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E: Dione Maria de Resende

PARA: Administragao Regional do Jardim Botéinico

ASSUNTO: Notificagfio de exigéncias n9 76/2015 — visto de projeto de obra inicial —
enderego: quadra 12, conjunto ”E ", lote 15, Jardim Botéinico Ill - DF —
pedido de reconsiderat;50 _ ..

-__--.__._».. -_,____W _ __ r “ ~

_——-’ y.§___

Sr. Administrador, L i ii r

Relativamente a notificagfio suso, venho, por meio do presente, expor e requerer
a V. Si 0 que segue:

No item 6 da notificagiio, resta consignada a exigéncia de que a varanda do
prédio edificado na quadra 12, conjunto "E", lote 15 do Jardim Botéinico Hi seja,
parcialmente removida. isso porque, esse segmento da edificagao supostamente
descumpriu as regras de ocupagéo do solo previstas para a Regifio. A notificagfio esté
apoiada na NGB 106/98, em cujo texto esté prescrito que as edificagfies da Regifio
devem guardar distancia minima de um metro e meio em relagfio aos lindes do lote.
Ocorre que, relativamente a varanda, a Lei 2.105 de 8/10/1998, no parégrafo Cmico de
seu art. 104, expressamente autoriza seja edificada a uma disténcia menor que um
metro e meio, contanto que a indevassibiiidade do lote vizinho seja presen/ada;

F ' /i 5*" -!\\i‘~‘Ig,;;;_-,hi.' Art. ’ 711% A varanda, o terrago e os eirados manterao
/~ <>\ afaistamento minimo de um metroecinqiienta centimetres dos ,é

Iimites do lote. ‘ J
\;>i~‘7‘ I ii.

TC . ’ terrago e eirado seja localizada a menos de um metro e
/:\\¢\'® * Q cinquenta centimetres em reIar,'5o ao Iimite do lote, desde que
\_'\ \ -

i I Parégrafo iinico - Admite-$9 que lateral de varanda, sacada,

_ _ , “ garantida a indevassibilidade em relagéio ao lote vizinho.
»

Vé-se, portanto, que a (mica condigfio ditada pelo tal artigo diz com a
indevassibilidade do lote vizinho. No caso sob anéiise, essa condigfio foi observada,
porquanto a dividir a varanda e 0 lote vizinho existe um muro cuja aitura impossibilita
quaiquer intrusfio a privacidade alheia. E, pois, ilegai a exigéncia que se me faz de
remover parcialmente a area correspondente é varanda. E certo que o item 4 da NGB
106/98, mesmo quando se trate de varanda, néio contempia excegfio alguma. Acontece
que a NBG 106/98 é ato administrativo que, por isso mesmo, deve~se subordinar éi Lei
2.105. O exercicio da competéncia regulamentadora pela Administragfio n50 pode
resultar na reformulagio/revogagfio da referida Lei; aliés, 0 administrador plibiico, ao

z * '" ""* -Q ii 'F0ih8N.°__A('( /_ '_ l ~
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exercer seu mister, ha que estar inarredavelmente a ela adstrito. Afastar-se do
parametro legal para impor conduta ao cidadfio sem o respaldo da Lei significa usurpar
a fungéio do Legislador, 0 que — salvo melhor juizo — desborda para 0 abuso de
autoridade.

lmpende observar que em nossa Carta Magna, 0 principio da legalidade ocupa
posigao das mais sobranceiras: nfio é por acaso que esse Principio — no emaranhado de
mais de duas centenas de artigos que corporificam nossa Constituigao — veio talhado
ja no primeiro capitulo (Dos Direitos e Deveres lndividuais e Coletivos) e ja no segundo
inciso do art. 59 da Carta Politica. Diz, entao, a voz desse preceito:

...m'nguém seré obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa
em virtude de lei.

O principio da legalidade é a propria esséncia do Estado Democratico de Direito.
Trata-se, pois, de uma garantia do cidadao que visa, entre outras metas, impedir a
arbitrariedade dos homens piliblicos e a instrumentalizagao do cidadao pelo Estado.
Guarda, pois, esse preceito, certa relagao com outro, de maior estatura, qual seja, 0
principio da dignidade humana. Portanto, a Lei, a um so tempo, busca gizar a atuagao
da Administragao e ga ra ntir o cidadao contra arbitrariedade estatal.

