 55.456 do 2° CRI-DF?

Resposta 08: Não há deslocamento de títulos por ocasião da abertura da
Matrícula nº 55.456. Ogue se verificou, como explicitado de
mªgra exaustiva, foi agmissão do Tabelião do Cartório do

Z‘ZOﬁcio de Notas-e Protesto de Brasília—DF que, ao lançar a
[
,“
'

Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada no
Livro n-0 36, ﬂs. 66v/68v, na data de 16/06/1964, deixou de
descrever os limites e eonfrontações dos 03 (três) Quin_hões
de terras da Fazenda Paranoá que. souberam _a Valentinª
Margarida e Geraldo» de —Souza e Silva, eis que a

desapropriação, feita pela NOVACAPralcançou frações de
dentro destas 03 (três) glebas distintas,.
terras, em comum,

ﬁEIFW-szj’ﬁ;lkde‘screverJapenas, os limitesconstantesdo
Quinhão de Valentina de Souza e Silva. .

Quesito 09: A matrícula nº 56908 do CR.l-DF registra o chamado quinhão
de JOSUÉ MEIRELES, com 99 alqueires de'area. Todavia, o
total adquirido não passa de 57,5 alqueires. Pergunta—se: esta
diferença é igual a área inundada nestc quinhão atendendo
assim a pretensão da TERRACAP, ou seja: W
. ,

-

-

.,

'

087

e

-,

Resposta 09: O Perito entende, com todo respeito, que o Qucsito 09,
formulado por Paulo Afonso de Oliveira Goulart, não tem
pertinência com os trabalhos da presente demarcação. Porém,

de todo modo, o Perito informa que nos trabalhos de
demarcação da Gleba de terras com 527ha.71a.99ca,
refereme ao Quinhão de Valentina de Souza e Silva,:fº,

levada.em.considera ãOoa=linha divisória-do-leitowiª
me, está coberto gelo espel o—dºágua do.Lago-Paranoá,
O Quinhão de Jpsué'daleosta'Meii-ellés, com 24—2h368a300a.
ou 50 alqueires, aproximadamente, no valor originário de

4855366 réis, se encontrª dentro dos seguintes limites:
“Começando em um marco de —jucamndá—, cravado
no espigão, na divisa da fazenda “Papuda”; desse
SQS 208 Bloco C Apiª. 203
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marco em rumo a outro de —jacarandá—, cravado na
cabeceira do córrego “Burity”; d’hai,

voltando à

esquerda, em rumo ao marco de —angico— cravada do
lado direito do córrego “Gama"; por este acima, veia

d ’agua, até a divisa, águas vertentes, para o
"Pamnauá"; por essa divisa afora, sempre por águas
vertentes, até o marco de áacarandá—ande teve

começa a divisa. " (negritei).

QUESlTOS DE Wªx BEATRIZ DE ASSIS

Quesito 01: Entre a barragem do Rio Paranoá (Antiga cachoeira e a
nascente do rio Paranoá, confluência dos ribeirões Gama,
Torto 0 Banana!) existia DOIS córregos (o Córrego Burity

e o Córrego Buritizinho) ou apenas UM CÓRREGO, nessa
hipótese qual deles e onde fica?
Resposta 01: Os córregos Burity e Buritizinho são tributários do Rio
Paranoá e constam dos documentos cartográficos antigos.
Existe grande controvérsia sobre a real posição geográfica
dos córregos Burity e Buritizinho, pois, em alguns mapas
cartográficos o ç__órrego Burity tem uma extensão menor
que o cônego Buritizinho.

Quesito 02: É correto afirmar que o córrego Buritizínho existe, tem uma
extensão

aproximada

de

l-.000;00m;

encontra-se

parcialmente inundado pelo Lago Paranoá, é maior que o
córrego Burity e não delimita ou divide nenhuma área e se

situa aproximadamente 350 metros abaixo do córrego
Burity, no rio Paranoá?
Resposta 02: Adotando—se a nascente do córrego Buritizinho como um
ponto de amarração para estabelecer divisas dos quinhões
de propriedades de Elisiário e Amônia Rufino de Souza,
SQS 205 Bloco C Aptº. 203

Brasilia — nr - 70254-030
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Josué da Costa Meireles, Valentina de Souza e Silva e José
da Costa Aguiar, àGleba de terras, objeto da demarcação,
.alcançaria uma área com mais de 800ha, conforme se vê do
mapa anexo a este Laudo Pericial.

Por isso, levando em consideração que nos limites e
confrontações da Gigi,? de terras com 527ha.7la.999a,
objeto da Matrícula nªà6.262, do RILZ“ Oficio—DF a divisão
se refere ao _CórregoBuri :, este Perito considerou que o
córrego Buritizinho & o córrego Buriti citado naquele

documento, o que possibilitou encontrar e medir a área em
questão que alcançou 5630,0289, conforme se vê do mapa e

Memorial Descritivo anexos a este Laudo Pericial. O Perito
do Juizo chegou a esta conclusão porque, apesar do
agrimensor de l.9l9 não dispor de recursos técnicos
avançados na época para demarcar a Fazenda Paranoá,
ainda assim, não é razoável imaginar que _axsuaAintençãop
dos demais comunheiros era atribuir à Valentinade-Souzave
Silva uma Gleba de—terras com mais 'de—800133, mas,.
expensas,—uma área confSZ7ha.7l a.99ca:
No mapa anexo, elaborado por este Perito, ocorrego Burity

está totalmente coberto pelo espelho d'água. de .Lagg
Paranoa e o cônego 'Buritizinho, apenas! uma parte dele

Wdado pelo referido Lago.
%

Quesito 03: É correto afirmar que o con-ego Burity existe, tem uma
extensão de 350,00m. Ele se encontra aproximadamente a

1,5km abaixo da confluência entre o ribeirão do Gama,
Tono e Banana], que ai forma o rio Paranoá. Portanto,
situa—se mais ou menos a 1,5 Km abaixo da nascente do rio
Paranoá?

Resposta 03: Caso a sugestão do Perito Oﬁcial for acolhlda pelo MM.
Juiz dessa Vara de Meio Ambieme non-sentido de
estabelecer, na demarcação do Quinhão.de.Valentina, a

área por ele encontrada e que conespondàa—530;0289hag
LWe correto, aﬁrmar que o córrego Burity tem uma
extensão de 350,00m e que se encontra a

1,5

km,

aproximadamente, abaixo da nascente do rio Paranoá.
sos ,,zoa_ Bloco_ c Apt“.. zoa
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Quesito 04: O Córrego Burity encontra—se totalmente submerso no Lago
Paranoá, sendo este um dos motivos pelos quais ele não
aparece nos mapas posteriores ao ano de 1.959, quando se
completou a inundação?
Resposta 04: Não, conforme se vê do mapa do Anexo nº 1.

Quesito 05: É correto afirmar que o cônego Burity é mencionado como
delimitador de quatro quinhões da Fazenda Paranoá:
Quinhão

de Valentina,

Quinhão

de Josué

Meireles,

Quinhão de Eliziário e Amônia e Quinhão de José da Costa
Aguiar?
Resposta 05: Não, conforme se vê do mapa Anexo nº l.

Quesito 06: Quantos alqueires existe no quinhão originário de Valentina
de Souza e Silva na Fazenda Paranoá, partindo da

localização doucóxregoâurity inserta no item 3'?
Resposta 06: A Matrícula nª 16262 do RI/2° Oﬁcio-DF indica uma área
com iãzhaijllg99ca. Porém por ocasião dos levantamentos
da gleba, em campo, este Perito restabeleceu as divisas

naturais do Quinhão de Valentina de Souza e Silva, tendo
encontrado e medido uma área comé30,0282ha., conforme
se vê do mapa Anexo l.

Quesito 07: Quantos alqueires dentro do quinhão da Fazenda Paranoá —
quinhão originário de Valentina de Souza e Silva foi
inundado pelo Lago Paranoá?
Resposta 07: O Quinhão de Valentina de Souza e Silva contribuiu com
uma área de Mªpa,, para formação do Lago

M

Paranoá, conforme se vê do mapa em anexo.
SQS 208 Bloco C Apt“. 203
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Quesito 08: Ezj'sgem estradas públicas que cortam o quinhão da Fazenda
Paranoá — quinhão originário de Valentina“ de Souza “e
Silva? Qual a área ocupada por cada uma delas?

Resposta 08: Sim. Existe um trççhmquezdá acesso._àfErmida Dom Bosco,
um trecho da DF:025.p,Qut(o_Lrecho pcupadonglalDF-OOI,
que são consideradas,,lias públicas, não sendo possível a
sua ocupação. As medidas destas ocupações somente serão
consideradas por ocasião da divisão do Luigi/gl, objeto da

demarcação, m demarcação do
Quinhão, objeto da Matrícula nº 16.262.

Quesíto 09: Existe parcelamento de solo implantado que esteja na divisa
do quinhão da Fazenda Paranoá — quinhão originário de
Valentina de Souza? Qual a área que ocupa?
Resposta 09: Sim. Dentro dos limites e confrontações do Quinhão de
Valentina de Souza e Silva existem os seguintes

parcelamentos de solo:
a) Lago‘Slgl: 1$Q518ha, totalmente ocupad OS

$b) Mini-Chácara do“ Lago Sul — I ©,
desmama/ados—
c) Pousada das Andorinhas: Sá;-1114113“ desocupado;

d) Privê Morada Sul — 24,4352ha., totalmente ocupado
e) MiniªGhá'caras ~EtaparH — 60.0605ha7, ocupado.

?““.qu
PRDC:351.LSÍ.EG7/ZUI3

un.zcbz;9-;(

xl/WA

M
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QUESITOS DE .HERWEDO‘DE ABREU COUTINHO E OUTROS

Quesita 01: O Sr. Perito Oficial e Assistentes Técnicos podem confirmar
ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento
Urbano e Fundiário do DF se, perante a Comarca de Santa
Luzia, hoje, Luziânia, Estado de Goiás, aos 04 dias do mês

de agosto de 1919 DELFINO MACHADO DE ARAÚJO
requereu - a, divisão «do. imóvel . rural Aenominado Fazenda
Earanauá ou Paranoá,.que pertencia ao Termo e Comarca *
de Santa Luzia—GO, estendendo-se até o Termo de

Planaltina, Comarca de Fon'nosa-GO, que situa dentro das
divisas

seguintes:

“ao

norte,

com

as

Fazendas

do

Sobradinho, ao nascente: com a Rajadinha e Quebrados, ao
sul com a Taboquínha ou Santo Antônio da Papuda e terras
pertencentes & Josué da Costa Meireles, :: ao poente com a

Fazenda Torto e ribeirão Torto?
Res posta 01 ::Sim.

Qucsito 02: Caso seja positiva a respostaldo Quesito !, os requeridos
pedem que o Sr. Perito Oficial e Assistentes Técnicos
prestem

ao

Juízo

da

Vara

do

Meio

Ambiente,

Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF as
informações seguintes:
a) Quais—os-condôminos—que—fizeram —parte»e .foram
contemplados na açãO'de divisão da fazenda'Paranauá ou
Paranoá?

Resposta 2a: Conforme se vê do processo divisório, os comunheiros da
Fazenda Pamnaua ou Paranoá foram contemplados da forma
seguinte:
I) DEEFINO MACHADO DE ARAÚJO

1.792E50a20ca

2) JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA
3) GERALDO DE SOUZA E SILVA
4) SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA

-

890ha225á.70ca
969ha.53a.32ca
I.37lha.23a.48ca

SQS zoa Blocº :: Aptº. 203
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5) ENEAS RUFINO DE SOUZA
8411363311 ca
6) MODESTO GONÇALVES GUIMARÃES
52ha.68a.49ca
7) JOVELINO NERY GUIMARÃES
136ha.63a.3Sca
8) SEBASTIANA ALVES CERQUEIRA
179ha.033.56ca
9) MATIAS DE SOUZA E SILVA
2 1ha.74a.91ca
10) AMÉLIA, ATAYDE, ALTINA e JULIETA G. CURADO 10ha.87a.45ca
1 ]) JOSUE DA COSTA MEIRELLES
242ha.68&.30ca
12) ELIZIÁRIO e ANTONIA RUFINO DE SOUZA
54ha.933.16ca
13) JOSÉ DA COSTA AGUIAR
20ha.99a.01ca
Já))WAIJENTINA DE SOUZA NENA
_ã27ha;113.23_w'
15) EDUARDO RUFINO DE SOUZA, JAIRO H BATISTA
139ha.13a.00ca
_
“ªº“ 25233,
7 a.45a.13ca
18) EMYGDIA e RITA DE SOUZA E SILVA
7ha.24a.96ca
19) ABRAÃO DE SOUZA E SILVA
6ha.47a.50ca
20) CANDIDA MARCELINO DE QUEIROZ cm comum com
IIIOMÉ PEREIRA DOS ANJOS (este com 31h21.07a.620a) 29311a07a.77ca

TOTAL:

7.369ha,9õa.48ca

b) Como o agrimensor, nomeado à época daquela ação de
divisão, descreveu o polígono da Fazenda Paranauá ou
Paranoá?
Resposta 2b: “A medição teve começa num marco cravado na barra de
dois córregos: TcriaGam
e
deste ponto a divisa segue

ruma N.E———35º5
“ pelo espigão,

águas vertentes,

dividindo do lado esquerdo com a Faz. Retiro — ate' o
marco de vínhático, que se cravou na volta da espigão;
d 'ahi, voltando a direita, rumo NE 56? a divisa segue

pelo espigão e atravessando a estrada que desce para
a Faz. Conﬁontante Sobradinho, segue ruma SE 64 º
3 " pelo espigão, ate' a estrada real da Formosa e
atravessando esta segue pelo espigão ruma SE 66" até
o ribeirão Rajadinha, e por este abaixo até a barra no
rio Paranauá; d'ahi. ria abaixo até a barra do córrego
da Divisa; por este acima até a sua cabeceira e d ”ahi
em rumo ao marco de vinha'tico cravado no espigão, na
Divisa da Faz. Papuda; deste marco, volta a direita,
pelo espigão até o marco de cabiúna; cravado do lado
esquerda da estrada que segue para Santa Luzia;

d'ahi, voltando "esquerda, ruma Oeste e dividindo com
SQS 208 Elcco C Aptº. 103
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0 Faz.

Papuda a divisa segue pelo espigão

e

atravessando estrada da chapada, até um marco de
vinhático, d’ahi voltando à direita rumo N.0 pelo
espigão águas vertentes até o córrego do Gama; este
abaixo até à barra no córrego Torto, onde teve

começo. Nesta barra cravou—se do lado esquerdo um
marco de pau de Jacarandá, lavrado de 4 faces, no
qual cravaram—se as iniciais: P.P. Superfície: 9. 712
hectares, excluindo a parte pertencente ao Sr. Olímpio
de Melo Alvares, que não figurou na presente divisão,
por estar a referida parte desmembrado do imóvel, que
tem a supetjicie de 2.312 hectares, fica com o total de
7.400 hectares dentro dos quais existe 3% de culturas
de segunda classe.”

c) Qual o total de terras, em hectares, que foi objeto de
ação de divisão requerida por Delfino Machado de
Araújo?

Respostª 2c: A área da ,
mas, por ocas o a
isão Jud
ana;
ypafmmfwoﬁweliﬁfﬁiﬁ'dmelorﬂlvatesaqu‘e
não figurou naquele processo divisória, por estar a
referida parte desmembrada do imóvel, que tem a
superficie de 2.312 hectares, e por isso a área, objeto da
divisão judicial da Fazenda Paranoá alcançou um total
de 7.400 hectares.

d) De acordo com os laudos do agrimensor e

arbitradores, quando e como foi deliberada a partilha
do imóvel rural denominado fazenda Paranauá ou
Paranoá?
Resposta 2d: Os dados deste quesito constam do Processo de Divisão da
Fazenda Paranauá ou Paranoá, requerida pon—Delfino
Machado—de—Araújo, na data de 04/08/1919, perante a

ªga-Comarca-de «Santa Luzia-GO, hoje,- Luziânia—GO,
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cuja cópia integral do processo segue anexa a este Laudo
Pericialv

e) Podem os Srs. Perito e Assistentes Técnicos descrever os
limites e confrontações de todos os quinhões, objeto da
ação de

divisão da Fazenda Paranauá ou

Paranoá,

indicando os nomes de cada comunheiro que foi agraciado
naquela divisão, apresentando ao Juízo a cópia da planta
desta divisão?
Resposta 2e: Os dados deste quesito constam do Processo de Divisão da
Fazenda Paranauá ou Paranoá, requerida por Delfino
Machado de Araújo, na data de 04.08.1919, perante a
antiga Comarca de Santa Luzia«GO, hoje, Luziânia-GO,

cujaácópia integral do processo segue anexa a este Laudo

PEEicial.
A relação dos comunheiros que foram contemplados na

divisão judicial da Fazenda Paranoá, julgada por sentença
em 1/12/1919 estão relacionados na resposta ao Quesito
2.a, supra e o mapa da divisão segue anexo a este Laudo
Perícia].

f) A partilha do imóvel denominado fazenda Paranauá ou
Paranoá foi homoiogada por sentença? Esta decisão foi
publicada e transitou em julgado?

Resposta 2f: Sim, a partilha geodésica do imóvel rural denominado Faz.
Paranoá foi homologada por sentença na data de
1º/ 12/1919, pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa

Luzia, hoje, Luziânia, Goiás e a sentença foi publicada em
audiência e transitou em julgado.

g) Esta-fazenda—Paranauá-ou Paranoá, hoje, se encontra
integradaano perímetro—do DF?
Resposta Zgz-Sim:

SQS 208 Bloco c Apt“. 203
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Quesito 03: O Perito Oficial e os Assistentes Técnicos podem conﬁrmar
ao Juízo da VMADF/DF se VALENTINA DE SOUZA E

Wioicontempla na'Divisão da Fazenda Paranauá,
homologada por sentença no ano de 1.919?
Resposta 03: _Sim, conforme fglhaªe pagamento extraída dos autos da
AgªdeDivisão da Fazenda Paranauá, cuja cópia segue
.anexa a este Laudo.

Quesito 04: Caso VALENTINA DE SOUZA E SILVA tenha sido

contemplada na divisão da Fazenda Paranoá ou Paranauá,
os Srs.Perito Oficial c Assistentes Técnicos podem
informar quantos-hectares-lhe coube naquela divisão?
QuaiSvsão'os-limiles e confrontações deste quinhão?

Resposta 04: Coube a comunheira VALENTlNA DE SOUZA E SILVA
uma gleba de terras com .5_27ha.71a.99ca, cujos limites e
confrontações estão definidos na Matrícula nº 16.262, do

Rl/ZºOiicio—DF.

Quesito 05: O Perito Oficial e os Assistentes Técnicos podem confirmar
ao Juízo da VMADUF/DF se o quinhão de terras que coube
a VALENTINA DE SOUZA E SILVA, na divisão da Paz.
Paranoá, foi levada à>hasta'pública, perante a Comarca de
Santa Luzia, hojc, Luziânia, Estado de Goiás, tendo como

arrematante SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA,
conforme Transcrição nº 1.907, feita perante o CRI-Santa
Luzia, hoje, Luziânia-GO?

Resposta 05: Sim..

Quesito 06: O Perito Oficial e os Assistentes Técnicos podem confirma ao
Juízo da VMADUF/DF se é verdadeira a afirmação de que
a gleba de terras registrada na Transcrição nº de ordem
1.907, do CR1 de Luziânia-GO

o' alienada na sua

totalidade para BALBINO DE "SOUZA
SQS 203 Bloco C Aptº. 203
Brasílla - DF — 702547030
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'na

que registrou as terras adquiridas da Fazenda Paranauá ou
Paranoá, na Transcrição nª ordem 2.160, na data de
01.02.1929, no Livro 3—B, ﬂs. 201, do CRI-Santa Luzia,

hoje, Luziânia—GO?

Resposta Oóâêim.

Quesito 07: O registro da gleba de terras, objeto da Transcrição nº de
Ordem 2.160, feita às fls. 201, do Livro 3-13, na data de
01.02.1939, perante o CRI—Luziânia—GO foi transferido
para o cartório de' imóveis do DF e, atualmente,
corresponde à Matricula nº 16.262, do CRI—2º Oficio—DF,
feita na data de 12.09.1980?
Resposta 07: Simi.

Quesito 08: Em caso de resposta positiva do item 7 (sete) podem os Srs.
Perito Oficial e Assistentes Técnicos informarem ao Juízo
da VMADUF/DF a quantidade de terras que na data de
12.09.1980 foram registradas em nomc dc.BALBINO DE

WA'VMCELOS, perante o CRI-2ª Oficio/DF?
Podem indicar os limites e confrontações desta gleba de
terras?

Resposta 08: Sim a Gleba de ten-as com-527har71az99ca' da Fazenda
Paranoá foram- registrada, em nome de BALBINO DE

SOUZA VASCONCELOS na Matrícula nª 16.262, do
CRI-2ª Oficio—DF e os limites deste imóvel e' o seguinte:
“Quinhãa de terras com 527/14. 7141.9901: (quinhentos e vinte

e sele hectares, setenta e um ares e noventa e nove
cenríares), na Fazenda ”PARANA UÁ " ou "PARANOÁ ”, no

perímetro do Distril'aºFêderaI, confirmada elos seguintes
limites

::

confrontações:

"Começando

na

marco

de

jacarandá, cravado no espigão, na divisa da Fazenda
Tabaquinha, deste marco em rumo a oulra de jacarandá,
cravado na cabeceira do córrego Cachoeira; por este
abaixo até sua barra no Rio Paranoá; por este acima
SQS 208 Bloco C Apt". 203

Brasilia — DF — 70254-030
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passando pela cachoeira, veio d'água até a barra db
Córrego Buriti; por este acima te a sua cabeceira, onde se
cravou um marco de jacarandá; daí, em rumo a outra

marca de jacarandá, cravada na divisa da Fazenda
Papuda; daí, voltando à esquerda, pelo espigão águas
vertentes, até o marco dejacarandá, onde tiveram começo
estes limites. "

Qucsito 09: O Perito Oﬁcial e os Assistentes Técnicos podem informar ao

Juízo da VMADUF/DF se são verdadeiros e estão de
acordo com o princípio da continuidade do registro
imobiliário, as infomações que constam dowlõ. 262, do
CRI—2° Oficio—DF, onde se lé, expressamente que:
“RJ/16. 262 — Certifico que, de acordo comma
Maaçãõreon'jlããl de 10.09.1942, passada pe1o Escrivão da
Comarca de Luziânia-GO, extraída dos autos do inventário

"ÉsquãWalEehnentoIdeaBrAbBlNQ—DE
OUZ “__ '. QONGELOS a meeira WASJZORES
õUZA recebeu—como parte de seu pagamento a

importância de 28403000, correspondente 21.89 alqueires,
equivalentes a 430ha_. 76a.000a do imóvel objeto desta
matricula, que permanecerá em comum — A paitilha foi
julgada por sentença de 09.06.1942 do Dr. R. Esselin, Juiz
de Direito da Comarca de Luziânia-GO.
Obs: O presente registro é feito em repetição ao registro nº
2.903, às fls. 100, do Livro 3-C, datado de 29.09.1942, do
Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Luziânia,

Estado de Goiás, competente à época.
Resposta 09: O registro imobiliário. representado pela Matrícula nº
R1/16.262 está em plena vigência e somente perderá o seu
efeito quanto houver uma sentença judicial, transitada em
julgado, declarando a sua nulidade.

Qucsito 10: O Perito Oficial e os Assistentes Técnicos podem informar ao

Juízo da VMADUF/DF se são verdadeiros e estão de
acordo com o principio -da continuidade do registro
imobiliário, as infomações que constam do R2/ 16.262, do
SQS 208 Ricco C Aptº. 203

Brasilia — DF — 70254-1230
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CRI- 2° Ofcio-DF onde se lê, expressamente que:
'Certiﬁca que de acordo com Certidão de partilha de
06. 02 1950, passada pelo Escrivão de 011w
as da Comarca
de Luziânia— GO, ext:aida dos autos de inventário dos bens
que ficaram por falecimento de BALBINO DE SOUZA
VASCONCELOS,

o herdeiro DTOÍJONIO DE SOUZA

VASCONCELOS recebeu como parte de seu pagamento, a
importância de CR$130,00, correspondente a 4 (quatro)
alqueires, equivªlentes a 19ha.36a.000a, do imóvel objeto
desta matrícula, que permanecerá em comum. A partilha

foi julgada por sentença de 09.07.1942, do Dr. Clavis R.
Esselin, Juiz de Direito da Comarca de Luziânia-GO. Obs:

o presente registro é feito em repetição ao registro 55. 584.
às fls. 236. do Livro 3-E datado de 06.02.1950, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia—
Estado de Goiás, competente a época.
' "_“»,
Resposta 10: Sim. Egª-fªçãodp.t<ª,r1£ªs;com4 alqueires,533i5al_entcs a

1
.Oº
1113:3621: wmaª
ªos direitos hereditário;quecoube a
DIQLINO DE SOUZA VASCONCELOS, que foi
registrado na Transcrição nº 358319 do Livro 3-E, H. 236, do

RI/Luziânia—GO que não foi desapropriada.
“x_A

___,—

_

-_..

Quesito 1]: O Perito Oﬁcial e os Assistentes Técnicos podem informar ao

Juízo da VMADUF/DF sefªsãd—verdadeiros' e' estão de .
acordo**com o* princípio da continuidade do registro
imobiliário, asdnfozmações que constam 149135116262, do

CRl— 2° Oﬁcio—DF, onde se lê, expressamente, que:
“Certifico que, de acordo com Certidão de partilhalde;
06.02 1950, passada pelo Escrivãode O1150: da Comarca
de Luziânia-GO. extraída dos autos de inventáriº,-dos bens

que ficaram por falecimento de MARIA DAS DORES DE
SOUSA,
o
herdeiro
DIOLONIO
'DE SOUZA
VASCONCELOS recebeu como parte de seu pagamento, a
importância de C3$3%i,«62,5, correspondente a 11 (onze)
alqueires, equivalentes a 5_3ha.24a.00ca, em comum, na

parte de terras objeto do R. 1 supra. A Partilha foi julgada
por sentença de 21.10.1942, do Dr. Clovis R. Esselin, Juíz

de Direito da Comarca de Luziânia-GO. — Obs: o presente
registro e' feito em repetição ao registro nº 5.590, às ﬂs.
SQS zoa Blncu (: Aptº. 203
Brasilia — DF — 70254-030
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239, do Livro 3-E, do Cartório do Registro de Imóveis da

Comarca de Luziânia—G0, competente & época.”

Resposta 11: [sim. O registro do imóvel representado pelo RW,
com 11 (onze) alqueires, equivalentes a S3ha.24a.00ca, em
comum, se trata dos direitos hereditários que coube a
DIOLINO DE SOUZA VASCONCELOS, que foi
registrado na Transcrição nº 5.590, do Livro 3—E, ﬂ. 239, do

RI/Luziânia-GO que não foi desapropriada

Quesito 12: Com exceção dos Registros [mobiliários RWGQ,

B186A1-6262F'Av. 3246.262 e “881116262, que foram
cancelados por decisão transitada cmjulgado, proferida nos
autos da Ação Civil Pública — processo nº
2001.01.1014493-5 — Requerente: MPDFT, conforme
consta do Av. 117/ 16.262, do CR1- 2" Oﬁcio/DF, podem os
Sr. Perito Oficial e os Assistentes Técnicos informarem ao
Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento
Urbano e Fundiário do DF se os demais dados que foram
lançados nos registros que constam da Matricula nº 16.262

são verdadeiros e estão de acordo com o principio da
continuidade do registro imobiliário, desde I°/12/l919,

quando foi homologadá, po'r sentãíaíã divisão da fazenda
Paranauá ou Paranoá”?

Resposta 12: Na análise da cadeia dominial da Gleba de terras com
527ha.71a;99ca, objeto da Matrícula nª lõfZGZÇ'dã'RI/Zº
Oficio/DF, o:Pen'to»»Of10ial constatou uma inconsistência no

-\_ﬁ

mng-Reﬁ/Mmﬂ- que»deverá,ser levado em
consideração do MM. Juiz dessa Vara do Meio Ambiente.

A CONH'ANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
DO BRASIL — NOVACAP, por intermédio da,,êscritura
Pública de Desapropriação Amigável celebrada em
17.06.1964, lavrada no Livro nº 36, fls. 66v/68v; perante o
Cartório do 2° Ofício de Notas e Protesto de Brasília—DF,
devidamente transcrita sob nº 2.239, do Livro 3B, ﬂs. 031, em

11/09/1964 do RI/lº Oficio-DF desapropriou diversas glebas
de terras da Fazenda Paranaua ou sranoá oriundas
M
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' uinhões de Valentina de Souza e Silva, Mªi de Souza e
1 va e

era o e ouza e Silva,'num total m3] alqueires,

cujas ﬁ‘agoes 1 ears que oram desapropriadas se encontravam
no patrimônio de 05 (cinco) proprietários e que são os
seguintes
a) José de Souza Vasconcelos

—

41,975 alqueires

b) Benedita de Souza Vasconcelos

-

18,139 alqueires

e) Sebastião de Souza Vasconcelos
d) Dionísia dc Souza Vasconcelos
e) Antônio de Souza Vasconcelos

18,139 alqueires

—

17,139 alqueires
22,600 alqueires

'“Ã/herdeirTQionísiazde—Souza Vasconcelos recebeu 02 (duas)

frações de terras, na Fazenda Paranoá, uma pane no Quinhão
de Valentina de Souza e Silva e outra parte no Quinhão de
Margarida de Souza e Silva, que foram registrados no
Cartório de Imóveis da Comarca de Luziânia, Estado de
Goiás, a saber:
&) ªninho de Valentina dc Scum e Silva: Transe. 5.588 - 11,253qu
b) Quinhão de Margarida de Souza e Silva — Tranc.- 5.582 — 15,5031qs
TOTAL:

26,750alqs

As 02 (duas) partes de terras da Fazenda Paranoá, que eram
de propriedade de Dionísia de Souza Vasconcelos e seu
marido Ranulfo de Souza e Silva que totalizavam 26,750
alqueires e que se encontravam registrada nas Transcrições

nº 5.588 Livro 3-E, fl. 238 e n" 5.582, Livro 3-E, 1‘1. 235,
ambas, do RI/Luziânia-GO, a NOVACAP, por intermédio da

Escritura Pública de Desapropriação Amigável celebrada em
17.06.1964, lavrada no Livro nª 36, ﬂs. 66v/68v, feita em

16/06/1964, perante o Cartório do 2° Oﬁcio de Notas e
Protesto de Brasília—DF, devidamente transcrita sob nº 2.239,

do Livro 3-B, fls. 031, em 1 1/09/1964 gggâggogriou umª &ga!
em comum
total d
&&:Alqueires, remanesce
ndo um
'
M
saldo com 9,372 algu
s, m comum, emfavor de onmsm
SQS 208 Bloco C Autª. 203
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dj. Souza Vasconcelos e seu marido Ranulfo de Souza e Silva.
Ega gleba de terras com 17,3 78 alqueires da Fazenda Paranoá

que era de propriedade de Dionísia de Souza Vasconcelos e
seu marido Ranulfo de Souza e Silva, extraída da área maior

com 26,750 alqueires, conforme Transcrições nº 5.582 e nº
5._588 fªhobjelo de desapropriação, pelaLNQVACAP, que
registrou aquela área na Transcriçãªªªido Livro 3 -B
ﬂ. 31 na data de 28/09/1970 perante 0
/1° Oﬂcio—DF.
Todavia, o Oﬁcial do Cartório do lº Oficio de Registro de

% Imoveis do DF errência, na Transcrição nª
2.239z Livro 3——B,__
ﬂ. 31, feita em 11/09/1964, do registro
imobiliário representado pela Transcrição nº 5.588.
No dia 02/02/1993 o Cartório do 2° Ofcio do Distrito Federal
abriu a Matricula nº R. 80/16262, na gual foi registrada uma
Gleba de terras com 11 onze al ucires da Fazenda Paranoá,

em nome de Dionísia de Souza Vasconcelos, cuja área
recebeu na pamxados por
falecimento de Maria das Dores de Souza Na
da
certidão

Matricula nº R80/16. 262 se lê: Wu
ne en" ão. ao1Re istraJ"

2:588:10! zvra

m

$$$-Ma

tóriadeRegistro de Imóveis da Comarcq deLuziânia, GO.
cwtente àépoca;”
Desse modo, Dionísia de Souza Vasconcelos e seu marido
Ranulfo de Souza e Silva não
poderiam,
sem ofender o
“#4
—

princípio da continuidadedo registro imobil.ário, ter vendigº
para Paulõ Afonso deOliveira Goulart, a totalidade dos 1-1alqueired
s aFazenda Paranauá, conforme se vê na Matrícula
nª R. 82/16.262, feita em 02/02/1993, que tem como regissl_ro_
anterior a Transcrição nº 5.588,do Livro 3~E, às ﬂs. 238, do
Cartório deRegistro de Imóveis da Comarca deLuziânia,GO

-scritura
Púªicade
Desapropriayãogezãxmgaxel

M
SQS 205 Bloco C Amª, 203
Brasilia - DF— 702544030

Fones: 3242.25.60
FE 6 A I;

Jªl

“012:3“ "2? .:

9985.41.55

'

NALZEL'L'Ln
Processo 0391.001.697/2013 Vol III (4257978)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 362

&

;
«w

m

Processo 0391.001.697/2013 Vol III (4257978)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 363

Carlos Augusto Alvares da Silva Campos

Fis.—_M—

Engº. Cívil - CREA 1032/0

. ºf

Pen‘cias Judiciais - Avaliações » Consultoria

“11° Esme

-

"

Quesito 13: Tomando-se por base os mapas antigos da divisão da
Fazenda Paranoá ou Paranauá, ocorrida no ano de 1.919; os

mapas oficiais elaborados pela Comissão Encarregada para
Levantamento Topográfico da área, onde futuramente seria
implantada a Capital Federal; os mapas das antigas
fazendas do Distrito Federal elaborados pela CODEPLAN,
NOVACAP e TERRACAP, que se encontram no Arquivo
Público do Distrito Federal; e tomando por base, ainda, os

marcos naturais que constam da Transcrição nº 2.160, fl.
201, do Livro 3-B, datada de 01.02.1939, do CRI-Luziânia-

GO, é possível ao Perito Oficial e os Assistentes Técnicos
.plotarem, no mapa SICAD, em escala adequada, a área de
527ha.7la.99ca, que atualmente se encontra registrada na
Matricula nº 16.262 do CRI-Zº Oficio-DF, devidamente

georeferenciado? Justiﬁcar a resposta.
Resposta 13: Sim, O imóvel, objeto da demarcação, está situado na
Eazenda Paranoá, corn área registrada de 527ha.7la.99ca,
sendo que parte dela encontra-se submersa pelo Lago
Paranoá, c sua identificação foi possível com base em
documentação cartográfica existente anteriormente ao
enchimento do citado Lago. A sua descrição é composta
basicamente por acidentes naturais, pontos notáveis e
também por locais atualmente descaracterizados, devido a
novas ocupações.

O levantamento consistiu em coleta de informações
levantamentode campo, interpretação de documentos de
cart o, consulta a órgãos do governo, utilização de,
imagens de satélite, dentre outros. inicialmente, procedeu—

se uma coleta de dados, compreendendo do_cume_ntos
cartográficos atuais e antigos, tais como Elantas,
fgtºgªias
aereas?imagem de satélites, documentos de cartório,
sentença judiciais, e cªos documentos afins. Foram

eiteeutados,

ainda,

levantamento ,de

campo

com

equipamentos GPS para a determinação de pontos e

confirmação

de

dados

constantes

na

documentação

cartográfica analisada.

vªl

regiao,
1
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conseguir a obtenção de documentos em órgãos do governo

do Distrito Federal.
A posição de alguns pontos que definem os limites do
perímetro exigiu uma análise e interpretação cuidadosa dos
documentos, uma vez que os documentos existentes por si
só, não eram suficientes para identificar a sua localização,
conforme a seguir:

No texto da descrição dos limites, na parte onde diz:
“cravado no espigão, na divisa da Fazenda Taboquinha", a
divisa da Fazenda Taboquinha, não é bem definida na
descrição, ou seja, não cita com quem faz a divisa, ou em
qual local dessa divisa;
O cônego Burity, em alguns documentos cartográficos
analisados, tem menor extensão do que

o

Córrego

Buritizinho, sugerindo ter havido uma possível troca de
nomes. Há controvérsia sobre esse assunto em documentos
cartoriais;
Nos textos do registro imobiliário do imóvel demarcando,

na parte onde consta: “marco em rumo a outro de
Jacarandá", “em rumo a outro marco de Jacarandá”, não
são mencionados os valores desses rumos;
No texto “cravado na divisa da Fazenda Papuda", também

não define em qual local da divisa com a Fazenda Papuda.
Para elaboração do traçado do espigão citado na descrição
do imóvel, foi utilizado um modelo digital da área obtido a

partir da missão SRTM — Shuttle Radar Topography
Mission, onde a altitude é obtida através da medição da

diferença de fase entre duas imagens radar sobre um
mesmo local na Terra. Foram utilizados aindª pontos
medidos no terreno e plantas do Sicad para confirmação do
modelo.
Os valores dos rumos entre os marcos de Jacarandá foram
obtidos

do

processo

número

l7.888-0/99__7.871-6/99

“Ação: ªmado/Mªnutenção de Posse,— de autoria da
Terracap, uma vez que os procedimentos técnicos ali

adotados estão compatíveis com a qualidade do desenho
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ﬁnal.

A

metodologia

utilizada

consistiu

em

obter

graficamente os rumos magnéticos da planta elaborada pelo

Agrimensor Landislao Fedorovick em 1.919, e a partir
desses dados foi realizada a conversão da declinação

magnética constante nas respectivas cartas SICAD em
1.991 para o ano de l.9l9. Com isso obteve-se ao azimutes
atualizados

dessas

direções,

tendo

sido

considerado,

inclusive, o valor da convergência meridiana.
Para definição do traçado do imóvel, foi preciso também,
além da interpretação dos elementos constantes na
descrição, levar-se em'conta a área dojmóxelkescriturada
em 527,7199 ha. Dessa maneira, após considerar como
limitadores do imóvel, os Córregos Burity, a oeste, o Rio
Paranoá ao norte, o Córrego Cachoeira, a leste, e o traçado

do espigão, ao sul, foi"encontrada'uma-área superiora
800ha. (vide Mapa anexo)
Depois de minucioso estudo e considerando-se que o Rio
Paranoá e o Córrego Cachoeira estão bem definidos, este

Perito chegou à conclusão de que a combinação que mais
se aproxima da área escriturada, é considerando o Córrego
Buritizinho como o Córrego Burity (conforme descrito na
Matricula), como limite a oeste, o Rio Paranoá ao norte, o

Córrego cachoeira ãmo limite leste, e o traçado do
espigão (limite das Fazendas Taboquinha, Paranoá e
Rasgado) em uma direção ponto um pouco mais ao norte,

uma vez que naquele tempo, o agrimensor poderia ter se
equivocado na localização do espigão, talvez por não
dispor de técnicas mais apuradas que garantissem a sua
exata posição. Dessa forma, foi encontrada uma área de
530,0289 hectares para o imóvel objeto desta demarcação.

Há de se considerar ainda, Wªtª
— traçado do cs i ão divisor entre a Taboquinha, Paranoá e

garrªfª—$r—
ina-UT

fªv

.

(M

ª - . 'a'- os raçados das linhas que constam do Mapa,
onde se procurou respeitar os acidentes naturais, pontos
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notáveis que foram indicados na descrição dos limites do
imóvel, quando da partilha geodésica da Fazenda Paranoá,
gumuafomontempladaaeomunheiraxalmnwlãspum
WH] uma área dW'ê? que depois de
concluídos os presentes trabalhos de demarcação alcançou

uma

área

com

Wªlon?”

devidamente

georeferenciada, conforme se vê do Mapa e do Memorial

Descritivo da área demarcanda que instrui o presente Laudo
Pericial.

Quesito 14: Sobre a gleba de terras com 527ha.7la.99ca da Fazenda
Paranoá ou Paranauá, que foi registrada na Transcrição nº
ordem 2.160, à ﬂ. 201, do Livro 3-B, datada de 01.02.1939,
do CRI—Luziânia—GO, o Poder P' ' o (Estado de Goiás,

pnião, Distrito Federal, Novacap ou Terracap) promoveu
desapropriação naquela área? Em caso de resposta positiva,

qufanÉhectares de terras que foram desapropriadas, em
relação à gleba de terras, objeto da Transcrição nº de ordem
2.160, à H. 201, do Livro 3-B, datada de 01.02.1939, do

CRI—Luziânia-GO? Wapﬁﬁmmmda

W ªmunhãazenuemxnddenºmwey
s.

s las terras comportam gêmodaldiviíã'õ.

Resposta 14: Sim.. Demro do Quinhão de Valentina de Souza e Silva,
com 527,7199 hectares, a Companhia Urbanização da Nova

Capital do Brasil — NOVACAP —desapropn'ou»uma área,
em comum correspondente agáõlnzdoijLwtalizando
»
(

uma área com 348ha£9ar51ca,. considerando o que foi
declarado no registro imobiliário da Matrícula nº 16.262,
do R1/2º Oficio—DF.

A desapropriação foi concretizada por intermédio da
Escritura Pública de Desapropriação Amigável celebrada
em 17/06/1964, lavrada no Livro nº 36, fls. 66v/68v,

perante o Cartório do 2° Oficio de Notas e Protesto de
Brasília—DF, devidamente transcrita sob nº 2.239, do Livro

3-B, fls. 031, em 11/09/1964, do R1/lº Oficio—DF e
comporta cômoda divisão entre os diversos comunheiros.
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Quesito 15: 05 Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos podem
confirmar ao Juízo da Vara do Meio Ambiente,
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF se é verdadeira a

informação no sentido de que, perante o Cartório do 2° Oﬁcio
de Notas de Brasilia — Tabelionato Borges Teixeira — no Livro
nº 36, ﬂs. 65vº/67v, na data de 17.06.1964 consta que a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —
NOVACAP — celebrou uma Escritura Pública de
Desapropriação Amigável, tendo como expropriados JOSÉ
DE SOUZA VASCONCELOS e sua mulher BENEDITA DE
SOUZA VASCONCELOS, SEBASTIÃO DE SOUZA
VASCONCELOS

e

sua mulher MARIA

GOMES

DE

SOUZA, RANULPO DE SOUZA E SILVA e sua mulher

DIONISIA DE SOUZA VASCONCELOS e ANTONIO DE
SOUZA VASCONCELOS, tendo como objeto uma gleba de
terras com 118,23! alqueires da Fazenda Paranoá, que era
situada no Município de Luziânia-GO, hoje, localizada no

perímetro do Distrito Federal?
Resposta 15: Sim,-conforme se vê dos termos da Escritura Pública de

Desapropriação Amigável celebrada em 17/06/1964, lavrada
no Livro nº 36, fls. 66v/68v, perante o Cartório do 2° Ofício

de Notas e Protesto de Brasília-DF, devidamente transcrita
sob nº 2.239, do Livro 3-B, ﬂs. 031, em 11/09/1964, do R1/1º

Oficio-DF.

Quesito 16: — Os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos podem
confirmar ao Juízo da VMADU'F/DF se são verdadeiras as

informações no sentido de que, na Escritura Pública de
Desapropriação Amigável lavrada perante o Cartório do 2°
Oﬁcio de Notas e Protesto de Brasilia—DF — Tabelionato
Borges Teixeira, no Livro nº 36, ﬂs. 65v/67v,
u

.
V

'I,“

'

44 . .
'

-

..

u _

alqueires da Fazenda

aranoá, assim distribuídos:

a) O Outorgante Expropriado JOSÉ DE SOUZA
VASCONCELOS, é proprietário de 03 (três) panes num total
Walqueires; partes estas, devidamente transcritas no
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Cartório do 1° Oficio de Luziânia — Estado de Goiás, sob os
números de ordens 7. 742, Livro 3—G ﬂ. 237; 5. 586, Livro 3—

E, ﬂ. 237 e 5.,580 Livro 3—E, ﬂs. 235 — sendo uma parte
havida por sua mulher ANTONIO DE SOUZA E SILVA no
inventário por morte de seu pai, GERALDO DE SOUZA E
SILVA, julgado em 19 de setembro de 1952; e as outras, por

inventário por mortes de seus pais BALBINO DE SOUZA
VASCONCELOS e MARIA DAS DORES DE SOUZA,
julgados por sentença de 09 de julho dc 1942 e 21 de outubro
de 1942;

b) A ºutorgante expropriada WE SOUZA
VASCONCELOS é proprietária de 2 (duas) partes num total
dc Walqueircs; partes estas, devidamente transcritas no

Cartório do 1° Oficio de Luziânia-Estado de Goiás, sob os
números 5.587, Livro 3—E, H. 238; 5.581, Livro 3-E, ﬂ. 235,
havidas por herança nos inventários por morte de seus pais

BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS e MARIA DAS
DORES DE SOUZA, julgados por sentença de 9 de julho de
1942 e 21 de outubro de 1942.

c) O outorgante expropriado wªi-HAD., DE SOUZA
VASCONCELOS é proprietário e 2 (duas) partes, num total
de
alqueires; partes estas devidamente transcritas no
Ca orio do 1° Oﬁcio de Luziânia — Estado de Goiás, sob os
números de ordens 5.589, Livro 3-E, fl. 238, e 5583, Livro 3-

E, ﬂ. 235, havidas por herança nos inventários de seus pais
BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS e MARIA DAS
DORES DE SOUZA, julgados por sentença de 9 de julho de
1.942 e 21 de outubro de 1.942;

d) A ºutorgante expropriada BWin-SOUZA—
,

VASCONCELOS casada com RANULFO DE SOU AE
SILVA é proprietário de 2 (duas) partes num total d

alqueires; partes estas, devidamente transcritas no Cartorio do
1° Ofcio dc Luziânia, Estado de Goiás, sob os números de
ordens 5. 588, Livro 3-E fl 238 e 5. 582, Livro. 3-E, ﬂ. 235,

havidas por herança nos '. '
Julgaos por sentença de 9 de julho de 1.942 e 21 de
outubro de 1.942;
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e) o ºutorgante expropriado ANTÓNIO DE SOUZA
VASCONCELOS e' também proprietário de 2 (duas) partes
num total de 22,6 alqueires; partes estas, devidamente
transcritas no Cartório do 1° Oﬁcio de Luziânia, Estado de
Goiás, sob os números de ordens 5.585, Livro 3—E, ﬂ. 236 e
5.591, Livro 3-E, ﬂ. 239, havidas por herança nos inventários
de seus pais BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS e

MARIA DAS DORES DE SOUZA, julgados por sentença de
9 dejulho de 1.942 e 21 de outubro de 1.942;
Resposta léﬂim, conforme se vê dos termos da Escritura Pública de
Desapropriação Amigável celebrada em 17/06/1964, lavrada
no Livro nº 36, ﬂs. 66v/68v, perante o Cartório do 2° Oﬁcio
de Notas e Protesto de Brasília-DF, devidamente transcrita
sob nº 2.239, do Livro 3—B, ﬂs. 031, cm 11/09/1964, do RI/lº

Oﬁcio-DF.