Também 0 texto do art. 37 da Constituigao Federal estai a evidenciar o elevado
aprego do Legislador Constituinte pelo principio da legalidade. Na cabega do artigo,
estao elencados os canones pelos quais se deve guiar a Administragao Ptiblica em sua
atuagao. Esse rol de canones se inicia justamente pelo principio da Iegalidadez

Art. 37. A Administragao pziblica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Uniéo, dos Estados e dos Municipios obedeceré aos
principios da Iegalidade, impessoaiidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia e também 0 seguinte...

N50 se admite, portanto, que 0 agir administrativo possa dissentir de preceito
legal. Alias, é cedido que o administrador piiblico outra coisa n50 faz senao dar
consequéncia a lei. Isso porque, entre lei e regulamento (ato administrativo) existe
relagao de hiera rquia na qual aquela prepondera sobre este. O ato administrativo que
destoa da Lei é ato ilegal/inconstitucional. Acerca do tema, convém trazer a liga o
pensamento esposado por Margal Justen Filho (administrativista) em seu Curso de
Direito Administrative:

0 regulamento tem hierarquia nomiativa inferior ao da lei, de modo
que a contradigéo com a nonna acarreta a invaiidade do dispositivo
nele contido. Nenhum doutrinador defende a tese de que uma
norma legal poden'a ser derrogada por meio de dispositivo
regulamentar.
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Toda norma visa a um objetivo qualquer; a norma I150 é fim em si mesmo;
ela é um instrumento com que se intenta alcangar determinado resultado. Ha situagoes
em que o aspecto formal da lei é observado, muito embora seu espirito seja
desrespeitado. Sendo assim, para cumprir a Lei, nfio é suficiente atender as
formalidades de sua aplicagéo; ha que se buscar, antes de mais nada, realizar os efeitos
préticos por ela anelados. Alias, n50 é incomum que alguém, a pretexto de fazer valer a
Lei, cumpra apenas com as formalidades‘ por ela exigidas, sem se preocupar com seus
reais propositos.

Por evidente que a Lei 2.105/98, ao estabelecer diretrizes impedientes de
construir a menos de metro e meio dos limites do terreno, pretendia inibir prejuizo tanto
a interesse ptiblico como a bem privado. Acontece que esse mesma Lei — conta nto que
fosse assegurada a indevassibilidade do lote vizinho — consentiu que varandas fossem
erguidas a uma disténcia menor do que o metro e meio em relagao aos lindes do lote.
Se o agente pdblico que lavrou a notificagao atentasse para a contextura do caso sob
exame, iria muito provavelmente concluir que, de fato, nao ha qualquer ofensa seja a
letra da lei, seja aos resultados por ela pretendidos.

A0 analisar o presente caso, convém nao deslembrar que a atuagao do
administrador piiblico deve pautar-se assim no principio da razoabilidade, como no da
proporcionalidade. Dessarte, consentido seja a hipotese de inexistir 0 permissivo
contido no paragrafo Cmico do artigo 114 da Lei 2.105/98 a queja me referi. Ainda assim,
nao seria razoével (embora supostamente legal) obrigar-me a demolir parte da vara nda
que por certo nao causa prejuizo algum, seja ao interesse pdblico, seja a qualquer
particular. N50 ha, pols, razoabilidade, nem proporcionalidade em fazer valer a pretensa
legalidade da regra contida no NGB 106/98, porquanto a remogao de parcela da varanda
nao tra ra beneficio algum para quem quer que seja. E néio havera beneficio justa mente
porque esse avango de alguns centimetros da varanda, efetivamente, nao redunda em
qualquer prejuizo a quem quer se seja.

Face as razoes acima externadas, solicito que V. Si reconsidere a notificagao
epigrafada naquilo que toca a exigéncia de remogao parcial da varanda.

Certa de sua atengao, desde ja agradego.

Brasilia, 9 de maio de 2016.

‘J _ "f.

Dione Maria de Resende

I i.i_2bflP.a. ~___ =,=' ---Q",-1 §
l1 * -‘ i\ijID
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com COl\lFlSSAO be DlVlDA com CONSTITUIQAO oe
ALIENAQAO FlDUClARlA EM GARANTIA ll'lllOBlLlARlA, na

" H "“FormaAbaixo:

S A I B A M, quantos esta pdblica escrilura de confisséo de
divida corn constituicao de alienaeao fiduciaria em garantia irfiobiliaria virem que, aos sete dias do
més de agosto do ano de dois mil e quatorze (07/08/2014) nesta cidade de Brasilia, Capital da
Repilblica Federativa do Brasil, em meu Cartorio, perante mim, Escrevente Autorizado do 4° Oficio
de Notas, desta Capital, compareceram partes, entre si justas e contratadas, a saber: de um lado,
como Outorgantes Vendedores: EDNA MARIA MENDES MARTINS, professora,-portadora da Cl
RG n° 826.708-SSP-DF e do CPF n° 386.434.641-04, filha de Arlindo Ferreira Mendes e de Elida
Maria Mendes, e seu marido MAURICIO PAZ MARTINS, servidor pdblico, inscrito na OABIDF
sob 0 n° 23761, onde consta RG n° 727029 SSPIDF e do CPF n°“358.300.341-15, filho de
Augusto Gama Martins e de Maria José da Paz Martins, brasileiros, clasados sob o regime da
comunhao parcial de bens aos 10.05.1996, residentes e domiciliados na SMPW, Quadra 03
Conjunto O6, Lote 03, Park Way, nesta Capital, doravante denominado(a) VENDEDORES; e, de
outro lado, como Outorgada Compradora: DIONE MARIA DE RESENDE, brasileira, divorciada,
funcionéria pflblica, portadora da Cl RG n.° 853.932 SSPIDF e do CPF n.° 358.516.511-72,
residente e domiciliadano Condominio Solar de Brasilia, Quadra 02, Conjunto 17 casa 17 -
Jardim Botanico-Brasilia-DF, , filha de Fernando Antonio Resende e de Terezinha Aparecida
de Resende, doravante denominadoa DEVEDORA; e, ainda como INTERVENIENTE ANUENTE e
ao mesmo tempo OUTORGADA CREDORA FIDUCIARIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE
BRASILIA - TERRACAP, empresa piiblica com sede no Setor de Administragéo Municipal,
Bloco "F", Ed. Q Terracap, Brasilia-Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o n°
00.359.877l0001-73, neste ato representada pela sua Presidente: MARUSKA LIMA DE SOUSA
HOLANDA, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cl RG n.°1.499.035-SSPIDF e
do CPF n.° 308706.741-53, residente e domiciliada nesta Capital, e, por seu Diretor de
Desenvolvimento e Comercializacao, DEUSDETH CADENA FlNOTTl, brasileiro, advogado,
inscrito na OAB-GO sob o n° 8050 e do CPF n° 260.653.041-15, casado,, residente e
domiciliado nesta Capital; assistidos pelo Advogado Geral da Terracap, DENl AUGUSTO
PEREIRA FERREIRA E SILVA, brasileiro, advogado, inscrito sob o n° 14.825-OAB-DF e do
CPF n° 794.469.651-87, casado, residente e domiciliado nesta Capital; todos com endereeo
profissional o da empresa, a qual declare concordar com a presente em todos 0 seus termos. Os
presentes reconhecidos e identificados como os proprios, e a vista dos documentos que me foram
exibidos, de cuja capacidade juridica dou fé. E, pe|o(a)(s) VENDEDOR(A)(ES) me foi dito: A) - DA
PROPRIEDADE - Que sao senhores) e legitimos possuidores, a justo titulo e boa fé, em mansa e
pacifica posse, livre e desernbaracado de todos e quaisquer onus judiciais ou extrajudiciais, arresto,
sequestro, foro ou pensao, inclusive hipotecas, mesmo legals, da propriedade do imovel constituido
pelo Lote de terreno n° 15,‘ do Conjunto E, .da Quadra 12, da Avenida das Paineiras - N,
do SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (SHJB), desta cidade, medindo:
20,000m pela frente e fundo e 40,000m pelas laterals direita e esquerda, perfazendo a
area de 800,00m2., limitando-se pela frente com Via Pilblica, pelo fundo com o Lote n O