Quesito 17: Os Srs. Perito e Assistentes Técnicos podem informar ao
Juízo da VMADUF/DF se na Escritura de Desapropriação

Amigável lavrada perante () Cartório do 2° Oﬁcio de Notas e
Protesto de Brasília — Tabelionato Borges Teixeira — no Livro
nº 36, fls. 65v/67v, na data de 17.06.1964, e' verdade que

consta do mencionado título aquisitivo a expressa seguinte:
“Assim, a favor das cinco ºutorgados Expropriadas existe
d
]queíres, que se encontra em
comum dentro dos quinhões que, na primitiva divisão da
Fazenda Paranoá julgada
em 1919

e,.AdARGARIDA DE

Respostª 17: Sim, conforme escritura pública de desapropriação amigável
que acompanha este Laudo Perícia].

Quesito 18: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem 7.742, do Livro 3-G, H. 237, feito na data de 24 de

novembro de 1954, perante o CRI-Luziânia—GO pedem aos
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Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestarem ao Juízo
as infomações seguintes:
a) Na'Transcrição nº de ordem 7.742, acima, quem figura na
condição de adquirente?
Resposta 18a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP.

b) Na Transcrição nº de ordem 7.742, acima, quem figura na
condição de transmitente?
Resposta 18b: José de Souza Vasconcelos;

e) Qual a procedência e o quantitativo de terras, quem figura
na condição do registro anterior deste transmitente?
Resposta 18c: WenasÃabjeto da Transcrição nº 7.742 tem

origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou

Paranoá que coube aos condôminos me

Mila—Wu
d) Como estão definidos, no título anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmitente?

Resposta 18d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a GERALDO DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 14.451, do
Rl/2° Oficio—DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro n° 36, ﬂs.
65v/67vª, em 17.06.1964, perante o Cartório do 2“ Oficio de

Notas e Protesto de Brasília—DF;

Quesito 19: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem 5.586, do Livro 3—E, ﬂ. 237, feito na data de 06 de

fevereiro de 1.950, perante o CRI—Luziânia—GO, pedem que
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juizo
as informações seguintes:
a) Na Transcrição nº de ordem-5.686, acima, quem figura na
condição de adquirente?

Resposta 19a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -

NOVACAP.

b) Na Transcrição nº de ordem 5.586, acima, quem figura na
condição de transmitente?
Resposta 1%: Jose’ de Souza Vasconcelos.

Resposta 1%: A gleba de terras objeto da Transcrição nª 5:586'tem

origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou
Paranoá que coube a condômino VALENTINA DE SOUZA
E SILVA.

d) Como estão definidos, no título anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmitente?

Resposta 19d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a VALENTINA DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 16.262, do
Rl/Zº Oﬂcio-DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nª 36, fls.
65v/67vº, em 17/06/1964, perante o Cartório do 2° Oficio de
Notas e Protesto de Brasília-DF;

Quesito 20: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem 5.580, do Livro 3-E, fl. 235, feito na data de 06 de

fevereiro de L950, perante o CRI-Luziânia—GO, pedem que
SQs zoa New C Apzª. 203
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juízo
as infomações seguintes:

'\ z‘

' " “'

ª) Na Transcrição nº de ordem 5.580, acima, quem figura na

condição de adquirente?
Resposta 20a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP.

b) Na Transcrição nº de ordem 5.586, acima, quem figura na

condição de transmitente?

Respºstª ªºbWM“
c) Qual é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda
Paranoá, que consta do registro anterior deste transmiteme'?
Resposta 20c: A gleba dc terras objeto da Transcrição nº 5.580 tem
origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou

Paranoá, com 498ha.lla.99ca, que coube a condômino
MARGARIDA DE SOUZA E SILVA.

d) Como estão definidos, no título anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmitente?

Resposta 20d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a MARGARIDA DE SOUZA E

SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 16.263, do
RI/Zº Oficio-DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nº 36, fls.
65v/67vº, em 17/06/1964, perante () Cartório do 2° Oficio de
Notas e Protesto de Brasília-DF.

Quesito 22: Corn referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem 5.581, do Livro 3—E, H. 235, feito na data de 06 de

fevereiro de l.950, perante o CRI—Luziânia—GO, pedem que
SQS zoa Bloco c Aptº. 203

Fones: 3241.25.50

Brasília - DF - 70254-030

9935.41.86
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juízo
as infomações seguintes:
a) Na Transcri ão nª & ,rdem.5.58l,-acima,«quem figuram
se
ao e a quirªe?
Resposta 223: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —
NOVACAP.

b) Na Transcrição nº de ordem 5.581, acima, quem figura na
condição de transmitente?
Resposta 22b: Wangª-.Maio»

c) Qual é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda

Paranoá, que consta do registro anterior deste transmiteme?
Respostª 22c: A gleba de terras objeto da Transcrição nº 5581 tem
origem no Quinhâo primitivo da Fazenda Paranauá ou
Paranoá que coube a condômina WELSQQZ‘A
mIBVA.

d) Como estão definidos, no titulo anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmiteme?

Resposta 22d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a MARGARIDA DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 16.263, do
RI/Zº Oficio-DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nª 36, fls.
65v/67vº, em l7/06/1964, perante o Cartório do 2° Oﬁcio de
Notas e Protesto de Brasília—DF .

Quesito 23: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº

de ordem 5.589, do Livro 3-E, fl. 238, feito na data de 06 de
fevereiro de 1.950, perante () CRIALuziânia—GO, pedem que
SQS 208 mace c Aptº. 203

Panes: 3242.25.60

Brasilia > DF > 70254-030

9985.41.65
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os Srs. Perito Oﬁcial e Assistentes Técnicos prestem ao Juízo
as infomações seguintes:
a) Na Transcrição nº de ordem 5.589, acima, qucm figura na

condição de adquirente?
Respostª 23a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOMAGABn;

b) Na Transcrição nº de ordem 5.589, acima, quem figura na
condição de transmitente?

Resposta L&MWQ de Souza Vasconcelos.

e) Qual é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda
Paranoá, que consta do registro anterior deste transmitente?
Resposta 23c: A gleba de terras objeto da Transcrição nº 5589 tem

origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou

Paranoá que coube & eondômina VALENTINA DE SOUZA E
SILVA.

d) Como estão definidos, no título anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmitente?

Resposta 23d: Os iimites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a VALENTYNA DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 16.262, do
RI/Zº Oficio—DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nº 36, ﬂs.
65v/67vª, em 17.06.1964, perante o Cartório do 2" Oficio de
Notas e Protesto de Brasília—DF.

Quesito 24: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem mrdo Livro 3-E, ﬂ. 235, feito na data de 06 de

fevereiro de Mºíªperante o CRI—Luziânia—GO, pedem que
5:15 209 Bloco :: Aptº. zoa

,

Brasilia . DF - 70254-030

P E E A l— . JC,-1)

Fones.— 3242.25.50
9985.41.86
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juízo
as infomações seguintes:

a) Na Transcrição nº de ordem 5.583, acima, quem figura na
condição de adquirente?
Respostal4a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —

maxmen?—
b) Na Transcrição nº dc ordem 5.583, acima, quem figura na

condição de transmite-nte?

Resposta 24b: WﬁuuVWConcelos.

c) Qual é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda

Paranoá, que consta do registro anterior deste transmitente?
Resposta 24c: A gleba de terras objeto da Transcrição nº 5.583 tem

origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou
Paranoá que coube a condômina MARGAR‘IDAeDE SOUZA
E SILVA.

d) Como estão definidos, no titulo anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmitente?

Resposta 24d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a MARGARIDA DE SOUZA E

SILVA são aqueles que constam da Wﬁﬁg do
RI/2° Oficio-DF e que devem constar a escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nº 36, ﬂs.
65v/67vº, em 17.06.1964, perante () Cartório do 2" Oﬁcio de
Notas 0 Protesto de Brasília-DF;

Quesito 25: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem MS,—do Livro 3—E, fl. 238, feito na data de 06 de

fevereiro de 1.950, perante o CRI—Luziânia-GO, pedem que
SQS ZDB aloca :: Aptº. 203
" _ DF _ 70254 . 030
Brasnlna

Forum: 3242.25.60
PEC A l:. . JRL]

9935 ,4136
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juizo
as informações seguintes:

%>
i

a) Na Transcrição nº de ordem 5.588, acima, quem figura na

condição de adquirente?

Resposta 25a: Companhia Urbanizadora da Nova Cap ital do Brasil —
WAGAP-m—a

i

b) Na Transcrição nº de ordem 5.588, acima, quem figura na
condição dc transmitenle?

Resposta 25b: ªºnisia de Qçªvªçpngelps.

k/
c) Qual é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda

Paranoá, que consta do registro anterior deste transmitente?
Resposta 25c: Aggieba de terras objeto da Transcrição nº 5.588 tem
origem 'no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou
Paranoá, com 527ha.71ª.99ca, que coube a condômina
VALENTÍNA DE SOUZA E SILVA.

d)vComo estão definidos, no titulo anterior, os limites e

confrontações

do

imóvel

de

propriedade

daquele

transmitente?
Resposta 25d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a VALENTINA DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 16.262, do

RI/Zº Oficio-DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nº 36, Hs.
65v/67vº, em 17.06.1964, perante o Cartório do 2° Oﬁcio de
Notas e Protesto de Brasília-DF;

Quesito 26: Com referência a0 registro imobiliário feito na Transcrição nº

de ordem Mêda Livro 3—E, H. 236, feito na data de 06 de

fevereiro de 1.950, perante o CRI—Luziânia-GO, pedem que
sos zoa Bloco c Apt“. 203

-

Brasilla - or - 70254—03u

Fones: 3242.25.50
P E E A ;; . iq;

9955.41.35
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juízo
as infomações seguintes:
a) Na Transcrição nº de ordem 5.585, acima, quem figura na
condição de adquirente?
Resposta 26a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —

,NGV'AC'ÁPÃ

b) Na Transcrição nº de ordem 5.585, acima, quem figura na

condição de transmitente?
Resposta 26h: Wio—.gleâouza Vasconcelos.

e) Qual é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda
Paranoá, que consta do registro anterior deste transmitente?
Resposta 26c: A gleba de terras objeto da Transcrição nº 5.585 tem
origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou
Paranoá, com 572ha.7la.99ca, que coube a condômina

VALENTINA DE SOUZA E SILVA.

d) Como estão definidas, no título anterior, os limites e
confrontações
do
imóvel
de
propriedade
daquele
transmitente?
Resposta 26d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da

Fazenda Paranoá que coube a VALENTINA DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matrícula nº 16.262 do
RI/Zº Oficio—DF e que devem constar da escritura pública de
desapropriação amigável que foi lavrada no Livro nº 36, fls.
65v/67vº, em 17.06.1964, perante o Cartório do 2° Oﬁcio de

Notas e Protesto de Brasília—DF.

W
Quesito 27: Com referência ao registro imobiliário feito na Transcrição nº
de ordem Wilfrid Livro 3-E, ﬂ. 239, feito na data de 06 de

fevereiro de l.950, perante o CRI-Luziânia—GO, pedem que
SQS 203 Bloco C Aurª. 203

Brasilia — DF - 70254-010

Fones: 3242.25.60

?“ A F . J1“,

9955.41.36
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os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos prestem ao Juizo
as infomações seguintes:

a) Na Transcrição nº de ordem 5.591, acima, quem figura na
condição de adquirente?
Resposta 27a: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil —
NQVACA'Pf—

b) Na Transcrição nº de ordem 5.591, acima, quem figura na
condição de transmitente?

Resposta 27b: Wepzaﬂggogcglqs.

c) Qua] é a procedência e o quantitativo de terras, na Fazenda
Paranoá, que consta do registro anterior deste transmitente?

Resposta 27c: A gleba de terras objeto da Transcrição nº 5.591 tem
origem no Quinhão primitivo da Fazenda Paranauá ou
Paranoá, com 572ha.71a.99ca, que coube a condômina
VALENTINA DE SOUZA E SILVA.

d) Como estão definidos, no titulo anterior, os limites e
confrontações
do
imóvel
de
propriedade
daquele
transmitente?

Resposta 27d: Os limites e confrontações do Quinhão primitivo da
Fazenda Paranoá que coube a VALENTINA DE SOUZA E
SILVA são aqueles que constam da Matricula nº 16.262 do
RI/Zº Oficio—DF e quc devem constar da
“«.,

a:

1; :

,

Quesito 28: Caso sejam verdadeiras as infomações de que a área total de

km

WW alqueires, acima mencionados, adquiridos pela
W; que se encontram em comum dentro dos

*
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quinhões que, na primitiva divisão da Fazenda Paranoá,
julgada em 1919, tocaram em pagamento aos então
condôminos GERALDO DE SOUZA E
SILVA,
VALENTINA DE SOUZA E SILVA c MARGARIDA DE
SOUZA E SILVA e diante das infomações contidas nas
respostas dos Quesitos 18 até 27 supra, os Srs. Perito Oficial e
Assistentes Técnicos podem confimtar ao Juízo da
VMADUF/DF se estão corretos, completos e atendem ao
pnincipiosla continuidade do registro imobiliário, os limites e

confrontações que se encontram lançados na Escritura Pública
de Desapropriação Amigável lavrada perante o Cartório do 2°
Oficio de Notas e Protesto de Brasília/DF — Tabelionato
Borges Teixeira — no livro nº 36, fls. 65v/67v, na data de
17.06.1964, na parte onde se lê, expressamente, o seguinte:

"Começando na Marca de Jacarandá, cravado na espigão, na
divisa da Fazenda Tabaquinha, deste marca em rumo a outro
de Jacarandá, cravado na cabeceira do Córrego Cachoeira;

por este abaixo até a sua barra no Rio Paranoá, por este
acima passando pela cachoeila, onde se cravou um marco na
divisa da Fazenda Papua'a, voltandoa esquerda, pelo espigão
águas vertentes, até a marca de Jacarandá, ande tiveram
começo ester limites.”

Resposta 28: Não estão corretos, completos e não atendem ao principio da
MMQbiliário,

os

limites

e

con rontaçõcs que se encontram lançados na Escritura Pública
de Desapropriação Amigável lavrada perante o Cartório do 2ª
Oficio de Notas c Protesto de Brasília/DF —- Tabelionato
Borges Teixeira — no livro nº 36 Hs. 65v/67v, na data de
17/06/1964
, inclusive, os limites e

confrontações da

-

'

Quesito 29: Estes limites e confrontações que se encontram lançados na
Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada
perante o Cartório do 2° Ofício de Notas e Protesto de
Brasilia/DF 7 Tabelionato Borges Teixeira — no Livro nº 36,

fls. 65v/67v, na data de 17.06.1964 são os mesmos que
sºs 208 Bloco c Aptº. 203
Brasília ~ DF - 70254-030

Fans: 3242.25.60
PEN .; . it“;
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constam da Folha de Pagamento do Quinhão que na Fazenda
Paranauá ou Paranoá coube a condômina VALENTINA DE

SOUZA E SILVA?
Resposta 29:»2Sim. Conforme explicitado acima é necessárioa correção da
Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada
perante o Cartório do 2° Oficio de Notas e Protesto de
Brasília/DF— Tabelionato Borges leixeira — no Livro nº 36,

ﬂs. 65v/67v na data de 17/06/1964, pam' que ali se faça a
inserção dos limites e confrontações dªs03 (três) glebas de
terras que couberam a VALENTINA, MARGARIDA E

GERALDO DE SOUZA E SILVA.

Quesito 30: As terras que foram desapropriadas pela NOVACAP e que se
encontram descritas nas Transcrições nºs de ordemw,

9W2, 5.58%, todas do CR1Luz1ania-GO 156m origem, apenas, nas terras que na divisão da
Fazenda Paranauá ou Paranoá coube à condômina
VALENTINA DE SOUZA E SILVA? Justificar a resposta.

Resposta 30215150. Ver a justificativa da resposta no item 2 (dois) deste
Laudo Peiicial.

Quesito 31: Caso não sejam verdadeiras ou estejam incompletas as
descrições dos limites c confrontações das terras, referentesas
Transcrições was.5867-.51581g35.58%»55588255582,
$5853.»;591, todas do CRI—Luziânia—GO, que foram laçados
11a Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada
perante o Cartório do 2" Oﬁcio de Notas e Protesto de

Brasília/DF —' Tabelionato Borges Teixeira — no Livro nº 36,
fls. 65v/67v, na data de 17.06.1964, quais são as providências
que os Srs. Perito Oficial e Assistentes Técnicos indicam ao
MM. Juiz da VMADUF/DF, de modo que sejam corrigidas e
sanadas as irregularidades contidas no referido título

aquisitivo e que foram transportas, indevidamente, para o
registro imobiliário nº 2.239, do Livro 3-B, H. 31, feito na

data de 11.09.1964, perante o Cartório do 1° Oficio de
Registro de Imóveis do DF, atualmente, Matrícula nº 55.456,
SQS 203 Bloco C Antª. 203
Brasilia » DF A 70254-030

Fonts: 3242.25.50
9985.41.56
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do CRI—2º Oficio—DF?

Resposta 31: Em primeiro lugar ªº“er_detenninada a_retiíicaçggrda

Escritura Pública de, Desapropriação Amigável lavrada
perante o Cartório do 2° Ofício de Notas 6 Protesto de

Brasília/DF — Tabelionato Borges Teixeira — no Livro nº 36,
fls. 65v/67v, na data de 17.06.1964, para que, ali, o Tabelião

tomando-se por base os registros imobiliários que são

oriundos dos quinhões primitivos de Valentina de Souza e
Silva, Margarida de Souza e Silva e Geraldo de Souza e Silva,

conforme indicação constante do Quadro de Desapropriação,
faça a inserção dos limites e confrontações que estão descritos
nas Matrículas nªs 16.262, 16.263 e I4. 541, todas, do CRI—2°

Oﬁcio-DF.
Exemglo: A gleba de terras comm alqueires, em comum,

adquiridas pela NOVACAP por desapropriação feita de JOSÉ
DE SOUZA VASCONCELOS, é composta por: a) pane de
terras da Transcrição nº 5.586, que é originária do Quinhão
primitivo de VALEN'I'INA DE SOUZA E SILVA, cujos
limites e confrontaçõcs da área maior com 527ha.71a.99ca

estão definidos na Transcrição nº 2.160, às fls. 201, do Livro
3:13, datada de 01.02.1939, do CRI-Luziânia—GO; b) parte dc

terras da Transcrição nº 5.580, que é originária do Quinhão
primitivo de MARGARIDA DE SOUZA E SILVA, cujos
limites e confrontações da área maior com 498ha.11a.99ca
estão definidos na Transcrição nº 1.137, às 05.194/195, do
Livro 3-A, datada de 07.03.1933, do CRI—Luziânia—GO. c)
pane dc terras da Transcrição nº 7.742, que é originária do

Quinhão primitivo de GERALDO DE SOUZA E SILVA,
cujos limites e confrontações da área maior com
969ha.53a.32ca estão definidos na Transcrição nº 2.159, às

fls. 201, do Livro 3-B, datada de 30.01.1939, do CRI—

Luziânia—GO.

Folha: 2
Processo nº:) .

Rubrica.
.
Quesito 32: Qual o percentual ou quantos hectares de terras o Poder “W3
Público (Estado de Goiás, União, Distrito Federal, Novacap

ou Terracap) dªwn-ion dentro do quinhão de.
527ha.7la.99ca, da Fazenda Paranoá, que coube a
VALENTINA DE SOUZA E SILVA, cuja área foi registrada
sqs 208 Bloco C Aptº. 203
Brasilia - DF - 7o254-030

Fones: 3242.25.60
9985.41.86

.

Processo 0391.001.697/2013 Vol IV (4258105)

37/2013

SEI 0391-001697/2013 / pg. 399

m 'ª" º

.

'
, ,

'/

Processo 0391.001.697/2013 Vol IV (4258105)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 400

Carlos Augusto Alvares da Silva Campos
Engº. Civil — CREA IUJZ/D

Perícias Judiciais — Avaliações - Consultoria

na Transcrição nº de ordem 2.160, fl. 201, Livro 3-B, em

01.02.1939, perante o CRI-Luziânia—GO,
Matrícula nº 16.262, do CRI-2ª Oficio-DF?

atualmente,

Resposta BZÉTNOVACAP, dentro do quinhão de Valentina de Souza e
Silva desapropriou 66%, num total de 348ha.29a51ca.
.

Quesíto 33: Exceto PAULO EDUARDO GRESTA, cujos registros
imobiliários ns R8,,S/16262 R.86/]6. 262, Av. 87/16. 262 e
R.88/16.262, todos do CRI-2° Oficio-DF foram cancelados
por força da r. sentença transitada em julgado, proferida nos
autos da Ação Civil Pública— Processo nº 2001. 01. 1. 0144935, da Vara de Registros Públicos do DF, conforma Averbação

nª Av. 1 17/16. 262, do CRI—zº 0110100me
% Matrículª ªº ““ªlgº CR1:_2°__Qﬁc1o-DF£1spoem de
t1
e o
com orça de‘“jus in re" que os permitem
fixar sua posse e dominio sobre a área maior de
527ha. 71a. 99ca que coube á condômina VALENTINA DE
SOUZA E SILVA, por ocasião da divisão da fazenda
Paranauá ou Paranoá, cuja panilha foi homologada por
sentença de 1/12/1919?
Resposta 33: Vide resposta ao Quesito 12, formulado nos quesitos de
Heraldo de Abreu Coutinho E Outros.

Quesito 34:0 Poder Público (Estado de Goiás, União, mam
Novacap ou Terracap) can-1351's. u;

ª” . Em caso de resposta posmva
s foram
desapropriados dentro deste Quinhmm
Émiªgxgªue deu origem a esta desapropriação? Podem os
rs.

erito e Assistentes Técnicos indicarem a cadeia

dominial desta desapropriação?
Resposta 34: Sim. Vide Escritura Pública de Desapropriação Amigável

lavrada perante o Cartório do 2° Ofício de Notas e Protesto de
BrasiIia/DF— Tabelionato Borges Teixeira— no Livro n‘7 36,

fls. 65v/67v, na data de 17.06.1964, cópia anexa a este Laudo
SQS 208 Bloco C Aptº. 203
Brasilia - DF — 70254-OJD

PEC A19
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AMM

Pericial.

Quesito 35: O Poder Público (Estado de Goiás, União, Distrito Federal,

Novacap ou Terracap) desapropriou terras no quinhão
primitivo que coube ao condômino Geraldo de Souza e Silva?
Em caso de resposta positiva, quantos hectares foram

desapropriados dentro deste Quinhão? Qual foi o título
aquisitivo que deu origem a esta desapropriação? Podem os
Srs. Perito e Assistentes Técnicos indicarem a cadeia
dominial desta desapropriação?

Resposta 35: Sim. Vide Escritura Pública de Desapropriação Amigável
lavrada perante o Cartório do 2° Oficio de Notas e Protesto de
Brasília/DF — Tabelionato Borges Teixeira — no Livro nº 36,
fls. 65v/67v, na data de 17.06.1964, cópia anexa a este Laudo

Pericial.

Quesito 36: Os condôminos GEIEALDO DE SOUZA E ASM/Aja .

WBÁDA-DEsºUZA E SILVA, por qualquer meio,
adquiriu terras dejuhallaggca, que coube a
VALENTINA D
ZA E SILVA na divisão da Fazenda
Paranoá, julgada por sentença no ano de 1919?
Resposta 36: Na pesquisa realizada pelos Perito Oficial, junto aos
canários de imóveis de Luziânia—GO e Brasilia-DF gâovfoi
cºnstatada qualquer venda de terras do Quinhão de

527ha.71a.99ca, quc coube a VALEN'l'INA DE SOUZA E
SILVA para GERALDO DE SOUZA E SILVA ou
MARGARIDA DE SOUZA E SILVA;

Quesito 37: Por ocasião da divisão da Fazenda Paranauá ou Paranoá, em

1919,
mªs 5
as
s
proprie ade de Wmﬁ‘m

WA! DE_ SOUZA E SILVA e WDQJDE
OUZA E SILVA?

SQS 208 Bloco cAarª. 203
Brasilia — DF -— 70254-030
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Resposta 37Não.

Quesito 38: Em caso de resposta negativa ao Quesito nº 36, como os Srs.
Perito Oficial e os Assistentes Técnicos explicam a
duplicidade de registros entre a Matrícula nªQÉZBQJdo Livro
3-B, H. 31, feita perante o CRI-Iº Oficio/DF e Matrícula nº
“16.262, do CRI/2ª Oficio-DF? Esta duplicidade poderá ser
corrigida a qualquer tempo, em virtude de erro evidente da

lavratura do título aquisitivo ou registro da gleba de terras
com 118,231, da Fazenda Paranoá, Transcrição nº 2.239, do
Livro 3-B, ﬂ. 31, feita perante o CRI—lº Oficio/DF,
atualmente, Matrícula nº 55.456, do CRI—2ª Oficio-DF?
Resposta 38 Vide item nº 2 deste Laudo Pericial e resposta ao Quesito nº

31, formulado por Heraldo de Abreu Coutinho e Outros.

Quesito 39: Quais são os condôminos (Poder Público e Particulares) que
atualmente, são proprietários na gleba de terras com
527ha.7la.99ca, oriunda da Fazenda Paranauá ou Paranoá,

que no quinhão primitivo coube a YALENTINA DE SOUZA
E SILVA? Existe“área suficiente para acomodar todos os
condôminos? Estes condôminos que têm seus títulos registros
no CRI-zº Oficio/DF exercem posse efetiva sobre suas terras?
Em caso de resposta negativa, onde estão localizadas suas
posses? Estas posses estão localizadas em terras públicas ou
particulares.
Resposta 39: A TERRACAP, por força do registro imobiliário
representado pela Matrícula nº 55.456, do CRI—2” Oficio-DF
detém domínio de 66% da gleba de terras do Quinhão de

Valentina de Souza e Silva. Os demais comunheiros estão
relacionados na Matrícula nº 16.262. Paulo Eduardo Grasp
teve seus registros imobiliários cancelados, confotme
Averbação nª ll7/lG.262. O registro imobiliário nª 82/16.262

feito em nome de muro AFONSO DE OLIVEIRA
GOULART merece uma exame acurado, por parte do MM.
Juiz condutor deste feito demarcatório, tendo em vista que a
gleba de ten-as, objeto da Transcrição nº 5.588, do Livro 3-E,

sos zoa maca c Apt". 203
Brasília » DF - 702544330
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fl. 238, do CRI—Luziânia—GO o_onsta da Escritura Pública de

Desapropriação feita pela NOVACAP sobre a gleba de terras
com 118,23l alqueires.

Quesito 40: Caso seja verdadeira a afirmação contida na Escritura Pública

de Divisão Amigável lavrada no Livro nº 36, ﬂs. 65v/67v,
lavrada perante o Cartório do 2° Of'
CIO de Brasília—DF, na
data de 17.06.1964, segundo a qual: “Assim
e Ex ro riados existe u a área total de l
'
comum de tro dos uinh es,——
e, na primitiva divisão da Fazenda Paranoá,julgada em
1919
_,
«
Z
de Sn . , ' , ' .' MSilvaeMarganda

'—

'

e' juridicamente posª—El a Compa

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — klO'VQºKE—AP-a
—
esmembrar área certa e determinad
par
a a constituir o Setor
Estaleiro Sulmosteiro São BentodeOlinda
e oSetor
Ermida Dom Bosco— SEDB— RA] antesda divisão da
area
maior entre os condôminos, conforme consta das Averbações

Wade 110964, do CRI- 1° OficioDF.
Resposta 40: Verificada a irregularidade relativaa du licidade de limites
entre as areas registradas na Matrícula fmz(Vãlethinà
de Souza e Silva) e a Matrícula nª 55456 (Gleba de terras
com l 18,231 da TERRACAP) torna-se necessário o imediato

bloqueio de ambas as matrículas, até guesejam sanadas as
irregularcs da Escritura Pública de
DesapropriaçãoA111igévc_l
celebrada em 17.06. 1964, lavrada no I1vro nº 36, fls.

66v/68v,feitem
a 16.06 1964, perante o Cartório do 2° OfC10
de Notas 9 Protesto de Brasília—DF, devidamente transcrita
sob nºª—#239, do Livro 3—B, fls. 03], em 11.09.1964, do RI/l°
Ofício- DF. O-blogueio das matrículas16.1155.4
" 262 e 56,

ambas, do RI/Zº Ofício—DF for determinadopelo
Míui
MM. ídê
Direito da Vara dc Registros Públicos, conforme decisão

proferida nos autos do Processo de Medida Cautelar nº
2000.30988—0 requerida pela MPDFT.
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03. CONCLUSÓES

Carlos Augusto A. da S. Campos, Perito do Juízo, nomeado nos autos da

Ação de Demarcação requerida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA — TERRACAP contra ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA e
OUTROS, vem à presença de V.Exa., submeter as conclusões alcançadas
através do estudo do processo, pesquisa dos elementos e vistoria realizada
“in—loco“, tendo respondido aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas
partes nos autos e elaborados os mapa e memórias descritivos da
demarcação do imóvel rural denominado Fazenda Paranauá ou Paranoá,

referente ao Quinhão de Valentina de Souza e Silva com área registrada de
527ha.71a.99ca, objeto da Matrícula nº 16.262, do RI]? Oiicio—DF, cuja
área medida, depois de realizados os trabalhos de demarcação alcançou
539,0289 hectares, ludo, compilado neste Laudo Periciai.

Após o estudo detalhado dos fatos ocorridos e relacionados no processo,
são as seguintes as conclusões a que se chegou:

lª'. A área objeto do pedido da demarcação, descrita na inicial, tem uma
extensão definida no registro imobiliário, correspondente a

527ha.71a.99ca, conforme Matrícula nº 16.262, do Rl/Zº Oficio-DF ;
2‘. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP —
desapropriou, no Quinhão de Valentina de Souza e Silva, uma área

correspondente a 66% (sessenta e seis por cento) do imóvel, que
corresponde a 348ha.29a.51<:a.
3“. Existe a necessidade de se corrigir, com urgência, os limites e
confrontações indicados na Escritura Pública de Desapropriação
Amigável celebrada em 17.06.1964, lavrada no Livro nº 36, fls.

66v/68v, feita em 16.06.1964, perante o Cartório do 2° Oﬁcio de Notas
e Protesto de Brasília-DF, devidamente transcrita sob nº__:
2.239 do
Livro 3-B, ﬂs. 031, em 11.09.1964, do RI/lº Oﬁcio-DF, para que, ali,
SQS 205 Bloco C ADI“. 203
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se faça constar os limites e confrontações das áreas maiore
Quinhões de VALENTINA DE SOUZA E SILVA, MARGARIDA DE
SOUZA E SILVA e GERALDO DE SOUZA E SILVA, uma vez que a
desapropriação atingiu terras localizadas, em comum, dentro das áreas
destes 03 (três) primitivos condôminos da Fazenda Paranauá ou
Paranoá.

4'. Para a definição do traçado das linhas de demarcação, foi preciso fazer

o levantamento em campo e interpretar os elementos de descrição do
imóvel que constam no registro imobiliário, levando-se em conta que o

imóvel, objeto da perícia, tem uma extensão de 527ha.71a,99ca. Dessa
maneira, após considerar como limitadores do imóvel os Córregos
Burity, a oeste, o Rio Paranoá ao norte, o Córrego Cachoeira, a leste, e
o traçado do espigão, ao sul, foi encontrada uma área superior a
800ha: conforme se vê do mapa anexo a este Laudo Pericial.
Depois de minucioso estudo e considerando-se que 0 Rio Paranoá e o
Córrego Cachoeira estão bem definidos, este Perito Oficial chegou à
conclusão de que, a combinação que mais se aproxima da área
dividida/registrada, objeto da demarcação, e' aquela que considera o
Córrego Buritizinho como o verdadeiro Córrego Burity como limite a

oeste, o Rio Paranoá ao norte, o Córrego Cachoeira como limite leste,
e a divisa ao sul, posicionada um pouco mais ao norte do espigão na
divisa da Fazenda Taboquinha, de modo a não interferir em áreas

regularizadas pela Terracap, alienadas a terceiros e totalmente
consolidadas em pane da Região Administrativa do Lago Sul, - QI-29.
É importante esclarecer ao MM. Juiz e às partes interessadas que

abaixo da linha divisória, ao sul, que ora está sendo sugerida para fins
de demarcação e que está traçada fora do espigão divisor entre a

Taboquinha, Paranoá (: Rasgado, existem áreas consolidadas que
pertencem ao W0 Sul, cujos lotes de terreligs
“foram regularizados e aliena os a terceiros.
Dessa forma, após interpretação criteriosa dos elementos de divisas do

Quinhão de Valentina de Souza e Silva que foram indicados na sua
Folha de Pagamento do Quinhão de terras com 527ha.7la.99ca, ªte

Perito do Juízo

considerando o CórregLBuritizinho como o

verdadeiro córrego Burity (visto que este está mencionado no registro

imobiliário da Matrícula nª 16.262. do RI/Zº Oficio—DF) «foi
encontrada uma área com a extensão de 530.0289 hectares Dara o
SQS 208 Bloco C Aptº. 203
Brasilla — DF - 70254-030
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:,

da planta, ªnexos ao Laudó Perícia]. Caso as linhas de demarcação da
Gleba de terras, objeto da lide, aqui sugerida, não sejam contestadas
pelas partes interessadas, nesta hipótese, a demarcação do Quintão de
Valentina de Souza e Silva, localizado na Fazenda Paranoá, com

530ha.023.89ca. poderá ser homologada pelo MM. Juiz da Vara do
Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano & Fundiário do Distrito

Federal, ressalvados os direitos daqueles que não participaram da
relação deste processo demarcatório.

”Mªl“)

”ºª-'in?

Ima-,,,
"Lv/zm
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imóvel ob'Leto desta demarcação com perímetro de 10.394 90m, sendo
que no seu perímetro existe uma área com 57ha.02a.24ca que está
submersa no Lago Paranoá,.confonne se vê do memorial descritivo e
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0109, Conj. 02, Casa 002, Brasilia (DF)

odilnnadvoºadoâbhmmailcom

Excelentíssimo Sr. Dr, Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente.
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal

Processo nº 2725/9!

PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART,
litisconsorte passivo, já qualificado nos autos à epígrafe, vem à
honrosa presença de V Em,, por seuadvngndo. tecer considerações
sobre u laudo técnico apresentado pelo Sr. Perito
louvado,
apontando-lhe

os

erros,

omissões

e

outras

deficiências,

considerando-se que () postulante é profissronal da Agg'mensura &
Carmgram> sentindo-se, assim, confortavel ao apreciaifg traga"
pericial de fls 193‘) acostado aos autos. a saber
ãº” 'ª“
G ilustre pcrim apreccnmu duas hipóteses distintas :: COUNT" Gºias tam-a

Gºin'-acção de seu laudo. considerando o limite Ocslc da g3:

Daianª.

saber:

,— »

:s} Fni cºnsiderado cv C5,
limítrofe enlre os quiri ões adjacentes de Joe-.
_ Nigele
'
objeto da matricula 56.908. do lº CRI do Distrito Fediér'al, :::;o é);
Valentina de Souza e Silva. ol n (has maln’culas V; 262 e 55.456 da

mesmo Cartório.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
Superintendência Licenciamento c Fiscalização - SULFI
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DESPACHO
Em 32,1 de novembro de 2013.

A cons,
Para conhecimento e providências cabíveis.

Qua/vm WLM

Diana Verona

Assessora da SULFI/IBRAM
Mat. 264.755-9

Em @5/JJ/J3

..
wh' Huum I(lml
5111mm Assessma

COFISIS‘JLHHBW
Mat: 254.1557
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Superintendência de Licenciamento e Fiscalização
Coordenação de Fiscalização Ambiental — COFIS
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REFERÉNCIA: Auto de Infração Ambiental n" 2893/2013 e Processo n" 039100L697/20l3
AUTUADO: Associação do Proprietários de lotes do loteamento Mini Chácaras do Lago
Sul

Flávia de Moraes Mendes. Auditora Fiscal de Atividades Urbanas — Especialidade: Controle
Ambiental. Mul. 264.259-x. vom apresentar

RÉPLICA

ao Recurso Administrativo interposto. tempestivamente. pela autuada.

lim scn Recurso. u Associação autuada nlinnu que o Auto de Infração pudccc de vício
inszmz’n el, pois a área apontada no Auto não corresponde à área da Associação,
Iisclurecc que:
º

o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul divide-se em duas áreas distintas.
identificadas como líTAPA l c li'I'APA II: _

.

a ETAPA l corresponde às Quadras 0] e 03. situada às Quadras 31 e 33 do Setor
Habitacional Dom Bosco:

o

.

a Associação corresponde à ETAPA I.

Pois bem. em que pese constar do Auto de Infração a ETAPA ]] como sendo objeto da
infração administrativa. cuida—sc. tão somente. dc erro material. Conibmie relatado no Relatório de

"Nani/m human-mm ( siim! da Inillyrliillílli- '
sun 5n . [flour ( ' . :../mm.. lin/ur
Brasilia - DF - 7a 750-543 - (61) 3214-5595
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Vistoria anexado aus autos. a área visloriada corresponde a ETAPA [. localizada às Quadras 31 L' 33
do Setor Habitacional Dom Bosco.
Assim sendo. caracterizada a infração ambiental. sou pela manutenção do Auto dc Infração.
uma vey. que O crro apontado pela Autuada é meramente material. onde IP:-sc ETAPA II. dcvc ler-su
ETAPA I.
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DESPACHO

Brasília, A n. H":
ÁCOFIS,
‘
Segue o presente processo com vistas à PROJU, para subsidiar o julga
mento do Auto
de Infração pela autoridade ambiental competente, conforme Art. 59
da Lei nº 41 de 13 de
setembro de I989.

FERNANDA TÁPIA T. MÁXIMO

.

Gerente de Fiscalizªção Ambiental e dos Recqrsos Hídricos
'

GEFIR/COFIS/SULFI
Mal. í.661.lS7-8

A SULFI, com vistas à PROJU,
Para subsidiar julgamento da autoridade ambiental competente, confo
rme Art. 59 da
Lei n°41 de H de setembro de 1989.

Em, ”Kai/J 3/

“ªaa
SI

'

NE DE MOURA ROSA
COFIS/SULFI/IBRAM
Assessora

Mat.: 264.756-7
Folha nª: __—
2.35
Processo nº: Sªn fm,! bºlª—l 705:}
“
Mat./Rubrica: 264.302-2

MA.

Pªtrimônio Cullural da Humªnidade"
Sl I - Blow C - EdITIcio Bim:
F - 70 750-543 - (GI) 32145603
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º
DESPACHO

Referência: Processo nº 391.001.697/2013
Assunto: Auto dc Infração

Brasília, 05 dc fevereiro dc 20l4.

A PROJU,

Para conhecimento c providências cabíveis.
\./

Jª'? ka. xm

x ' (uªi/ví ' /

Diana Veronez

B

Assessora SULFI/IBRAM
264.755-9
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DESPAC H O

A Drª. Lorene Raquel,

Para exame e manifestação.

Brasília)4 de %kui/w
V

EDUARDO LUIZ DELL
Procurador Ch e
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PARECER N": 200.000.0H—l14 - PROJUIIBRAM
PROCESSO Nº.: 0391—001697/2013
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO
CONDOMINIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO N." 2893/2013

Ementa:

Auto

de

Infração

n“.

2893_/20l3.

Supressão de Vegetação Nativa do Cerrado para
ﬁns dc Parcelamento de Solo sem

=|

devida

Autorização Ambiental. Lei n." 4l/8‘). Presentes a
ªutoria e a materialidade da infração. Procedência
do Auto de Infração. Manutenção das penalidades.

Senhor Procurar/urlVng/L'.

I - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a lavratura do Auto dc Infração nº,
2893/20I3 (fl. 02). datado de 4 dc novembro de 2013. por infringência ao artigo 54.

incisos I. X e XXIlL da Lei Distrital n.“ 41/89 c/c artigo 26 da Lei nº 12,651/l2 (Código
Florestal). no qual foi consignada & aplicação da penalidade de advertência por escrito.
consoante O artigo 45, inciw 1. da Lei n.” 4|/8‘). para que o autuado apresentasse plano de
“recuperação de áreas degradadas no prazo de 30 (trinta) dias. e dc embargo a obra.
consoante o artigo 45, inciso VII. da Lei n.“ 4|/89.
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Segundo

o

Relatório

de

Vistoria

nº

390/2013

-

GEFlR/COFIS/SULFI/IBRAM (fls. 04/33). constatou-sea supressão de vegetªção nativa,
sem a autorização do órgão ambiental. Segundo os fiscais. tal situação associada à
presença de outros fatores. tais como piquetes. placas com endereço. demarcação de
quadras e áreas cercadas denotam a tentativa de parcelamento de solo.
0 Auto de Infração foi entregue na guarita do Condomínio. mas o
funcionário se recusou a assinar, conforme consta na ﬂ. 06.
Em 14” 1/2013t o autuado apresentou impugnação. alegando. em suma.

que o auto de infração contém erro insanável por supostamente apontar como infrator a
ETAPA II. que a aplicação do Auto de Infração violou os princípios do contraditório e da
ampla defesa. que a área onde a ETAPA 1 está situada pertence a particulares. que ha
ação demarcatóría ajuizada pela Terracap que sanará qualquer dúvida. quc há laudo quc
demonstra que somente 66% da área pertencem à Terracap e que atualmente tramita, na
Secretaria de Condomínios pedido de regularização de parcelamento de solo. Pugna pela

anulação do Auto de Infração.
Em réplica. o ﬁscal (fls. 210) esclarece que o Condomínio Mini
Chácaras do Lago Sul se divide em duas áreas. ETAPA I e ETAPA II' que & ETAPA [
corresponde as Quadras 1 e 3. situadas às Quadras 31 e 33 do Setor Habitacional Dom
Bosco. que a ETAPA 1 corresponde à associação e que apesar de constar no Auto a
ETAPA ll. percebe-se que o local vistoriado pertence a ETAPA l. Pugna pela
manutenção do Auto de Infração por se tratar de erro material.

E o relatório. Passa-se a analise.
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O IBRAM é uma Autarquia Distrital de meio ambiente responsável pela
execução da política ambiental do Distrito Federal. que tem como objetivo a preservação.

a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propicia a vida.
É considerada infração ambiental administrativa. para efeitos de
responsabilização. toda e qualquer ação ou omissão que viole as regras e regulamentos de
proteção ambiental e. consequentemente, passível de punição mediante a imposição do
Auto de Infração. mediante o exercício do poder de policia conferido aos órgãos de

defesa e proteção ao meio ambiente.
Como se sabe. a fiscalização ambiental visa proteger o meio ambiente.
de fom1a a evitar os danos ambientais ou rcprimi-Ios. No exercício do poder de policia.
lavrou—se o Auto de Infração n.° 2893/13. em conformidade com o artigo 56 da Lei
Distrital n.“ 4I/89. e enquadrando-se a conduta do autuado nas seguintes infrações
ambientais:

LEI N'. MI. DE I3 DE SETEMBRO DE 1989
Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal
Art. 54 São infrações ambientais:

(,..)
l - construir. instalar ou fazer funcionar. em qualquer parte do território do
Distrito Federal. estabelecimentos. ohms ou serviços submetidos ao regime
desta lei. sem licença do órgão ambiental competente, ou contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes.

Pena: incisos I. II. V. VI. VII. X e XI do art. 45 desta lei;
(..,)

X - dar início. de qualquer modo. ou efetuar parcelamento do solo sem
aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com
inobservância das normas ou diretrizes pertinentes.
Pena: incisos I. II. VII. VIII. X e XI do art. 45 desta lei:

(...)
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Peça Nº
Processo Nº
Matrícula
Assinatura
XXIII - transgredir outms normas, diretrizes. padrões ou parâmetros federais
ou locais. legais ou regulamentares, destinados à proteção da saúde ambiental

ou do meio ambiente.
Pena: incisos I. II, Ill. IV, V, VI, VII, VIII. IX, X e XI do an, 45 desta lei,
(...)