02, pela lateral direita com o Lote n° 16 e pela lateral esquerda com 0 Lote) n° 14 objeto
da matricula n° 96.930, do 2° Oficio de Registro de lmoveis do Distrito Federal, corn inscrigao no
cadastro imobiliario do GDF sob o n° 50603175; B) - - DO TlTULO AQUISITIVO - Que 0 imovel
aclma descrito e caracterizado foi adquirido pela Vendedora por meio da Escritura Pilablica de
Compra e Venda, lavrada a fl. 175, do Livro 0727, em 02.07.2009, destas Notas, devidamente
registrada sob o n° R.2',' da matricula 96.930 do Cartorio do 2° Oficio do Registro lmobiliario do
Dlstrito Federal, aos 10.08.2009. C) - DA COMPRA E VENDA, PREQO E FORMA DE
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Outorgados Compradores, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, para lhes venderem
e transferirem, como de fato e na verdade vendido e transferido tém, 0 referido imovel, pelo prego
cerlo e ajustado de R5 333.982,_§3 (trezentos e trinta e trés mil, novecentos e oitenta e dois
reais e sessenta e trésTc€n_taTros), saiisfeitos daseguinte forma: R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais), pagos neste ato a ela vendedora, em rnoeda corrente, quantia da qual da plena, total
e irrevogavel quitagao e_o restante de R$ 193.982,63i‘(cento e noventa e trés mil, novecentos e
oitenta e dois reais e sessenta e trés centavos), representados pelo saldo devedor atualizado,
apurado em 27/05/2014, devldo a Companhia lmobiliéria de Brasilia - Terracap, repactuado e
sub-rogado pela DEVEDORA na forma e condigoes adiante mencionadas neste instrumento,
transmitindo, em consequéncia, a ora DEVEDORA, desde ja, toda a posse, dominio, direito e aeao
que tinham sobre 0 imovel ora vendido, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, a fazer a
presente venda sempre boa, flrme e valiosa e a responder pela eviccéo de dlreito, se denunciados a
lide. D) - DAS CLAUSULAS E CONDIQDES - Que, por este instrumento e na melhor forma de
direilo, pelas panes contratantes, aclma nomeadas e qualificadas, me foi dito que ajustaram a
celebracéo da presente escrltura, mediante as clausulas e condicées seguintes: 1. CLAUSULA
PRIMEIRA - DA DlVlDA REPACTUADA, PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO - Que, por forca da
Escritura de Compra e Venda e respectivo Registro no Servieo lmobiliarlo, reportados na letra "B"
da presente escritura, a Credora vendeu aos ora DEVEDORES 0 imovel descrito na letra "A", pelo
preco certo e ajustado de R$ 180.150,00 (cento e oitenta mil, cento e cinqeunta reais), pagaveis
da seguinte forma: 5% (cinco por cento) do prego no montante de R$ 9.007,50 (nove mil, sete
reais e cinquenta centavos), jé recebidos pela Credora, e os restantes 95% (noventa e cinco
por cento), em 240 (duzentos e quarenta) prestaeoes mensais e sucessivas, financiado pelo
"SlSTEMA PRICE DE AMORTIZAQAO“, cujo saldo devedor atualizado, apurado em 27.05.2014
é de R$ 193.982,63 (cento e noventa e tres mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e
trés centavos), que seré page pela DEVEDORA por meio de 177 (cento e setenta e sete),
prestagoes mensais remanescentes,’ atualizadas, tendo vencido a primeira em 1910612014 e as
demais em igual clia dos meses subsequentes, que em funcao da presente confissao de divida seré
financiamento pelo “SlSTEMA DE AMORTIZAQAORCONSTANTE - SAC", a partir da apresentaeéo a
CREDORA FIDUCIARIA de uma via desta escritura, devidamente registrada no competente
Cartério de Registro lmobiliario, ficando desde ja pactuado que sobre 0 mencionado saldo devedor
incidirao juros nominais de 0,8% (zero virgula oito por cento) ou 0,5% (meio por cento), ao mes
em se tratando de financiamento por meio de consignagao em folha de pagamento, condicionando
este ultimo percentual a existéncia de convénio entre a CREDORA e 0 orgao cle origem do(s)
DEVEDORA, definindo as condigoes para desconto em folha de pagamento, incidindo em ambos
os casos atualizaoao monetéria mensal, de acordo com a variacao relativa do lndice Geral de Pregos
do Mercado (IGPM) da Fundaeao Getdlio Vargas (FGV), calculado de acordo com a variagao
“Pro-Rala Tempore Die". Na hipotese de extinoao deste indicador, 0 mesmosera substituido na
seguinte ordem: INPC, IGP-DI, lPCA-E (lBGE) e IPC (FIPE). 1.1. DO LOCAL DO PAGAMENTO - O
pagamento das prestagoes previstas nesta Clausula devera ser efetuado pela DEVEDORA na sede