Iniciado o processo administrativo com a lavratura do Auto de Infração

foi garantido ao autuado o direito à ampla defesa e ao contraditório. tendo o autuado
apresentado impugnação tempestivamente.

De um modo geral. percebe-se que não houve mitigação do direito de
defesa. pois no próprio Auto dc Infração entregue ao funcionário do autuado há
informações sobre o prazo recursal e dados infonnativos suﬁcientcs capazes de
possibilitar a elaboração da peça defensiva.
Nesse ponto. vale mencionar que nem mesmo a recusa do funcionário
do autuado em assinar 0 Auto de Infração tem o condão de infamar o presente processo.
uma vez que costa a assinatura de duas testemunhas e o autuado apresentou defesa

tempestivamente.
lmpende. ainda. destacar que a situação fundiária do bem não foi o que
motivou a aplicação do Auto de Infração em análise, pouco importando. neste momento.
o litigio existente em juízo ou a tramitação de processo dc regularização.
A aplicação das penalidades se deu porque após vistoria in loco. a
Fiscalização constatou a supressão de vegetação e o inicio da instalação de parcelamento
de solo sem a devida autorização ambiental. conforme se extrai dos documentos
colacionados aos autos.
Além disso. a alegação de existência de vício insanávcl não merece
prosperar. eis que se trata de mero equívoco no que tange a indicação da ETAPA II
“Bravin. mmm an...-| «. lIumthí'
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apesar de se tratar da ETAPA |. Tambem. percebe—se que o endereço declinado
expressamente no Auto de Infração se refere claramente a ETAPA I ao citar a Quadra 33.

o que reforça de tratar de um engano incapaz de macular a lisura do procedimento. uma
vez que os demais dados afastam qualquer dúvida.

Ademais, a Lei Distrital nº 04l/89. quc disciplina u Política Ambiental
no âmbito do Distrito Federal. é bem clara no sentido de que nem toda incorreção é

passível de nulidade. Veja:
Art. 57. As omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração não

aean'ctarao nulidade do mesmo quando do processo constarem os elementos
necessários ;) delemtinação da infração e do infrator.

Assim. a indicação equivocada do número afeto à ETAPA não afasta a
existência da infração porque há nos autos elementos sulicientes que comprovam zt
violação. inclusive no que tange à sua autoria e materialidade. ambas narradas no auto de
infração e eorroboradas pelas provas constantes nos autos.
Diante disso. verifica-se que as penalidades de advertência e embargo

encontram fundamento legal nos incisos I e VII do artigo 45 da Lei Distrital n.“ 4l/89.
com o propósito de que o autuado apresente plano de recuperação da área e não promova
qualquer obra.
Verifica-se. pois. a regularidade de todo o procedimento Iiscalizatório
em observância ao princípio da legalidade. restando presentes a autoria e a materialidade
do ato que ensejou a lavratura do Auto de Infração nº. 2893/2013.

[Il — CONCLUSÃO
Presentes

os

pressupostos

legais

e

fáticos

que

conferem

à

Administração Pública todos os atributos do poder de polícia. manifesta—se esta
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Procuradoria Jurídica. salvo melhor juízo. pela procedência do Auto de Infração nº.
2893/2013, mantendo as penalidades de Advertência e Embargo.
É o entendimento.
Submeto à apreciação do superior.

Brasilia. 26 de fevereiro de 2014.

L Mi,'

LORENÁAQQUEL/
DE SOUZA
PI cmadmIa Jmídica

Adm lll/(| — OAB/DF 29.873

Aprovo o pronunciamento por seus próprios e jurídicos fundamentos,
Encaminhe-se à Presidência deste Instituto para proceder ao julgamento em I“ instância.
consoante inciso X. artigo 5°. do Decreto n.º 28.l 12. de l ] dejulho de 2007.

Brasilia. 26 de fevereiro de 20l4.

EDUARDO LUIZ D

LA ROCCA

Proc-umd -Chefc'

'uma... “1"wa (“nllunl a Humanidade“
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J ULGAM ENTO

Acolho o pronunciamento exarado pela doula Procuradoria Jurídica e
julgo procedente o Auto de Infração n.“ 2893/2013. em desfavor da ASSOCIAÇÃO

DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES no CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS no
LAGO SUL. mantendo as penªlidades aplicadas.
Dê conhecimento desta Decisão ao Autuado.

Brasilia. 26 de fevereiro de 20l4.

NILTON

BATISTA JÚNIOR
Prusirlcmc
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INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
- INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL—

DECISÃO N°200.000. 050 ”4- Pugszlramm
O PRESIDENTE DO INSTITUTO D0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL — no exercício das
ªtribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3°, inciso XVIII. da Lei nº 3984. de 28 de maio de
2007 e pelos artigos Sº, inciso X e 53. inciso XVIII, ambos do Dccreio nª 28.I12, dc ll dcjulho dc
2007 e tendo em vista o que consta do Processo n.“ 0391—001697/2013, DECIDE:

1—

Julgar procedente o Auto de Infração nº. 2893/2013.

ASSOCIAÇÃO

DOS PROPRIETÁRIOS DE

lavrado em desfavor da

LOTES DO CONDOMÍNIO

MINI

CHACARAS DO LAGO SUL. por incurso nos incisos |, X :: XXIII do amigo 54 da Lei Distrital
n.“ 4 |/89. mantendo-se as penalidades de advertência :: embargo.
2-

Facultar ao autuado a interposição de recurso. mediante protocolo registrado no IBRAM.

dirigido ao Secretário de Estado do Mcio Ambienle e Recursos Hídricos do Distrito Federal. no
prazo dc 05 (cinco) dias. a contar da data do recebimento da presente Decisão. conforme prevê n

caput do artigo 60 da Lei nº. 4I/89;
3-

Publique-sc e noIiI'Ique-sc a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO

CONDOMÍNIO MINI CHACARAS D0 LAGO SUL.

Brasiliª. 26 de fevereiro de 2014.

Nªngª/«Eªmon
I’rvxidenh:
"um-In - ram-(mm (“ul-ml (LI III-uunudmk"
SFI'N omnm SII III Oro T" , Fdxﬁno mm
(11' 70 7511-541 , Banha , nr
Fan: (MIDI-141.07
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PROCESSO Nº.: 039I-001697/2013
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO nos PROPRIETÁRIOS
CONDOMÍNIO MINI CHACARAS no LAGO SUL
Folha:

_

DE

LOTES

no

219

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇAO Nº. 2893/2013

Processo nº: 55“ gerem IPOB

Rubrica: LINQ,” mask; 5
NOTIFICAÇÃO Nº. 200.000. 050

ll4—PRESl/IBRAM

Fica o autuado. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES
DO CONDOMÍNIO MINI CHACARAS D0 LAGO SUL, ou seu representante legal.

NOTIFICADO de que este Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal — Instituto Brasilia Ambiental — julgou procedente, em 1” instância. O Auto de
Infração n." 2893/2013. mantendo-se as penalidades de advcnência e embargo. conforme
decisão anexa.
É facultada a interposição de recurso, mediante protocolo registrado no
IBRAM e dirigido ao Secretário dc Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal. nO prazo de 05 (cinco) dias. a contar do recebimento desta,

Brasília. 26 de fevereiro dc 2014.
Atenciosamente.

NILT

A

REIS BATISTA JUNIOR
Presidente

.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO CONDOMINIO MINI
CHACARAS DO LAGO SUL

SHIS, QI 33, CONJUNTO ], LOTE l
LAGO SUL /DF

CEP: 71.680-353
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
BRASILIA AMBIENTAL—IBRAM—DF
Folha Nª_
025M
Processº Nºôºjw OSHÉI
A

S

6‘3?
Proc. nº 0391-0016 l2013
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO
CONDOMÍNIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇAO Nº 2893/2013

SONIA TELES DE BULHOES. brasileira, Advogada inscrita na ORDEM DOS

ADVOGADOS DO BRASIL — SECIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SOB O N°
8.690 constituída pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO
LOTEAMENTO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, pessoa jurldica de direito
privado, com CNPJ Nº 00.673283/0001-31. siIuado no SHDB DF-025, SHIS QI
33. Conjunto 01. Lote O1. Lago Sul- Brasilia-DF, neste ato representado por sua

Presidente Srª WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, brasileira, funcionária
pública, CPF 144.975,061—34, domiciliada no SHIS QI 33, Conjunto 01, LoIe 01—
Lago Sul/Brasilia—DF, CEP: 71680353. (Mandato Pracuratório nos autos),
vem, perante V, Exª, REQUERER CÓPIAS DE INTEIRO TEOR DO FEITO EM

EPÍGRAFE. PARA FINS DE INSTRUIR DEFESA EM PROCESSO JUDICIAL.
Outrossim, coloca-se à disposição para atender qualquer exigência por este
órgão Público, visando atender este pedido. através do telefone 61-3242-2986.

Aguardadeferi

Brasilla,{3
fªlª/ZZ); 2014
ULHOES

Lªpa/DWT“ *
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental — IBRAM
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PROCESSO Nº: 0391-001697/2013
INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO CONCOMÍNIO MINI
CHACARAS DO LAGO SUL
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2893/2012

Folha Nª oZJÁª

Processo NºôelºãláºÍLJQQ

%%%& 39+ 8591
55mm

Mªtriculª

DECLARO PARA OS FINS DEVIDOS QUE RECEBI CÓPIAS DO PROCESSO ACIMA.

/,

Brasília, 06 de iunhu de 2014

SONI T LES
OAB/DF Nº 8.690
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EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL— INSTITUTO BRASÍLIA
AMBIENTEAL

ﬂ/éiéﬁ
Dã
/ó(o
ÉZÉY/ % 3W
888.002 814/14

PROCESSO Nº: 0391 ~001697/2013
I
INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIEFARIOS DE LOTES DO CONCOMÍNIO MINI
CHACARAS DO LAGO SUL
ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2893/2012
___,
Folha Nª 52,22;

Processo Nºõéllºõi 69415015

L&M
ssinalura

_ªªªrisítà
Mamcula

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL, pessoa jurídica de direito privado, corn CNPJ Nº
00.673183/0001-31, situado no SHDB DF-025, SHIS QI 33, Conjunto 01 , Lote 01,
Lago Sul- Brasília-DF, neste ato representado por sua Presidente Sr.ª WILMA
DO COUTO DOS SANTOS CRUZ,
brasileira, funcionária pública, CPF

144.975.061-34, domiciliada no

SHIS QI 33, Conjunto 01, Lote 01-Lago

Sul/Brasilia-DF, CEP: 71.680.353, vem, perante V. Exª, com fulcro no caput do
artigo 60 da Lei nº 41/89, tempestivamente, por sua Advogada, (Mandato
Procuratório nos autos-fls. 55), apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da DECISÃO Nº 200.000.050/14—PRES|/IBRAM assinada pelo
PRESIDENTE W embasando-se nos fundamentos fáticos & jurídicos que

passa a expor:

”
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Folha Nª &?

'

Processo Nº.:TQIwIG'QI/Jolâ
ªªª 49/82; . g,

TEMPESTIVIDADE:

sxnalum

Mavicule

A respeitável decisão recorrida foi recebido em 28 de maio de 2014 , 4ª feira,
e o prazo recursal de 05 dias se esgota dia 02/06/2012, 2ª feira. Tempestiva,
portanto a presente interposição.

FATOS:
O procedimento administrativo originou-se com o Auto de Infração Nº 2893/ 13
acostado a fls. 02, emitido por suposta infringência cometida ao art. 54, incisos
I, X e XXIII, da Lei Distrito Nº 41/89 c/c art. 26 da Lei nº 12.651/12, cuja
aplicação da penalidade resultou em advertência, para que a Autuado
apresentasse plano cle recuperação de suposta área degradada, no prazo de 30
dias, e de embrago à obra, fundamentado no art. 45, inc. VII, da Lei nº 41/89.
A Recorrente foi autuada dia 04/11/13, e, no prazo de 10 dias apresentou
defesa, que se exaun‘u dia 14/11/13, conforme se pode verificar no bojo dos

autos.
Com efeito, quando a Recorrente apresentou sua Defesa só haviam nos autos 3
(três) folhas; a saber: fls. 0001, certidão de autuação, fls. 0002, o Auto de
infração, às fls. 003v. despacho prolatado pelo Coordenador de Fiscalização
Ambiental (COFIS/SULEI/IBRAM) , isto no dia 12/11/2013, determinado que
fosse juntado o RELATORIO DE VISTORIA, nos seguintes termos, VERBIS:
“A GEFIR com vistas ao Auditor Fiscal FLAVIA. Solicito, após
anexação do Relatório de Vistoria, aguardar a defesa por parte
do autuado nos termos previstos pela Lei nº 041/19B9do DF.
Brasilia, 12 de novembro de 2013"

Compulsando-se ao autos verifica—se que somente após o Despacho de fls. 0003,
de 12/11/2013, é que a Agente Fiscal juntou 0 RELATÓRIO DE VISTORIA, e
subentende-se que com o Relatório vieram INUMERAS PSEUDO PROVAS CONTRA
O AUTUADO as quais a Associação não teve acesso para se defender. Tais provas
trazidas pela Fiscal encontram-se acostadas às fls. 07 e seguintes; Mesmo tendo
sido juntada após a intimação da Associação para elaborar sua defesa, não foi
aberta vista dos autos para a Associação Autuada exercer seu DIREITO
CONSTITUCIONAL AO CONTRADITORIO, AMPLA DEFESA COM TODOS OS
RECURSOS E MEIOS A ELES INERENTES COMO
DETERMINA,
PEREMPTORIAMENTE, O INC. LV, DO ART. 5‘I DA CF/88.

Não obstante o Relatório de Vistoria traga data de 04/11/03 (fls. 06), a data
que conta é a data em que este foi protocolado; Embora não conste a data (o
que é absurdo), este somente pode ter sido juntado após o Despacho de fl.
003, e este Despacho ocorreu em 12/03/2013. sem que fosse aberto prazo para
que o Autuado se manifestasse/&,respeito de provas colhidas, de forma
unilateral , p eloA gente Fiscal.“july
\ ‘ I «*
/»
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Não se venha dizer que tais pseudo “provas" foram juntadas antes;

Compulsando-se os documentos verifica-se que há alguns colhidos dia
16/11/2013, (CNPJ acostados às fls. 23/24/25), o que prova, sem sombra de
dúvidas que a juntada de pseudo provas foram acostadas após o término do
prazo previsto para defesa, pegando de surpresa a Autuada que juntou
tempestivamente,

dia 14/11/13

sua defesa,

sem que lhe fosse dado

conhecimento da juntada das pseudo provas colhidas, de forma UNILATERAL
com o fito de subsidiar o Relatório de Vistoria.
O Despacho de fls. 0003, verbis: "após anexação do Relatório de Vistoria,
aguardar a defesa por parte do autuado, que segundo o mesmo, estaria
embasado nos termos previstos pela Lei nª 041/1989 do DF", retira
qualquer dúvida de que o Relatório de Vistoria e pseudos provas que o
embasaram foram juntadas após a notificação da Assciação para a defesa.
Com efeito, verifica-se que o processo administrativo tramitou por todas as

áreas do órgão público, recebeu análise e parecer de todos os servidores
competentes para tanto, e nenhuma delas observou que provas foram juntadas,

à revelia da Autuada.
Ora, tal violação ao contraditório e à ampla defesa foi gnorada por todos; Se
foram juntados documentos após a notificação para a Associação se
defender, o correto seria que lhe fosse ABERTA VISTA DOS DOCUEMENTOS

PARA SOBRE ELES SE MANIFESTAR.
A administração Pública jamais pode desconhecer gue provas juntadas após
o prazo da defesa. e, sobretudo colhidas de forma UNILATERAL PELO
AGENTE FISCAL, em desfavor do Autuado, teriam que suscitar vista à
Acusada para sobre elas se manifestar antes do julgamento.
Curioso é que, na contramão dos princípios democráticas, assevera-se às fls.
216, verbis:

"verifica—sel pois: a regularidade de todo o procedimento

fiscalizatório em observância ao principio da Iggalidade| restando presentes
a autoria e a materialidade do ato gue ensejou a lavratura do Auto de Infagão
nº 2893/2013.”
Concessa venia, não se pode asseverar que um procedimento acusatório está
regular e dentro do principio da legalidade se o órgão Ambiental colheu provas,
de forma unilateral, juntou aos autos após o prazo de defesa, e não abriu vista
destas ao acusado, para sobre elas se manifestar. Portanto, violados restaram
TODOS OS PRINCÍPIOS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, tais como o
Contraditório, a Ampla Defesa (art. 5“, LV) 0 Devido Processo Legal, (ART. 5°
LIV), caracterizando em violação absoluta ao Princípio da ngalidadel previsto
no art. 2°, do art. 5“ da (CF/88, basilar no Estado Democrático de Direito,

MACULANDO TODO O PROCEDIMENTO, DEVENDO POR ISSO SER ANULADO.
Segundo o doutrinador ALEXANDRE DE MORAIS, o princípio do devido processo
legal constitui dupla proteção: “no âmbito material, proteção ao direito de

DEFESA, e no âmbito formal, paridade total de condições com o Estado-

oºh
ZÉ

Persecutor".

,
Folha ”109028
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Também no Processo Administrativo, os atos devem ser válidos, de forma a

garantir a plenitude da defesa, desde a citação, publicidade,

E ampla

produção de provas, a fim de proporcional boa argumentação técnica,
subsidiando julgamento pautado na segurança jurídica.
0 processo administrativo compreende três etapas: instrução, defesa e
relatório e, finalmente, o julgamento. Na subfase, chamada instrução, a
Administração procura produzir as provas necessárias contra o ACUSADO e,
somete e logo após, é oportunizada a defesa. Na hipótese, subverteu—se a
ordem legal: Primeiro se colheu a defesa para depois se juntarem as provas.
Ora, o direito de defesa é constitucional e indisponível; 0 princípio do
contraditório e da ampla defesa vem esculpido de forma expressa na
Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5° inciso LV, que
assevera que “aos litigantes. em processo judicial ou administrativa, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com

os meios e recursos a ela inerentes".

A RECORRENTE TAMBÉM REITERA A IMPUGNAÇÃO FEITA NA SUA DEFESA, AO
AUTO DE INFRAÇAO, POR ERRO ESSENClAL, NOS TERMOS DO ART. 100,
§1°, DO DECRETO Nº 6.514108.
O ERRO ESSENCIAL, apontado na defesa persiste; 0 Auto de Infração diz que
as infrações apontadas foram cometidas na ETAPA II, A toda evidência que se a
ETAPA II se situa em local completamente distinto da área onde se situa a ETAPA
I, não pode a Agente agora, após a apresentação da defesa dizer que ocorreu
simples equívoco, erro material. Sem falar que os documentos trazidos por ela
no Relatorio de Vistoria traz documentos que se referem a ETAPA ll, portanto
roboram :) local apontado, não se tratando de simples erro material. Trata-se
de ERRO ESSENCIAL, e nos termos do art. 100, § 1°, do Decreto nº 6.514, de
22/07/2008 trata-se de vício insanável se a correção da autação implicou em
modificação do fato descrito no auto de infração.
Com efeito, o Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008 que dispõe sobre as infrações
e sanções administrativas ao meio ambiente, e estabelece o processo

administrativo para apuração desta infração, determina, peremptoriamente:
Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será
lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado,

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
Art. 97. 0 auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a
identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações
administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e
regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que
comprometam sua validade.
Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser
declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o
arquivamento do processo, após o pronunciamento do órgão da Procuradori / ,
]
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Geral Federal que atua junto à respectiva unidade administrativa da entidade
responsável pela autuação.
§ 12 Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a
correção da autuação implica modificação do fato descrito na auto de infração.
Art. 15-A.

0 embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde

efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais

atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. [Incluido gelo Decreto nº 6.686 de 2008
§ 4º O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades
realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. (Incluido pelo Decreto nº 6.686 de 2008)
Com efeito, se o Auto de Intragão imgugnado, deu ciência ao resgonsável gor uma

área, e no mesmo termo aºontau área distinta daquela onde diz ter detectado
a infração, TAL ERRO, constitui ERRO ESSENCIAL, sendo VICIO INSANAVEL; Primeiro
porque dificultou a defesa do Autuado, e fulminou, de morte, os princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, expressamente assegurados tanto pelos artigos 96,
97 e 100, do Decreto Nº 6514/2008, quanto pela Constituição Federal, artigo 5°,
inciso LV e LIV.
A TODA EVIDÉNCIA que a impugnante não pode responder por infração, e nem

apresentar recuperação de área degradada em local que não é de sua propriedade,
e nem tão pouco possui qualquer ingerência — sendo certo que a ETAPA II, apontada
no auto, não pertence aos proprietários da Associação do Condomínio Mini Chácaras
do Lago Sul, como restou provado nos autos.
Portanto, reitera a Recorrente O PEDIDO DE QUE 0 AUTO DE INFRAÇÃO SEJA
ANULADO, sob pena de desobediência aos princípios do CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA. nos termos determinados pela Lei n° 6. 514/08 artigos 96, 97 e 100,
§ 1", e do art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal de 1988, por conter erro essencial,

e assim não produzir nenhum efeito no mundo jurídico.

PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DIZ A BOA TÉCNICA PROCESSUAL
QUE AS NULIDADES SÃO ARGUIDAS NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE O
ACUSADO TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS EIOU DE PROVAS; ASSIM SENDO
A RECORRENTE IMPUGNA OS DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS AS FLS. 0003.
Com efeito, tendo a Recorrente tomado conhecimento dos documentos colhidos

e produzidos de forma unilateral,

somente após o julgamento, o qual se

embasou neles, a Associação autuada IMPUGNA TODOS OS DOCUMENTOS

ACOSTADOS, após às fls. 003, porque foram juntados após ser a mesma
notificada para apresentar sua Defesa, sen certo que antes os mencionados
documentos não constavam nos autos../ à)“
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Infelizmente, a revelia do que diz a Lei, 0 Auto de Infração foi conval
idado pelo
Presidente do IBRAM,

sem que se oportunizasse à Recorrente sua manifestação

sobre as pseudo provas juntadas após às fls. 0003. Repita-se:
notificada a
apresentar defesa a Recorrente verificou e não havia nos autos nada mais
do que
as (três) 3 primeiras folhas; Somente quando recebeu a notificação
do julgamento

é que teve acesso aos documentos juntados com 0 RELATÓRIO DE VISI'OR
IA, que
fora determinado no verso de fls. 003, por determinação de despacho
prolatada

dia 12/11/2013.
Embora não conste nos autos a data em que o RELATORIA DE VISTORIA foi
juntado, (o que é absurdo), o que mais viola o direito de defesa é que com
(;
RELATORIAO DE VISTORIA, (fls. 04 e seguintes), é surgem nos autos, inúmeras
provas, tais como fotografias de piquetes, de áreas e de mapas, que segund
o
ela são da área onde se localiza 0 Condominio autuado.
PROVAM tais assertivas o despacho de fls. 003v, que determinou a juntada do
RELATORIO DE VISTORIA no dia 12/03/2013, e os documentos juntados com
o
Relatório, especialmente os de fls. 23/24/25 (CNPS), colhidos dia 16/12/2014;
A data dos documentos e' cristalina; Portanto, não restam dúvidas de que
tanto o RELATORIO DE VISTORIA quanto as supostas PROVAS COLHIDAS,
UNILATERALMENTE, PELO AGENTE FISCALIZADOR, foram juntadas após o
decurso de prazo para a apresentação de defesa, que se exauriu em

14/12/2013.

Ora, não se admite que sejam juntadas provas contra o Autuado após o prazo
decorrido para a DEFESA. E caso isto ocorra, a solução é abrir vista das provas
juntadas, para que a parte interessada sobre elas se manifeste, máxime quando
elas são colhidas de forma UNILATERAL, como na hipótese.

IMPUGNAÇÃO DE CADA DOCUMENTO, COLHIDO DE FORMA UNILATERAL E
JUNTADO AOS AUTOS, SEM REABERTURA DE PRAZO PARA A MAINFESTAÇÃO
DA DEFESA.
Encontram-se acostadas às fls. 07 a 18 fotografias que a Agente Fiscal diz serem
diversos piquetes encontrados nas áreas vistoriadas.
Pois bem: Nas fotos não há nenhuma prova de que os mesmos se localizam na

area localizada na ETAPA I, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. 0
Condominio Mini Chácaras do Lago Sul possui 2 Etapas. Nenhuma foto juntada
aos autos PROVA que os piquetes se localizam na ETAPA I.
Portanto restam impugnadas todas as fotos uma vez que colhidas de forma
unilateral, e, sem provas da real localização.
Igualmente, INPUGNA-SE porque sem validade juridica nenhuma, as fotos
acostadas às fls. 09 a 17. Em nenhuma deles se constata prova inequívoca de
que se refiram a á
a ontada pela Fiscal. Não há qualquer identificação

concreta da área avg)”.
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Já a 2a foto acostada à fl. 18 afirma se tratar de documento encontrado na
Guarita; Pergunta-se: que guarita, se não há foto da mesma"! Não há foro de
nenhuma guarita. Há foto de uma placa tão somente. VE-SE uma foto solta de
uma placa, e nesta placa está escrito um endereço, que certamente não é da
ETAPA I, do Condominio Mini Chácaras do Lago Sul; Portanto inservível como

prova, já que aquele Condomínio é identificado pelas suas EI'APAS ] e II. Resta,
portanto impugnada.
Já a FOTO (10 DOCUMENTO ACOSTADO AS FLS. 19), TRAZ A PROVA EVIDENTE
DE QUE A FISCALIZAÇÃO SE DEU NA EI'APA II; ESTA LA EXPRESSO O ENDERCO
NA RELAÇÃO CONSTANTE DO DOCUMENTO. PORTANTO PROVADO ESTA QUE
A FISCALIZAÇAO NAO OCORREU NA ETAPA I.
A foto nº 2, acostada na mesma folha 19 (Comunicado do Conselho Fiscal), data
de 15 de agosto de 2012 e não traz nenhuma prova de que foi encontrada no
ato da fiscalização; Já a foto de placa acostada às fls. 20, embora traga a
indicação que é do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul não identifica a Etapa,
se é Nº I, ou da Etapa Nº II; Portanto, também não prova o local real onde se
deu a vistoria. Com efeito, o que diz onde se deu a Vistoria é mesmo o Auto de

Infração e o documento acostado à fls, 19 (1° documento); Igualmente as fotos

acostadas às fls. 21/22 nada provam, pois nelas não estão identificados os
locais, e ora são impugnadas pela Recorrente. A Agente Fiscal juntou também
os documentos acostados às fls. 129/130, 0 qual corroboram e provam a

existência do Condominio Mini Chácaras do Lago Sul -I-.TAPA II -Quadras 04 a
11 .

Na espécie se releva o fato de constar no Auto de Infração que a fiscalização
ocorreu na Etapa II, e dos documentos que a PRÓPRIA FISCAL TROUXE COM O
RELATORIA DE VISTORIA, acostado às fls 19, documento onde se lê
expressamente: RELAÇÃO DA EI'APA II. Esta prova corrobora a assertiva da
Recorrente de que a Fiscalização não ocorreu na ETAPA ! (de sua
in erência mas na Eta a ll.
Já os documentos acostados às fls. 28/37, Ação Judicial nª 2003.01.1.09731-3
e Ação Civil Pública nº 2000.01.1.041933-4, em nada se correlacionam com o
Auto de infração em questão, e foram emitidas do sitio do TJDFT em

25/11/2009 e 22/03/2013 (fls. 31); 0 Relatório nº 348/2013 de 27/06/2013 e a
Ocorrência Policial da 6a Delegacia do Paranoá, igualmente não se relaciona
com o Auto de Infração, e portanto todos devem ser desentranhados dos autos.

PEDIDO

Pelo exposto requer a RECORRENTE que seja reformada/anulada a R. Decisão
recorrida de Nº 200.000.050/14—PRESI/IBRAM de 26 de fevereiro de 2014,
vez que embasada em documentos dos quais não foi oportunizada a
Recorrente se manifestar sobre eles, e assim VIOLOU os PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, (CF. Art. 5°, LV), D0 DEVIDO
,
PROCESSO LEGAL (ART. 5° XXXVI), e DA LEGALIDADE (ART. 5° INC. ll, HQ
7
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ARTIGOS 96,97 e 100, CAPUT, § 1", ART. 15-A, 5 4°, todos do Decreto nº
6.514 de ZZ de julho de 2008, clc Lei n° 41/89.

Pede deferimento

Folha Nªgô—.,—

Brasília, 02 de junho de 2014
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WILMA COUTO DOS SAN OS CRUZ
Presidente da Associação dos Proprietários

dos Lotes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO D0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

. AMBIENTAL
Do DISTRITO FEDERAL - BRASILIA
PROCURADORIA JURIDICA - mom

mun mumu mmm

Peça Nº 52,34—

Processo Nºjgli C04. 6034/90! 5
Matrícula A04 259 ~ 4-

Assinatura

«Ig/odiªndº,

DESPACHO

A PRES],

Encaminhe o presente processo para envio à Secretaria dc Meio
Ambiente c dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH, objetivando
julgamento em 2“ instância, conforme artigo 60 da Lei nº. 41/l989. devido à
interposição de recurso pelo autuado(a).

Brasilia,°25de %»th de 2014.
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“Brasilia - Pmlrimãnin Cultural da I luminidade“.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Gabinete do Secretário

DESPACHO INTERNO Nº331— [2014.

Brasiliam de agosto dc 20l4.

Processo: 039l-00l697/2013
Interessado: Associação dos Proprietários de lolcs do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul
Assunto: Auto dc Infração Ambiental - Nº 2893

A Assessoria Jurídica Legislativa - AJL,

Encaminhamos os autos. para conhecimento c providências necessárias.
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FER ANDA DE MORAES

Assessora Especial
RECEBIDO DE PROCESSO
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A
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
.
E
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
*V—
ASSESSORIA JURIDICO LEGISLATIVA

Peça Nº 13 Ç

Processo Nº 33!. 00163 2/?(7/ 5

Matrícula Nº ?7609 to
Assinatura dª”

DESPACHO

REFERENCIA. f/LWAW ,u 59/00! [97/Q0 f ;

INTERESSADO:Annual/4 :”414’" .aº/r :4 [af/f W M/lﬂw [lg/44,4
ASSUNTO: [Juta [2 Wm. .42522943/1013
A Drª. Jaqueline Reis.

Para exame e manifestação quanto à matéria referenciada.
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

&

,

DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Juridica chíslaliva

G DE

Peça Nº (1577—
Processo was! r 47% &” 7 7 ;er ) 3
Mnlrícula 'B'íãí/U— Ú
Assíumum M&M

PARECER N"

:!QÁ/ZOI-I-AJL/SEMARH

PROCESSO N" : 0391 001.697/2013
INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO

DOS

PROPRIETÁRIOS

DE

LOTliS

DO

LOTEAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUL.
ASSUNTO

: AUTO DE INFRAÇÃO N.“ 2893/20I 3

Elimina: SIIIU'L'XSÚI) llL‘ vegetação nativa
lll! cerrmlv para fins (Ie pªrcelamento
!ÍL' .mlll, pit/Hummer!!!) e aberturª (I::
vias sem Iiccnçn ambiunml. Arr. 54.
inv/”sax !, X L' XXIII I/ll Lei ""041/89.
Mmerialillalle (la infrnçãn. Rccunw um;
provir/a. Denim” de primeira ins/(inch:
"mini/Ia. Aplicação das penªlidades (Ia
a(lverlênciu « mnburgu. Art.-45. incisos
l, e VII (Ia Lei nº4I/89.

Sen/mr ( 'lnj/L‘ du .-I.lI..

] - RELATÓRIO
"Trata—se de recurso administrativo imcrposlo comm decisão que
julgou procedenle o Aulo dc Infração nº2893/2013. que auluou a ASSOCIAÇÃO DOS

PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LO’I‘EAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUI.
pelo cometimento da seguinte infração:

Supressão de xegclação naliva de cerrado para ﬁns dc parcelamento
dc solo e inicio da iuslalaçãn do mesmo sem a devida licença
\

“mm I'Mnmnnml .“;qu a: Ilumlmdxk
mm“ nu.-... J'WLH mum up www; Nxm

Processo 0391.001.697/2013 Vol IV (4258105)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 473

I

Processo 0391.001.697/2013 Vol IV (4258105)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 474

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

&

,

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Juridico Legislativa

G DF

Peca Flº/133
Processo NºÉQ [Mfé 977/2013
Matricula 376w - 0

Assinatura 644/44
ambiental (...). piqueteamenlo e inicio de abertura dc vias. (Auto de
Infração. item 02).

Por ter Iransgredido o art. 54. incisos 1. X e XXIII da Lei n"041/8‘). a
autoridade de liscalização aplicou a associação autuada as penalidades de advertência para
recuperar a área degradada. nos termos da Instrução Normativa nº08/20I2 — IBRAM.
apresentando Plano de Recuperação de Área Degradada/PRAI). no prazo de 30 (trinta) dias: e
embargo da obra. nos termos do arlÁl. incisos I e VII da Lei nªl/8“).

Devidamente nolilicuda. à 11.225. na data de 28/05/2014. a empresa
autuada interpôs recurso tempestivo (ﬂs.226/-33). recebido nesta Secretaria de Meio

Ambiente em ()2/06/20I4,

Relatório

de

Vistoria

nº390/20l3-Gl—lI-"lR/C013IS/SUI.lºI/IBRAM

("5.04/06). Relatorio Fotográlico (115.07/22).

Em sua defesa a auluada alegou que:

a)

teve

oportunidade

de

não lhe foi conferida a ampla defesa. ao argumento de que não

se

manifestar sobre

o

Relatório

de

Vistoria

n“39()/20I3-

GEFIR/COFlS/SULFl/IBRAM e demais documentos acosladns às 05.04/36:
b)

Ilouvc erro essencial no Auto de Infração nº2893/2013. ao

indicar como local da infração a etapa " em vey. da etapa I.

Impugnon relato'rio fotográfico e demais documentos acostados às
115.07 a 36.
Por lim. requereu o provimento do recurso e a anulação da decisão em
1‘1 instância.

Ihuulu I'auimmioru'lllnl .A: lemumdmr
\II-\<U,Il'mu x w.- mmuv m- mmm: “mm
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,,

II — FUNDAMENTAÇÃO

A alegação de mixênciª (lu (Impln (Iuﬂsu não procede. A recorrente
não comprovou que os documentos de lIs.()-'I/36 foram junlados aos autos após a defesa.

Mesmo que tal hipótese tivesse ocorrido, a nulidade da dec no
ficaria condicionada à comprovação do prcjuím. o quc não ocorreu. posto que a
recorrente se manifestou sobre as provas. mcdianlc recurso endereçado à 2" instância
administrativa e. as provas juntadas não allcraram a situação fálica.

Ncslc particular. à semelhança do que ocorre com os princípios. do
devido processo legal c da ampla defesa. imporludos do Direito Consliluciulml c da Teoria
Geral do Processo para ser aplicado nos proccdimcmns administralivos. também n principio.
extraído do brocado francês. "pm mil/ild mm- griqf“ deve incidir no âmbito d0 processo

administrativo.

É o que afirma ajurisprudéncia:

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSENCIA DF
INDICAÇÃO
EXPRESSA
DA
I. I
APLICAV
INOBS VANCIA [)A FORMA SEM PRIZIU'
'
DE I)

__ A. PRINCIPIO PAS DF. NULLI

FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ADOÇÃO DE PARECER
POSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO ('ARACTERIZADO. AP .LAÇÃO
NÃO PROVIDA. (
2. Por sua vez. o Dccrclo 1,021/93. quc tram
da ﬁscal
'o da _ ribui
dn arm cnmncnlo c do comércio dc
co bustn'ua. apuração das ulimçocs c pe Iidudes. dispõe em seu an.
6". à" l" que as incorrcgões ou omissões do nulo não ucarrclarãn
nulidade do processo, guando deste conslnrcm clemenlus
snﬁcicmcs nara delerminar com scgurungu :) infração o o infrator.
3. A alegação de nulidade no Auto de Infração exige :] respeclivn
comprovação do Breiuizo sofrido. o gue não restou configurado na

'Iluulu v
snr-xm um“ :-

m “m...- .»: Ihmumhk
mum. (Hr mumu: N x.y-..-
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Processo Nºõªj/w] [j? AED/3
Matricula 5711104 0

Assinatura agiª/J
es (“cie a Iieável o rinci io as de nullilé sans rief conforme
'nris rudência aeil'lea do Su erior Tribunal de .lusli a. 4.
Embora a Apelante alegue que o amo de n ação não trouxe a
indie {no expressa dn dispnsilim normativo infringido. observa-se
que foi cslc lavrado cmn Obsen'âneia dO disposto no arl. (mªl § 1“ du
DecrelO loll/93. uma vel gue dele conslam a descrição da
infra ão e o infmlor ou se:! lraz "elementos sulicienles ara
determinar com segurança ;) infraeão e O infrator", n que
in A elanle exercer seu direito à um Ia defewi.
(...)Prccedenles do Lª. STJ: AgRg no REsp 819.0l l/MA. Rel. Mimslro

IIERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. julgado em
IMO-0200‘). DJe 06/05/2009: RMS 22610/RN. Rel. Minislro 'I'EORI
ALBINO ZAVASCKI. PRIMEIRA 'ITJRMA.qugadn em 06/02/2007.
D] 22/02/2007. p. 165) L..), Precedenle; REsp I316880/RS. Relalor
(a) Minislm ELIANA CALMON. S

unda Turma. DJe I l/l0/20l3. 7.

Negado provimemo ao recurso.( ( -5 - AC: 2003500|0026640.
Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM. Data de
Jnlgamen
de Publle

9/04/20I-l. QUINTA TURMA ESPECIALIZADA. Dala
: I-l/(IS/ZOI-I)

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRA'I'IVO
E
PROCESSUAL CIVIL, AUTO DE INI-“RAÇÃO. ANEI . VICIO
FORMAL. NULIDADE, INOCORRENCIA APRESENTAÇÃO DE
DE SSA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DA AMPLA DI "SA
F. DO CON'I'RAIN'I'ORIO, MULTA. DESCUMPRIMENTO DE
CRONOGRAMA
PARA
INSTAI AÇÃO
DE
USINA
TERM]
TRICA. VALOR EX
VO, INOCORR "NCIA.
OBSERVANCIA DOS PARÃM R
LEGAIS. RI “URSO
IMPROVIDO. (... 3. A qneslão (leda
I nos nulos versa s bre
possivel nulidade I. amo de infração lauado pela ANE .. em rama
de (i) supnsms incxmidﬁcs e inconsisléncias que irnpossibililaram ou
dilicnllaram u exe ieio da plena defesa: (ii) abusividade na
cominação de multa: e (iii) me , encia de culpa da aulnada pelo
descumprimento das obrigaçoes dccorrenles da amori ção para
implamar eenlral geradora lermclélrica. 3. O alo ora atacado, nur
indole administrativa ºn.
uridieos.Trala—se como cedi o de resun ão iuris tanlum ísme
de nalnreul relativa
ual como também ed
- saben a com ele in uele ( ue ale a
a nulidade do alo ad
Iwo. 4. In casu, porém. da análise dns
autos, não há elcmenlns probatórios robustos a ponto de aularizar O
afaslarnemo das sobredilas presunções. para lins de se declarar a

“mm mmm...” mum .|., "...um .»
\lr\ m mm; mm hilluu: m— mm ; “a...“
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IIulidIIdc do auto de infração aqui IIIvchIdII. Coin L‘l‘ciIoI (: de se
rcccnhcc arc Iaridadc formal do mo administrativo. pnrquIIIIln
indicou uãn só a infração prulícada. como IIInIhL' os dispusilivos
legais violados. que crubasaram II aplicuçãu dII sIInI; I. 5. Qmmm il
nulidade (la ”um th: in nr 170. é yer/u ”(L' ”L' eilnx ":B/wmv min
nmfmlimm II praxuuçãn 1/1: lugª/idade legitimidade e veracidade Ila
rufuridn "In, min devem/n .rar dec/unnlu a xml IIIIIiIImII: par
avantuuiv ﬁll/ms mm min geram pmim'zux [mm II vxucunulv
minorar [l rm: lll! am in armada fue I." II XML-mu Irucuxxuul
brim/eim pela mum lll! im'lrIIIIw/IIIIIiI/(IIII: (lux furlmlx (mm flex
lui/lilás" xum' ªria:
'
'
[iron]. "penny mmm/u lui .I'Iu'ri/‘I'cin mu' ﬁm‘ [III Junia-rl.

coulcxln. :; considerando que II cuIbnrgIInlI: nprcsculuu dclcsu
IIdminisIerIiuL não II
dr cIII inobservância dns principios du
conlmdilóriu I: da ampla dL-I

nmnlidnHlRl
Relator:

(...)Apclução imprnvidu. Sculcnçu

A‘:( 2(I065l0l

Desembargador

6773 RJ 2006,5l.01,5_2677-3.

IL'dcrIII

GUILHERME

CALMON

NOGUEIRA DA GAMA. DIIIII dc JIIIgIIIIIcIIlo: INDO/20] I.
TURMA IÉSI'l-ZCIAI I'IADA. Dam dc Publica
I)nIII::I9/09/20|I - Pág :] | I/I II)

X'I'A
-

MANDADO DF EGURANÇA N“ 16,068 - DI" (2(Il I/()()()8550-9)
RELATOR
:
MINISTRO
HAMILTON
CARVALIIII)O
IMPETRANTIZ : GLEYÇON BENEDITO DE FIGUEIREDO
ADVOGADO: RONALDO DF. ARAÚJO JÚNIOR Iª. OUTRO (S)
IMPIº'IRADO: MINISTRO DE .STADO DO MEIO AMBIENTE
:lJNlÃO DI ISÃO I. Mandado de segurança impc
pur Glcyçuu BcuL-dilo (IL Figueiredº conlru IIln do Minislro (IC Ii.
(Io Mcio AIIIIIIL 1L- que. por iulcrmódío du Portaria II" SLI/IUIU.
dcmiliu (I iIIIleerIIIc do cargo dc AIIIIIisIII AIIIIIiL'IIlIII du Quadri: LIL-

' on] do IBAMA LouI fundamento no urlígo I I7. inci‘) [XL 132
inc os IV. X e XIII da Lei II“ 8 III/90. (.. .) Aduz, uulru
II ós II sua defesa sem no lhe fosse OlﬂrIunIlndﬂ' III

peru:

I

quanto

aos

dnculuenlos

|, gue,

juntados

o nrlIInIImcIIIc re ucridn sem a necessária oIIsL-n ncia do
principio do devido nrncesso IchIl L‘ III) conlrudilório. (...) li IirIIIc a
jurisprudência desla Com: no sculido dc que. em se lrnlIIIIdo dc
processo IIdI ’IIislerIivo disciplinar. cmupcle I'uudumcnlahuculc IIo

Poder Judiciário IIprcciIIr II regularidade do prnccdimcnlo. à luz dos
princípios do conlradilório. dzI ampla defesa e do dcvido processo
IchIL sem. conludo. IIchIlrIIr no rui Io admiuíslralim. In c
, não
há elementos nos autos ue cudcncicm de lam) a Mo adn
violII ão do rincI’ io constitucionªl dn um Ia defesa ou III: ruim
*)

"mau l'ulmmrmfulmuidjIlummuhll
«um m lu....i :» w.. |quva m- m-qw: r... «.m-
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Assinaiura

lrre ularidade a amada elo ini etranle
ue acarretasse a
efetiva nulidade do
recesso disei linar. Tam ioueo restou
demonstrada, concretamente, gualguer eventual nreiuízo sofrido
pelo impetrante em relacao às nulidades do nrueessn
adn:
Ir ivo disciilinar a unladas na exordi . Nesse sentido:

RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE EGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
ILÍCITO
ADMINISTRATIVO I"
AI.. PRI" 'CRIÇÃO RI-ZGULADA PELA
LEI PENAI I ZXIS NCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL,
PRAZO PI
RICIONAI. PELA PENA EM ABSTRA'I'O.
CERCl-ZAMI
() DE DEFESA. INOCORRENCIA. SUFICIENCIA
E VALIDADE DAS PROVAS, MERI'I'O ADMINISTRATIVO. |.
Ao se adotar ua inslzineia administrativa o modelo do pra w

onal vigente na instância penal. deve-se aplicar os pi
presericionais ao processo adtninislralivo (limp

nos mesmos

moldes que aplicados no processo criminal. vale dl
prescreve o
poder disciplinar coulra o servidor com base na pena eolniuada cin
abslralo. nos prazos do amigo IO‘) do Código Penal enquanto não

houver sentença penal condenatória coin lrãnsilo em julgado para
acusaçao.

2.