da credora fiduciaria, indicada no preambulo desta escritura, de segunda a sexta-feira, no horario
comercial, ou onde esla indicar, ou, ainda, por meio de boleto bancario que seja por esta, emitido. O
néo recebimento de aviso de cobranga ou de boleto bancario, nao pode ser alegado para justificar
atraso de pagarnento e nem para isencao do pagamento de juros moratérios e multa contratual. 2.
CLAUSULA SEGUNDA - Que neste ato, via deste instrumento, de comum e mutuo acordo e na
melhor forma de direito, resolvem CREDORA FIDUCIARIA e DEVEDORA, repactuar como de fato e
na verdade repactuado tem o saldo devedor mencionado na Clausula Precedente, em consonancia
com 0 que consla do processo administrativo n° 111.000.317I2009-TERRACAP. 3. CLASULA
TERCEIRA - A DEVEDORA, pela presente e na melhor forma de direito, reconhece a certeza e a
liquidez da divida supramencionada, confessando-se devedora da CREDORA FIDUCIARIA,
assumindo assim, total responsabilidade pelo adimplemento da divida objeto da presente confissao.
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para a reverséo da propriedade plena do imovel a seu favor. 15. CLAUSULA DECIMA QUINTA -
Decorrida a caréncia de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no Art 26, § 2°, da Lei n° 9.514/97,
contados do vencimento de cada prestaeéo, a CREDORA FIDUCIARIA, ou seu cessionario, podera
iniciar 0 procedimento de intimacao e, mesmo que néo concretizada, 0(a)(s) DEVEDOR(a)(es) que
pretender(em) purgar(em) a mora, devera(ao) fazé-lo com 0 pagamento das prestagées vencidas e
nao pagas, e as que se vencerern no curso da intimagao, incluindo os juros compensatorios
contratados, a multa e os juros de mora, os demais encargos e despesas de intimagao, inclusive
tributos. 16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - A mora da DEVEDORA sera comprovada mediante
intimagéo com prazo de 15 (quinze) dias para sua purgagao. 17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - O
simples pagamento da prestaoao, sem atualizacéo monetaria e sem os demais acréscimos
moralorios, néio exonera a DEVEDORA da responsabilidade de liquidar tais obr_igag;6es, contlnuando
em mora, para todos 0s efeitos legals e contratuais. 18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - O
procedimento de intimagao obedecera aos seguintes requisitos: a) a intimaeao sera requerida pela
CREDORA FIDUCIARIA, ou seu cessionério, ao Oficial do Registro de lmoveis, indioando 0 valor
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decorrente da repactuaeao do saldo devedor, bem como do fiel cumprimento de' todas as
obrigagées, contratuais e/ou legals, a DEVEDORA aliena a CREDORA, em carater fiduciario, 0
imovel objeto do financiamento, caracterizado na letra “A”, nos termos e para os efeitos dos artigos -
22 e seguintes da Lei n° 9.514, de 1997. 5. CLAUSULA QUINTA - A garantia fiduciaria ora
contratada abrange o imovel objeto do ajuste e vlgorara pelo prazo necessario a. liquidagao do
financiamento e seus respectivos encargos, inclusive reajuste monetario, que permanecera integra
até que a DEVEDORA oumpram totalmente todas as obriga<;6es contratuais e legals vinculadas ac
presente negocio. 6. CLAUSULA SEXTA - Por forea desta escritura a DEVEDORA cede e transfere
a CREDORA FICUCIARIA, sem reserva alguma, a propriedade fiduciéria e a posse indireta_
reservando~se a posse direta naforma da lei, obrigando-se as partes, por si e por seus herdeiros
e/ou sucessores, a fazer esta alienagéo fiduciéria sempre boa, firme e valiosa, e a responder pela
evicgao, tudo na forma da lei. 7. CLAUSULA SETIMA - A DEVEDORA concorda e esté ciente que o
crédito da CREDORA FlDUClARIA’podera ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, hipotese
em que a proprledade fiduciaria do imovel objeto da garantia seré transmitida a um novo credor,
ficando este sub-rogado em todos os direitos, acées e obrigacées. 8. CLAUSULA OITAVA -
Mediante o regislro desta escritura no competente cartorio de registro de imoveis, estara constituida
a propriedade _fiduciaria em nome da CREDORA FIDUCIARIA e efetiva-se 0 desdobramento da
posse, tornarido a DEVEDORA, possuidora direta e a CREDORA FIDUCIARIA, possuidora indirela
da posse do imével objeto da garantia fiduciaria. 9. CLAUSULA NONA - A posse direta de que fica
inveslida a DEVEDORA manter-se-a enquanto adimplente obrigando-se a manter, consenlar e