A classilicação jurídica

atribuída

ao

line

ilícito

adlninislralivo não obriga a auloridadc adlninislrativa que impõe a
sanção. lendo aplicação o principio jura uovil curia dé

imputação dos I'ato* como efetivamente o foi. permita o xe
direilo a ampla del“ a. pois que o acusado se defende dos fatos e, nao.
da capitulação iuridica. tudo em observância ao broeardo pas de

nullité sau

ieli 3. No que (“I respeito ao controle jurisdicional do

processo di ipliuar, compete ao Poder Judiciário apreciar a
regularidade do procedimeulo a luz dos princípios do contraditório. da

ampla defesa e do devido processo legal. sendo-lhe vedado a revisão
do material fatico apurado no proee o admi
alivo. com a
consequente incursão sobre 0 old ' do julgamento. noladainenlc no
que se refere ao exame da e
ncia. ou não. de indícios dc mum-in,
materialidade e dolo do ae sado. 4. Recurso improvido." (RMS

I5.648/SP.
24/1 “2006‘
medida
Iuliniein—se.
Carvalhido.

da minha relatoria. SEXTA TURMA. julgado cm
DJ 03/09/2007. p. 221). Pelo exposto. lica indeferida a
iar. 2. Ao Minis mo Público Federal. 3. Publique se. 4,
Brasilia. IX de fevereiro de ZOII. Ministro Hamilton
Relator. (STJ - MS: 16068
. Relator: Ministro

HAMILTON CARVALHIDO. Data de Publicação: [1124/02/20] ])
É cediço que do alo administrativo. oriundo do poder de policia.
decorrem

quatro

atributos

significativos:

presunção

dc

legitimidade.

l|vmlu l'mm-nmu x uhuul a. llunumdadr
~|r\<H “km-r : mu- NIL-w ru- mmm: m xau.»
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Assinaturaáláa/
antocxecutoricdadc c imperatívidade. Assim. não se deve anular o ato administrativo sem que
se vislumbre efetivo prejuízo ao direito alegado pela parte impugnante,

Verifica-sc. dcslc modo. que não houve prejuizo. porquanlo 0 direito

de defesa restou amplamente exercido. inclusive no decorrer do recurso ora em analise.
Assim. não há que se falar em nulidade.

Quanto a alegação dc vício insanávcl. decorrente de err” essencial no
Aum (Ie Infração nº2893/20l3. não assiste melhor sorte a recorrente.

O art.57. da Lei It"-1h de 13 de sclcmbro dc IOS“). que trata da Política
Ambiental do Distrito Federal. dispõe que:

Art. 57. As omissões an incorreções Ita lavratura do anta de infração

não

acarrclarãa

nulidade

do

mesmº

quando

do

processo

constarem Ils clenlcntus necessários à determinação (In infra 'no e

(Io inl'rnlor.

Em réplica a 11.2l0. a auditora fiscal responsavel pela autuação
inlbnnou que 0 local da infração cslá situado na Iitapa l c não na Etapa II. Que houvc erro tão
somente material. cujo Irccho transcrevemos abaixo.

Em que pcsc constar do Auto dc Infração a ETAPA [| coma scndn
objclo da infração administrativa. cuida-sc. tão somente. de erro

material. Cmtfonnc relatado na Relatório dc Vistoria anexado aos
autºs. a arca vistoriada corresponde a (sic) ETAPA L localizada às
Quadras ]! c 33 do Setor Habitacional Dom Bosco.

Ademais. a segunda foto da Rclalório Fotográfico de 11.08. não deixa
dúvida dc que a área vistoriada foi a etapa !. visto que contém a inscrição do endereço situado
na Quadra 33. Conjunto 03. do Condominio Mini Chácaras do Lago Sul.

uma., P::lvnkmmfuhuul u. Ilmumd
slrxºll [Xlt—nf r w." ldlhmv m- mªu». . xt. w,.
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Vê-se que o erro material foi perfeitamente sanada

pelas

informações contidas no Relªtório Folográflco. que faz parte do Relatório do Vistoria
n"3‘)0/20|3 —- GEFIR/COFIS/SULFI/IBRAM. cujas inlbrmações foram corroboradas pela
réplica de “210.

A conduta da autuada está lipilieada no arl.54. incisos |. X e XXIII. da
Lei Hªll/89. in rurhix:

Art. 5-1. São infrações amhienlais:
I — eonslruir. inslalar ou fazer funcionar. em qualquer parle do
ierrilórin (ln Dislrílo Federal. “label;
cmos. obras ou s
ços

submelidos ao regime (lesla Lei. sem [ ença do órgão ainhienlal
cmnpeienie. ou conlrariando as normas legais e regulamentares
peninenles:

(...)
X — dar início. de qualquer modo. ou elelilar parcelamenlo (lo sala
sem aprovação dos órgãos compclcmcs ou em desacordo com a

mesma ou com inobservância (las normas ou din-trims pcrlincnlcs:
(--~)
XXIII — lrzlnsgrcdir onlms norn

federai

dire

III locais. legais ou regulamentar

. padrões on paramelms

leslinados à proleçâo da

saúde ambiental eu do meio ambienle.

Portanto. a recorrente não logrou êxito em comprovar a alegação da
ausência da ampla defesa ou de qualquer outro vício capa!. de I'ulminar a decisão de l‘I
instância com a nulidade. 'I'ampoueo se eglhrçuu em descaracterizar as prálieas que lhe foram
imputadas e ensejaram :] lavralura do Aula de Infração n“2893/20I 3.

Ill —CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto. verilicamos a legalidade do Auto de
Infração

n“2893/20l3

e

opinamos

pelo

”mam hum
mm m mmm (' w

NÃO

PROVIMENTO

DO

RECURSO

“,,. J.......m“, NW
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Processo N“ <? f 00] é. 9 7/ÃÍÚJ ?
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Assinalum

INTERPOSTO

pela ASSOCIAÇÃO

DOS

PROPRIETÁRIOS

DE

LOTES

DO

LOTEAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUL. sugerindo a manutenção da decisão
proferida em I“ instância.

A consideração superior.
Brasília. IO dc novembro dc 2014‘

.IAQUEL _ . .. ( ARES REIS
Gc, om d
'

’nlilluls Públicas
chgisInção

11mm I‘xum'umu mm: .]: II:Am1I-'did(
mxm mum :» w., I-Jllvur ur mum“ Num
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídico chislalíva

G DF

Peca Nº íál
Processo N" 39/00] [: (j;/W.,?
Matrícula "37/60.- 0
Assinalum

PROCESSO N“ : 039LO0L697/20l3
INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO

DOS

PROPRIETÁRIOS

DE

LOTES

DO

LOTEAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUL.
ASSUNTO

: AUTO DE INFRAÇÃO N.“ 2893/20l3

De acordo.
Acolho o parecer exarado pela Assessoria dcsla AJL. L|uc pugnou pelo
não provimento do recurso interposto. com a manutenção da Decisão n“200.000.050/I4PRESI/[ERAM por seus próprios cjuridicos fundamentos.

Encaminhe-se ao Gabinete do Sccrclário solicitando conhecimento e
deliberação. nos lermos do an.60. da Lci "“All/89.

Brasilia. 10 dc novembro de 20I4.
-———7

/4 / (

A (7/, w

(
PAULO ALBERTO LEITE CERQUEI A
Assessºria Jurídica l.cgislnliva
Chcfc
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídica Legislativa

G DF

Peq.-| Nº

.211 ?-

Proccsso NºOÃªÍLOU (. é ªªh/dºiª
Matricula O &,ES 9) 55

Assinaluru jail-mp
\/

PROCESSO N“ : ()39I.00I.697/20I3
INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO

DOS

PROPRIETÁRIOS

DF.

LOTES

DO

LOTEAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUL.
ASSUNTO

: AUTO DE INFRAÇÃO N.o 2893/20l3

JULGAMENTO

Acolho o parecer exarado pela Assessoria Jurídico Legislativa desta
Secretaria de Iislado. não provendo o recurso interposto pela autuada c mantendo a Decisão
n"200.000.050/I4 — I'RESI/IBRAM. proferida em primeira inslância.
Notifique-sc.
Publique-sc.

Brasília. hide nUV’mbwdc 2014.
\
PAUIÃÉENHA DE LIMA

Secrclárío de E lam: ‘dmﬁﬂwicnlc c dos
Recursos |“ ncos do Dislriln Federal
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
HIDRICOS
RECURSOS
E
AMBIENTE
MEIO
DE
ESTADO
A
SECRETARI DE

,
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DO DISTRITO FEDERAL
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Assessoria Jurídico Legislaliva

&
GDF

Peça Nº 924 Z
Processo Wow .cm, W Hama
Malriculu n am 94.65
Assinalum

ﬂu rx ha,

NOTIFICAÇÃO Nºl'çl'llol4-GABISEMARII

Fica a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINI
CHACARAS DO LAGO SUL. ou seu represenlame legal. NOTIFICADA de que esln
Secretaría de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Dislrim Fudural/SIZMARI |.
em 2" ínslâneia. NÃO PROVEU () recurso interposto. mantendo a Deelsão de l“ instância.

nº20().0()0.050/I4 — I'RESI/IBRAM. que aplicou as penalidades de ADVERTENCIA e
EMBARGO DE OBRAS nos lermos do arlígo 4S. incisos I e VII da Lei nº(l4l. de I3 de
setembro de I989. conforme decisão anexa.

I:) I'acullada a inlerpnsição de recurso ﬁnal para u Conselho de Meio
Ambiente do Dislrílo Federal/CONAM. eunlbnne () disposto na purágralh único do url.6() (la
Lei n“-'l|/89. no prazo de 05 (cinco) dias. zl contar da dalu do rcccbimcnlo da presente
notificação.
BrusíliuJJ de novembro de 2()I4.
Aleneínsumenle.
\

muulçamm m: LIMA
Secretário de I? “Ind
l

.

"(wﬁmbicnlc e dos
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Recursos Inydneos do Duslrnu I-edeml

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINI
CHACARAS DO LAGO SUL
SHIS QI 33. CONJUNTO 01. LOTE (II. LAGO SUL/ BRASILIA/DF
CEI) nº7l.680—353
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

.ª

DO DISTRI ro FEDERAL

&

GDF

Assessoria Jurídica Legislativa

\\

Peça N“

32,4 9

Processo Nº0 99¢ GUI [aº] V’IQOIZ

Murículn 0,; a: 5 91 S 5
Assinalum MHIML

O SECRETÁRIO

DE 2014.

DE

DECISÃO N"0íÚ/20H—GAB/SEMARH. DE

ESTADO DA SECRETARIA

DE

DE

ESTADO

DE

MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL/SEMARH, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo IOS da Lei Orgânica do Dislrilo l’cdcral.

combinado com o artigo 60 da Lci nº-'II. dc |S dc setembro dc 198‘). nos lermos do parecer
exarado

pela

Jurídica

Assessoria

Sccrcmria.

dcslu

Legislativa

no

processo

nº

391,001,697/20l3. DECIDE:

I ~ NÃO I’ROVER 0 recurso interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE
LOTES [)0 LOTEAMENTO MINI CHACARAS DO LAGO SUL;
ll — CONFIRMAR a Decisão n" 200.000.050/14 — l'RESI/IBRAM. proferida em I"
instância. que aplicou as penalidades dc ADVERTÉNCIA para recuperar a área.
apresentando Plano de Recuperação de Área chmdada/I’RAD e EMBARGO DE OBRAS
nos termos da an.45. incisos l I: VII da Lei nº4l/89.

Ill — Facultar à autuada a interposição dc recurso ao Conselho dc Meio Ambiente do Distrilu
Federal — CONAMIDF. no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da data da ciência da presente
decisão. com fulcro no parágrafo único do artigo (IO da Lei "“All/89.

lV — Publique-sc c notifique-sc.
Brasília.],ldc novembro de 20I4.

PAULJEENHA DE

IMA

Sccrclárin de l:SWM IIbicnlc e dos
Recursos llidricns do Dislrilo |cdcxul

IT"
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Assessoria Jurídica Legislativa

Folha Niªz/—

;)W
Processo nº 53 l, (2

660—0
minimªs/lah.: 37

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Em

J 3

/ iJ

/ 70 [li

nº '5 ‘1 f 00} [19? iºl

o volume nº

do processo

foi encerrado com a folha nº Q g 0

iniciando—se 0 volume nº

,

'2—

32ém_ Q
Rub-riéa

_!

Matricula
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ASSUNTO

Ham CÁ: Ryº/zl!“ nº- 419613
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
,
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

É

Assessoria Jurídica Legislativa

Folha n" 25]
Processo n“ 391 .OOI .697/2013
Rubrica CÉÉÚ/V/

Matricula '3 HOO- ﬂ

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Em 18/1 I/20I4 0 volume nº 2 do processo 39l.00].697/2013 foi
aberto com a folha nº 25 l.
&
'Z'ZgnÚQ4 ()
Rubﬂca
Matrícula
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
DO
CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO
FEDERAL-CONAM

Proc. nº 391.001.697/2013
Ref. Auto de Infração Ambiental, (emitido em 04/11/2013)

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES Do LOTEAMENTO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL, pessoa jurídica de direito privado. com CNPJ Nº

00.673,283/0001-31, situada na SHDB DF-025, SHIS OI 33, Conjunto 01, Lote
O1,

Lago SuI— Brasília—DF, neste ato representado por sua Presidente

Srª WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, brasileira, funcionária púinca,

CPF 144.975.061-34, domiciliada no SHIS QI 33, Conjunto 01. Lote (II—Lago
Sul/Brasília-DF, CEP: 71.680353, (doc.01), vem, perante V. Exª. com fulcro no
An. 60, da Lei nº 41/89,
por sua Advogada, (mp. nos autos
), interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face de decisão prolatada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, que
conﬁrmou Decisão t "or, de 1a instância, incorrendo nos mesmos erros e
vícios das deci

es'xa teriores. não obstante tenham sido demonstrados
te\‘\
todas as suas defesas/recursos, e nunca

Folha nº__y;_íl-/_l'_.———
Process v.139147.0. L-Jz-c/Jrl/léﬁ
Rubxira:
Processo 0391.001.697/2013 Vol V (4258236)

"ll“ :

SEI 0391-001697/2013 / pg. 509

Mau.: ) (;)/jª»

Processo 0391.001.697/2013 Vol V (4258236)

SEI 0391-001697/2013 / pg. 510

Espera e conﬁa a Recorrente que agora, em sede de instância Superior
(CONAM) sejam tais argumentos de defesa analisados e considerados, eis
que são tão graves que macularam todo procedimento administrative. o que
certamente levará o Poder Judiciário a anular, não só do Auto de Infração,

por ERRO ESSENCIAL (apontou endereço fiscalizado diferente do endereço
da Recorrente), (e não atendeu a exigência feita no art. 15-A e § 4".
do Dec,6.514l08. redação dado pelo Dec. 6.686/08). que diz:
Art. 15-A.

0 embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde

efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais

atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. [Incluído ªlo Decreto nº 6.686, de 2008)
§ 4ª 0 embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades
realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. (Incluido pelo Decreto nº 6.686 de 2008)
Com efeito, se oAuto de Infração imgugnado AUTUOU e deu ciência ao resªsável

de fiscalização em uma área, e no mesmo TERMO apontou área distinta
doguela onde diz ter detectado a infração,, TAL ERROl constitui ERRO
ESSENCIAL nos termos do Dec. 6.514/08. Arts 96, 100 e 15-A, 5 4°, DEVENDO SER
ANULADO, por VIOLAÇAO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE, em observância ao inc. II,

do Art. 5", da CFIBB.
TEMPESTIVIDADE:

A notihcaçâo nº 050/2014—GAB/SEMAHAR foi recebida dia 20/11/2014, e nos
termos do art. 60, da Lei nº 41/89, exaure-se tal prazo dia 25/11/2014, sendo,

portanto tempestiva a presente interposição.
FATOS:

Nos termos do Auto de Infração originário. a Recorrente foi advertida
a recuperar pseudo área degradada, na ETAPA Il. endereço expresso no Auto
de Infração, no entanto a Recorrente administra o Condomínio Mini —Chacaras do Lago
Sul, situada na Região Administrativa do Lago Sul, na G! 33.
Na verdade, existe um outro
Condominio homônimo com o nome Condomínio Mini —Chácaras do Lago Sul, - Quadras 4 a
11, situado no ALTIPLANO LESTE.

Vale ressaltar que este último, se apossou no nome, mas nunca foi
expansão do citado Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, situado na
QI 33, do Lago Sul,
nto que mudou seu nome de fantasia para
Condominio Solar.
osco.(ver documento anexo — CNPJ

02.506778/00)
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MÉRITO
A Decisão deve ser reformada porque não observou ocorrência de violação a

dispositivos legais e constitucionais. levados a efeito pelas decisões anteriores, a
saber:

VIOLAQÓES INFRACONSTITUCIONAIS:

NULIDADE DO AUTO POR CONTER ERRO ESSENCIAL: o

FISCALIZADO DIST A DO ENDERE O DA

ENDEREÇO

REA DE INGER NCIA DA

RECORRENTE' viola 'oao rincí iodal alidade art. 5°inc.|l da CFIBB
desobediência ao que diz o art. 15—a. do decreto 6.514/08)

r

VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAIS AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E

DA AMPLA DEFESA.

DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA, SEM
QUE A PARTE RECORRENTE TENHA SIDO CONVOCADA A SE
MANIFESTAR. (VIOLAÇAO AO ART. 5°, LV. DA CFIBB)

MACULACÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

0 procedimento administrativo originou-se com 0 Auto de Infração Nº 2893/13
acostado à fls. 02, emitido por suposta infringência cometida ao art. 54, incisos
I, X e XXIII, da Lei Distrito Nº 41/89 clc art. 26 da Lei n“ 12.651/12, cuja
aplicação da penalidade resultou em advertência, para que a Autuado
apresentasse plano de recuperação de suposta área degradada, no prazo de 30
dias, e de embrago à obra, fundamentado no art. 45, inc. VII, da Lei nº 41/89.
A Recorrente foi autuada dia 04/ 11/ 13, e, no
prazo de 10 dias
apresentou defesa, que se exauriu dia 14/11/13, conforme se pode verificar
no bojo dos autos.
Com efeito, quando a Recorrente apresentou sua Defesa só haviam nos autos 3
(três) folhas; a saber: ﬂs. 0001, certidão de autuação, fls. 0002, 0 Auto de
infração, às fls. 003v. despacho prolatado pelo Coordenador de Fiscaliºzgjox
Ambiental (COFIS/SULFI/IBRAM) , isto no dia 12/11/2013, determinad
fosse juntado 0 RELATÓRIO DE VISTORIA, nos seguintes termos, VERBIS ]W
“

/

2m c’K'J-C777/51""5
w;.ÁÁXWE "“ IMZ/W
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"Ã GEFIR com vistas ao Auditor Fiscal FLAVIA. Solicito, apos

anexação do Relatório de Vistoria, aguardar a defesa por parte
do autuado nos termos previstos pela Lei nº 041/1989do DF.
Brasilia, 12 de novembro de 2013"

Compulsando'se ao autos verifica-se que somente após (: Despacho de fls. 0003,
de 12/11/2013, é que a Agente Fiscal juntou 0 RELATÓRIO DE VISTORIA, e
subentende-se que com o Relatório vieram INÚMERAS PSEUDO PROVAS CONTRA
O AUTUADO as quais a Associação não teve acesso para se defender. Tais provas
trazidas pela Fiscal encontram—se acostadas às fls. 07 e seguintes; Mesmo tendo
sido juntada após a intimação da Associação para elaborar sua defesa, não foi
aberta vista dos autos para a Associação Autuada exercer seu D_I_REITO

CONSTITUCIONAL A0 CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA COM TODOS
OS
RECURSOS
E
MEIOS
A
ELES
INERENTES
COMO DETERMINA, PEREMPTORIAMENTE, O INC. LV. D0 ART. 5° DA CF/BB.

Não obstante o Relatório de Vistoria traga data de 04/11/03 (fls. 06), a data
que conta é a data em que este foi protocolado; Embora não conste a data (o
que é absurdo), este somente pode ter sido juntado após o Despacho de fl.
003, e este Despacho ocorreu em 12/03/2013. sem que fosse aberto prazo para
que o Autuado se manifestasse a respeito de provas colhidas, de forma
unilateral, pelo Agente Fiscal.
Não se venha dizer que tais pseudo “provas" foram juntadas antes;
Compulsando-se os documentos verifica-se que há alguns colhidos dia
16/11/2013, (CNPJ acostados às fls. 23/24/25), o que prova, sem sombra de
dúvidas que a juntada de pseudo provas foram acostadas após o término do
prazo previsto para defesa, pegando de surpresa a Autuada que juntou
tempestivamente,

dia 14/11/13

sua defesa,

sem que lhe fosse dado

conhecimento da juntada das pseudo provas colhidas, de forma UNILATERAL
com o fito de subsidiar o Relatório de Vistoria.
O

Despacho de fls. 0003, verbis: "após anexação do Relatório de Vistoria,

aguardar a defesa por parte do autuado, que segundo o mesmo, estaria
embasado nos termos previstos pela Lei nº 041/1989 do DF", retira
qualquer dúvida de que o Relatório de Vistoria e pseudas provas que o
embasaram foram juntadas após a notificação da Associação Recorrente para
a defesa.
Com efeito, verifica-se que o processo administrativo tramitou por todas as
áreas do órgão público, recebeu análise e parecer de todos os servidores
competentes para tanto, e nenhuma delas observou que provas foram juntadas,

à revelia da Autuada.
Ora, tal violação ao contraditório e à ampla defesa foi ignorada por todos;
Se foram juntados documentos após a notificação para a Associação se
defender, o correto seria que Ih osse\ABERTA VISTA DOS DOCUEMENTOS

PARA SOBRE ELES SE MANIFEST/
//’/)u\‘£

Folha nº"? ?"mm
Prcccsaon 551 ([ Á-6741/5
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A administração Pública jamais pode desconhecer gue provas juntadas após
o graze da defesa, e, sobretudo colhidas de forma UNILATERAL PELO
AGENTE FISCALl em desfavor do Autuadol teriam gue suscitar
vista à Acusada ºara sobre elas se manifestar antes do julgamento.
Curioso é que, na contramão dos princípios democráticas, assevera-se às fls.
216, verbis:
“verifica—se, pois, a regularidade de todo o procedimento
fiscalizatório em observância ao princípio da legalidade, restando gresentes
a autoria e a materialidade do ato que ensejou a lavratura do Auto de Infacão

nº 2893/1013."
Concessa venia, não se pode asseverar que um procedimento acusatório está
regular e dentro do princípio da legalidade se o órgão Ambiental colheu provas,
de forma unilateral, juntou aos autos após o prazo de defesa, e não abriu vista
destas ao acusado, para'sobre elas se manifestar. Portanto, violados

restaram TODOS OS PRINCIPIOS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
tais como o Contraditório, a Ampla Defesa (art. 5º, LV) 0 Devido Processo
Legal, (ART. 5° LIV), caracterizando em violação absoluta ao Princípio da
Legalidade' previsto no art. 2°, do art. 5° da CFI88, basilar no Estado
Democrático de Direito,MACULANDO TODO O PROCEDIMENTO, DEVENDO POR

ISSO SER ANULADO.
Segundo o doutrinador ALEXANDRE DE MORAIS, o princípio do devido processo
legal constitui dupla proteção: "no âmbito material, proteção ao direito de
DEFESA, e no âmbito formal, paridade total de condições com o Estado—
Persecutor".
Também no Processo Administrativo, os atos devem ser válidos, de forma a
garantir a plenitude da defesa, desde a citação, publicidade, E amgla
produção de provas, a fim de proporcional boa argumentação técnica,
subsidiando julgamento pautado na segurança jurídica.
O processo administrativo compreende três etapas: instrução, defesa e
relatório e, finalmente, o julgamento. Na subfase, chamada instrução, a
Administração procura produzir as provas necessárias contra o ACUSADO e,
somete e logo após, e' oportunizada a defesa. Na hipótese, subverteu-se a
ordem legal: Primeiro se colheu a defesa ara de ois se 'untarem as rovas.
Ora, o direito de defesa é constitucional e indisponível; O princípio do
contraditório e da ampla defesa vem esculpido de forma expressa na
Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5“ inciso LV, que
assevera que "aos liti antes em rocesso 'udicial ou administrativa eaas
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, cam

os meios e recursos a ela inerentes ".

A RECORRENTE TAMBÉM RElTEWinch FEITA NA SUA DEFESA, A0
AUTO DE INFRAÇÃO, POR ERRO E
lº, DO DECRETO Nº 6. 514/08

IA

/
/

NOS TERMOS DO ART. 100

§

, 5
Folhª “gibi,-«,,,,-

Frase:-: “ª;/JU(”ªí/M
MMar-.ª
Rubrica'
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0 ERRO ESSENCIAL, apontado na defesa persiste; O Auto de Infração diz que

as infrações apontadas foram cometidas na EI'APA Il. A toda evidência que se
a ETAPA ll se situa em local completamente distinto da área onde se situa 0
Condominio Mini Chácaras do Lago Sul, não pode a Agente agora, após a
apresentação da defesa dizer que ocorreu simples equivoco, erro material. Sem
falar que os documentos trazidos por ela no Relatório de Vistoria traz
documentos que se referem a ETAPA Il, portanto roboram 0 local apontado, não
se tratando de simples erro material. Trata-se de ERRO ESSENCIAL, e nos termos
do art. 100, § 1", do Decreto nº 6.514, de 22/07/2008 trata-se de vício insanável
se a correção da autação implicou em modificação do fato descrito no auto de
infração.
Com efeito, o Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008 que dispõe sobre as infrações
e sanções administrativas ao meio ambiente, e estabelece o processo
administrativo para apuração desta infração, determina, peremptoriamente:
Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será
lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado,

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
Art. 97. O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, com a
identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações
administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e
regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que
comprometam sua validade.

Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser
declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o
arquivamento do processo, após o pronunciamento do órgão da ProcuradoriaGeral Federal que atua junto a respectiva unidade administrativa da entidade

responsável pela autuação.
S iº Para os efeitos do caput, considera-se vicio insanável aquele em que a
correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.
Art. 15—A.

0 embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde

efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais
atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas corn a infração. jlncluido pelo Decreto nº 6.686, de 2008)
§ 43 0 embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades
realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não
correlacionadas com a infração. (incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008)
Com efeito, se a Auta de Infração impugnado, deu ciêncíu ao resynsável ªr uma

área e no mesmo termo a ntou área distinta da uela onde diz ter detectado a
infração, TAL ERRO, constitui ERRO ESSENCIAL, sendo V CIO INSANAVEL', Primeiro
porque dificultou a d
sa do Autuado, e fulmínou, de morte, os principios do
Contraditório e da
pla De esa, expressamente assegurados tanto pelos artigos 96,
97 e 100, do Decreto Nº 5,14/2008 quanto pela Constituição Federal artigo
5", inciso LV e LIV. [X“—?A!
(XG/(

/

//

s

Folha nºi/'; ª
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A TODA EVIDÉNCIA que a impugnante não pode responder por infração, e nem

apresentar recuperação de área degradada em local que não é de sua propriedade,
e nem tão pouco possui qualquer ingerência * sendo certo que a ETAPA ll, apontada

no auto, não pertence aos proprietários da Associação do Condomínio Mini Chácaras
do Lago Sul, como restou provado nos autos.
Portanto, reitera a Recorrente O PEDIDO DE QUE 0

ANULADO, sob pena de desobediência

AUTO DE INFRAÇÃO SEJA

aos princípios do CONTRADITÓRIO, DA

AMPLA DEFESA. nos termos determinados pela Lei nº 6.514/08, artigos 96, 97 e 100,
§ 1", e do art. 5“, inc. LV, da Constituição Federal de 1988, por conter erro essencial,

e assim não produzir nenhum efeito no mundo jurídico.

PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DIZ A BOA TÉCNICA PROCESSUAL
QUE AS NULIDADES SÃO ARGUIDAS NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE O
ACUSADO TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS E/OU DE PROVAS; A
RECORRENTE JÁ APONTOU E REQUEREU A NULIDADE DESDE A DEFESA FEITA
PERANTE O SECRETARIO DO MEIO AMBINEI'E, MESMO ASSIM CONTINUA DESTA
FEITA, REITERANDO TAIS IMPUGNAÇÓES E PEDIDO; A RECORRENTE IMPUGNA
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS APOS AS FLS. 0003 DOS AUTOS.
Com efeito, tendo a Recorrente tomado conhecimento dos documentos colhidos
e produzidos de forma unilateral, somente após o julgamento, o qual se
embasou neles, a Associação autuada IMPUGNA TODOS OS DOCUMENTOS

ACOSTADOS, após às fls. 003, porque foram juntados após ser a mesma
notificada para apresentar sua Defesa, sendo certo que antes os mencionados
documentos não constavam nos autos.
Infelizmente, à revelia do que diz a Lei, o Auto de Infração foi convalidado pelo
Presidente do IBRAM, sem que se oportunizasse à Recorrente sua manifestação

sobre as pseudo provas juntadas após às fls. 0003. Repita-se: notificada a
apresentar defesa a Recorrente verificou e não havia nos autos nada mais do que
as (três) 3 primeiras folhas; Somente quando recebeu a notificação do julgamento
é que teve acesso aos documentos juntados com 0 RELATÓRIO DE VISTORIA, que
fora determinado no verso de fls. 003, por determinação de despacho prolatado

dia 12/11/2013.
Embora não conste nos autos a data em que o RELATORIA DE VISTORIA foi
juntado, (o que é absurdo), o que mais viola o direito de defesa é que com o
RELATORIAO DE VISTORIA, (fls 04 e seguintes), é surgem nos autos, inúmeras
provas, tais como fotografias de piquetes, de áreas e de mapas, que segundo
ela são da área onde se localiza 0 Condominio autuado.
PROVAM tais assertivas o despacho de fls. 003v, que determinou a juntada do
RELATORIO DE VISTORIA no dia 12/03/2013, e os documentos juntados corn o
Relatório, especialmente os de fls. 23/24/25 (CNPS), colhidos dia 16/12/2014A data dos documentos e' cristalina' Portanto não restam dúvidas de que
tanto o RELATORIO DE VISTORIA quanto as supostas PROVAS COLHIDAS,
UNILATERALMENTE, PELO AGENTE FISCALIZADOR, foram juntadas após o
decurso de pra,
ra a apresentação de defesa, que se exauriu

em 14/12/2013.,LN\$§/1\J
7
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Ora, não se admite que sejam juntadas provas contra o Autuado após o prazo
decorrido para a DEFESA. E caso isto ocorra, a solução é abrir vista das provas
juntadas, para que a parte interessada sobre elas se manifeste, máxime quando
elas são colhidas de forma UNILATERAL, como na hipótese.
IMPUGNAÇÃO DE CADA DOCUMENTO, COLHIDO DE FORMA UNILATERAL
E JUNTADO AOS AUTOS, SEM REABERTURA DE PRAZO PARA A MAINFESI'AÇÃO
DA DEFESA.
Encontram-se acostadas às fls. 07 a 18 fotografias que a Agente Fiscal diz serem
diversos piquetes encontrados nas áreas vistoriadas.
Pois bem: Nas fotos não há nenhuma prova de que os mesmos se localizam na
área localizada na EI'APA I, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. 0
Condominio Mini Chácaras do Lago Sul possui 2 Etapas. Nenhuma foto juntada
aos autos PROVA que os piquetes se localizam na ETAPA I.
Portanto restam impugnadas todas as fotos uma vez que colhidas de forma
unilateral, e, sem provas da real localização.
Igualmente, INPUGNA—SE porque sem validade juridica nenhuma, as fotos
acostadas às fls. 09 a 17. Em nenhuma deles se constata prova inequívoca de
que se refiram a área apontada pela Fiscal. Não há qualquer identificação

concreta da área.
Já a 2I foto acostada à fl. 18 afirma se tratar de documento encontrado
Guarita; Per u ta '
ue uarita se não há foto da mesma? Não há .
nenhuma guarita.
foto de uma placa tão somente. VE-SE uma foto solta
uma placa, e nesta placa está escrito um endereço, que certamente não é
Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul; Portanto inservível como prova.

na
de
de
do

JÁ A FOTO (1° DOCUMENTO ACOSTADO AS FLS. 19), TRAZ A PROVA
EVIDENTE DE QUE A FISCALIZAÇÃO SE DEU AREA DISTINTA OU
DENOMINADA
“ETAPA ll"; ESTÁ LÁ EXPRESSO O ENDEREÇO NA
RELAÇÃO CONSTANTE DO DOCUMENTO. PORTANTO PROVADO ESTA
QUE A FISCALIZAÇÃO NÃO OCORREU NAO OCORREU NO
CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL
A foto nº 2, acostada na mesma folha 19 (Comunicado do Conselho Fiscal), data
de 15 de agosto de 2012, e não traz nenhuma prova de que foi encontrada no
ato da fiscalização; Já a foto de placa acostada às fls. 20, embora traga a

indicação que é do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul não identiﬁm 0 local;
Portanto, também não prova o local real onde se deu a vistoria. Com efeito, o

que diz onde se deu a Vistoria é mesmo o Auto de Infração e o documento
acostado a fls. 19 (1" documento); Igualmente as fotos acostadas às fls. 21/22
nada provam, pois nelas não estão identificados os locais, e ora são impugnadas
pela Recorrente. A Agente Fiscal juntou também os documentos acostados ﬁsh)

F “RAP
Proc“

o «aguiªr %!
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fls. 129/130, o qual corroboram e provam a existência do Condominio Mini
Chácaras do Lago Sul - Quadras 04 a 11.
Na espécie se releva o fato de constar no Auto de Infração que a
fiscalização ocorreu na Etapa II, e dos documentos que a PRÓPRIA
FISCAL TROUXE COM 0 RELATORIA DE VISTORIA, acostado às ﬂs. 19,
documento onde se lê expressamente: RELAÇÃO DA ETAPA II.
Esta
prova corrobora a assertiva da Recorrente de que a Fiscalização ocorreu

na denominada “Etapa II".

Já os documentos acostados às fls. 28/37, Ação Judicial nº 2003.01.1.09731—3
e Ação Civil Pública nº 2000.01.1.041933-4, em nada se correlacionam com o
Auto de Infração em questão, e foram emitidas do sitio do TJDFI' em

25/11/2009 e 22/03/2013 (fls. 31); O Relatório nº 348/2013 de
27/06/2013 e a Ocorrência Polícia] da 6" Delegacia do Paranoá,
igualmente não se relacionam com o Auto de Infração, e portanto todos
devem ser desentranhados dos autos.

PEDIDO

Pelo exposto requer a RECORRENTE que seja refonnada/anulada a R. Decisão
recorrida de Nº 200.000.050/14-GAB/SEMARH, de Novembro 2014, vez que
manteve decisão anterior, a qual inobservou violação aos dispositivos legais e
constitucionais, e se embasou em documentos dos quais não foi oportunizada
à Recorrente se manifestar sobre eles, e assim VIOLOU os PRINCÍPIOS D0

CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA, (CF. Art. 5", LV), DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL (ART. 5° XXXVI), e DA LEGALIDADE (ART. 5° INC. II, de ARTIGOS 96,97
e 100, CAPUT, § 1", ART. 15-A, § 4“, todos do Decreto nº 6.514 de 22 de julho de
2008,clc Lei n° 41/89.
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ªmando

OUTORGANTE: ASSOCIAÇÃO

DOS

PROPRIETÁRIOS

LOTEAMENID HRH-m DO LAGO SUL,
direito privado, inscrito com CNPJ Nº
situado no

SHDB DF — 025 SHIS QI 33,

LAGO SUL—BRASILIA-DF—CEP:71.680353,
pela

sua

Presidente

WILWI

DO

na

LOTE

DO

pessoa jurídica de
00.673.283/0001-31,
CONJUNTO 1,

LOTE 1—

neste ato representado

COUTO

DOS

SANTOS

(mUZ,

brasileira,
Administradora,
exercendo
função
pública,
portadora do CPF nª 144.975.061—34, domiciliada no SHIS QI
33,

CONJUNTO

1,

LOTE

1—

LAGO

SUL

—

BRASÍLIA—DF—

CEP:

71.680.353 em Brasília—DF

OUTORGADA: SONIA TELES DE BULHOES, brasileira, Advogada, inscrita
na OAB/DF sob a nº 8.690, com escritório profissional [: SHGS 704, BLOCO H,

CASA 48 - Brasília-DF, tel: 3223-9899. a quem conferem os poderes para o Faro
em geral, com a cláusula ADJUDITIA e EXTRA, para atuar em qualquer Juízo,
Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações

competentes e defendendo nas contrárias, seguindo umas e outras até decisão
final, usando dos recursos legais e acompanhando—os, conferindo-lhes. ainda, os
poderes especiais para transigir, desistir, receber e dar quitação e, podendo.
ainda substabeleeer, e especialmente para apresentar defesa no [BR-1.11 —
Instituto Brasília Ambiental do Distrito Federal, no Auto de Infração

identificada como AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (FM SULFI—ÚOI),
EMITIDO EM 04/11/2013.
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GOVERNO [)0 DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
ASSESSORIA JURÍDICO LEGISLATIVA
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GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL
,
SECRETARIA DE ESTADO DE MEI(_) AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
ASSESSORIA JURIDICO LEGISLATIVA

G DF

DESPACHO
Folha

12, ,(5ª'Ó/

Processo É? 391.001.697/2013
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REFERENCIA

“º “º ª“ l

: 391.00|.697/20l3

WW“
Lc M JV

INTERESSADO
: ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO CONDOMÍNIO
MINI CHACARAS
ASSUNTO
: Al n“ 2893

AO GabincIc/SIZMARI I.

Encaminhamos O presente pron

para envio ao Conselho dc Meio Ambicnlc do

Dislrito Federal. objetivandojulgamcnlo cm 3 Inslância. consoanlc parágrafo único. un. 60 «III Lei
nº 41/1989.

Brasília?-ªde novembro dc 2014.
*_õL

(1/
PAULO (:FRQUEIR
(hclc da AJL

Processo Nº
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Gabinete do Secretário
l‘nlhu Nº J (, ?

Assiuumm:

lá?/”LL-

DESPACHO INTERNO Nº S76 / 2014-GAB/SEMARH
Brasilia. 28 de novembro de 20H.

Referência: Processo nº 391.00|.697/20|3

Interessado: ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO CONDOMINIO

MINI CHÁCARAS .
Assunto: Auto (Ic Infração Ambiental n°02893l20l3

A SHOW.

Os presentes nulos tratam do Auto de Infração Ambiental nº02893/2013. emitido
pelo Institulo do Meio Ambienle c dos Recursos Hídricos do [)F — IBRAM em desfavor
dc

ASSOCIAÇÃO

PROPRIFÍI'ÁRIOS

Dlí

LOTES

NO CONDOMINIO

MINI

CHÁCARAS. por supressão de vegetação nalivu de cerrado para lins de parcelamento
de solo. piquetumento e abertura de vias sem licença ambiental.
Remclo os autos n esta Subsecretaria dc Órgãos Colegiados para envio no
Conselho dc Meio Ambiente do Distrito Federal » CONAM/DF para continuidade do
julgamento em 3” Instância. conforme Recurso interposto pelo interessado. "5,254 a 262
e despacho da All,/SEMARI |. lls.266.

Alcnciusmncnlc.

PAU
,PENHA B—UMA
Secretario de listado/da;
o Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal
Gabinele do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidncos do DF
SEPN 511 — Blow ”C" — Edilício Blllar, 49 Andar — Brasilia/DF — CEP 70.750543
Telelones: (61) 32145602 — Fax: (61) 3214—5510

[nª
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL,
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DQS RECURSOS HIDRICOS
D0 DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

DESPACHO
Processo: 39l.001.697_/2()I3

Interessado: Associação de Proprietários de Lolcs no Condomínio Mini Chácaras
Assunto: Al nº 2893/20I3

lincaminham-sc os autos pum remessa à SEMA/DF. confonnc solicitação da ('()I—"AM.

Rcspcilnsnmcnlc.

EDUARDO DA & LAMOUNIER
Técnico em Atividades do Meio Ambiente

Assessor da SULI"!

Peça:

268

Mmrwh mum. «43
Processo: 391.001.697/2013
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

DESPACHO EXTERNO N" 100.000 .OLﬂIZOlS — l’RESI/IBRAM

Brasilia. 25/ de

[WM o

de 20! 5

Processo: 3‘)l.001.697/20|3
Interessado: Associação dc Propriclários de mes no Condomínio Mini Chácaras
Assunto: AI nº 2893/20l3

Para: SEMA

Senhor Secretário de Esmdo do Meio Ambicmc.

Rcslilucm-sc os autos. após consulta pelas Coordenações dc Fiscalização do IBRAM.

Respeitosamcnlm

JANE MARIA VILAS BOAS
Presidente
lnslilulo Brasilia Ambiental

Peçª: 26‘!
Pracesso:391 01.697/2013
Matrícula:
,
aqi/727
A Sua Excelência o Senhor

ANDRÉ LIMA
Sccrclário de Estado da Secretaria de lislado do Meio Ambicmc
Secretaria de Estado do Meio Ambicnlc do Distrito Federal
SEPN 511 Bloco C. Ediﬁcio Billar III. 4° andar.
'I‘elefonc: 61 3214-5628

Iinmu- I)I' - 70 7So-5JJ - IM ) ill-baú.“)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

SUESECREIRRIA DE sERv|ÇOs EcOssIsTÊMIcOs
Peça 11° 270 O

I>m‹z.‹~;-z=.z¬.a‹z› nf* 391 .om .óawzol 3

Mzzmzula n°2ó7 71x O

DESPACHO
Em, 31 az Jurhzz dz 2017.
PROCESSO N°z 391.001.697/2013
INTERESSADO: Assoc. PROPRIETÁRIOS
CHÁCARAS

Assinatura

`

' O O

O
LOTES

CONI).

MINI

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO 2393

Solicito apensar ao processa principal de n". 391.001.697/2013 O processo n”
391.001.184/2014, conforme solicitado na peça 44 deste.
Atenciosamente,

ANTONIA

ARTINS FEITOSA

Assessora
GECOLÍSEMA
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Serviços Ecossistêmicos
Termo de Encerramento Processo Físico – Integral SEI-GDF - SEMA/SUSEC

Processo nº 0391.001.697/2013
Interessado: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL
O processo em epígrafe foi conver do em sua totalidade do suporte sico para eletrônico e inserido
no SEI-GDF, em conformidade com o Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, alterado pelo
Decreto nº 37.565/2016, de 23 de agosto de 2015, mantendo o mesmo número do processo sico
(NUP) e mesmo interessado.
A conversão foi registrada no campo assunto secundário do cadastro do processo no Sistema
Integrado de Controle de Processos - SICOP e o processo sico será arquivado na unidade de arquivo
da GEDOC/IBRAM para eventuais consultas.
Fica encerrada a tramitação do processo em suporte sico, sendo vedada qualquer juntada sica de
novos documentos, para, a par r de então, ter con nuidade de sua instrução e tramitação somente
por meio do SEI-GDF.
O processo originalmente em suporte físico era composto de:
Folhas: 270
Volumes: 02
Mídias: 0
O processo eletrônico resultante da presente conversão ficou composto da seguinte forma:
Volume de Processo: 06
Apartado Sigiloso: 0
Conteúdo de Mídia: 0
Desconformidades constatadas: 0
Os arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico (papel) foram
devidamente subme dos a procedimento de conferência e autenticação por servidor público, por meio
de sua assinatura eletrônica no SEI-GDF.
Todos os documentos do processo foram digitalizados em arquivo único.
Unidade responsável pela conversão: SEMA/SUSEC.
Unidade responsável pelo registro no SICOP: SEMA/SUSEC
Tamanho do arquivo após a conversão:
A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.
1. O Termo deverá ser aberto e assinado eletronicamente no SEI-GDF e será o primeiro documento
após o processo digitalizado, bem como o úl mo documento do processo em papel. Ou seja, após
assinado eletronicamente deverá ser impresso, numerado e anexado ao processo em papel.
2. Documento original é aquele que possui a assinatura original manuscrita ou eletrônica do(s)
signatário(s).
Termo de Encerramento Processo Físico - Integral SEMA/SUSEC 4258598
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Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIA MARTINS FEITOSA - Matr.0267971-X,
Assessor(a), em 27/12/2017, às 16:10, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 4258598 código CRC= 8491A5EA.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Colegiados
Brasília-DF, 03 de setembro de 2018

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CEST/DICOL

Senhores Conselheiros,
Em acordo com o deliberado na 13ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - encaminho o processo para Relatoria pelos Conselheiros da OAB/DF na
CJAI/CONAM/DF.
O
Relatório
deverá
ser
depositado
no
Google
Drive,
neste
link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AXSqc2y46zppBntrOPdlwkDShNjwIYEb?ogsrc=32 até
quatro dias antes da data do julgamento, conforme acordo da 11ª reunião.
Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato ﬁnal, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

ANTONIA MARTINS FEITOSA
Assessora de Colegiados
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIA MARTINS FEITOSA - Matr. 0267971-X,
Assessor(a), em 03/09/2018, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 12163256 código CRC= 9432038F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Colegiados e Fundos
Diretoria de Colegiados
Brasília-DF, 10 de junho de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CCOF/DICOL

Senhores Conselheiros,
Em acordo com o deliberado na 18ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - redistribuímos e encaminhamos o processo para Relatoria pelos Conselheiros
do OAB/DF na CJAI/CONAM/DF.
Informo que este Processo entrará na pauta de julgamento na 19ª reunião, que ocorrerá
no dia 25/07/2019. O Relatório deverá ser enviado para email conamdf@gmail.com até quatro dias
antes da data do julgamento, conforme acordo da 18ª reunião.
Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato ﬁnal, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

MARICLEIDE MAIA SAID
Diretora de Colegiados/SUEST
Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr. 0264585-8,
Diretor(a) de Colegiados, em 12/06/2019, às 14:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23587237 código CRC= 98D2490F.
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