guardar 0 imovel, pagar pontualmente todos os impostos, taxas e quaisquer outras contribuieoes ou
encargos que incidam ou venhamva incidir sobre o bem ou que sejam inerentes a garantia. 10.
CLAUSU LA DECIMA - Se a CREDORA FlDUClAR|A vier a pagar algum dos encargos inerentes ao
imovel dado em garantia, 0(a) Devedor(a) deveré reembolsa-la dentro de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento de sua comunicaeéo, sendo aplicaveis as mesmas penalidades para casos de
inadimplemento. 11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CREDORA FIDUCIARIA reserve-se no
direito de, a qualquer tempo, exigir comprovantes de pagamento dos encargos fiscais elou
tributaries, ou quaisquer outras contribuieées. 12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Nos termos do
disposto nos paragrafos 4° e 5° do arligo 27 da Lei 9.514/97, nao havera direito de retencéo por
benfeitorias, mesmo que estas sejam autorizadas pela CREDORA FIDUCIARIA. 13. CLAUSULA
DECIMA TERCElRA - Na hipotese de a propriedade do imovel dado em garantia se consolidar em
nome cla CREDORA FIDUCIARIA, a indenizaeao por benfeitorias nunca sera superior ao saldo que
sobejar, depois de toda a divida e demais acréscimos legais serem deduzidos, sendo que, nao
ocorrendo a venda do imével em leiléo, nao havera nenhum direito de indenizagéo pelas
benfeltorias. 14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - A DEVEDORA devera apresentar ao Cartorio de
Registro de lméveis o termo de quitagao para o cancelamento do registro da propriedade fiduciaria
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Oficial do Regislro de lmoveis, da circunscricao imobiliaria onde se localizar o imovel, poden o, a
critério desse Oficial, vir a ser realizada por seu preposto ou atraves do Cartorio de Regislro de
Titulos e Documentos, ou, ainda, pelo Correio, com aviso de recebimento a ser firmado
pessoalmente pela DEVEDORA ou por quem deva receber a intimacao; c) a intimacao sera feita
pessoalmente a DEVEDORA, ou a seu representante legal ou a procurador regularmente
constituido; c.1) se 0 destinatério da intimacao se encontrar em local incerto e nao sabido, certificado
pelo Oficial do Regislro de lmoveis ou pelo de Titulos e Documentos, competira ao primeiro
promover sua intimacao por edital com prazo de 10 (dez) dias, contados da primeira divulgacao,
publicado por trés dias, a0 menos, em um dos jornais de maior circulacéo. 19. CLAUSULA DECIMA
NONA - Purgada a more perante 0 Cartorio de Regislro de lmoveis, convalesceré a escritura de
alienacao fiduciaria, caso em que, nos trés dias seguintes, 0 Oficial entregara a CREDORA
FIDUCIARIA as importéncias recebidas, cabendo também a DEVEDORA o pagamento das
despesas de cobranca e de intimacao. 20. CLAUSULA VIGESIMA - Eventual diferenca entre o valor
objeto da purgacéo da mora e 0 devido no dia da purgacao devera ser page pela Devedora
juntamenle com a primeira ou com a segunda prestacao que se vencer apos a purgacao da mora no
Cartorio de Registro de lmoveis. 21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Se a mora for purgada por
cheque, este devera ser exclusivamente cheque OP (Ordem de Pagamento), nominative a
CREDORA FIDUCIARIA ou a quem expressamente for indicado na intimacao. 22. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA - Uma vez consolidada a propriedade na CREDORA FIDUCIARIA, por force
da mora nae purgada, devera 0 imovel ser alienado pela CREDORA FIDUCIARIA a terceiros, com
obsenrancia dos procedimentos previstos na Lei n° 9.514, de 20.11.97, como a seguir se explicita: a)
a alienacao far-se-a sempre por publico leilao, extrajudicialmente; b) o primeiro publico leilao seré
realizado dentro de trinta (30) dias, contados da data do registro da consolidacéo da plena
propriedade em nome da CREDORA FIDUCIARIA, devendo ser ofertado pelo valor para esse fim
estabelecido neste instrumento; c) nao havendo oferta em valor igual ou superior ao que as partes
estabeleceram, conforme alinea "b", supra, 0 imovel sera ofertado em segundo leilao, a ser
realizado dentro de quinze (15) dias, contados da data do primeiro ptiblico leilao, pelo valor da divide
e das despesas; d) os publicos |eil6es serao anunciados mediante edital Cmico com prazo de dez
(10) dias, contados da primeira divulgacao, publicado por trés dias, ao menos, em um dos jornais de
maior circulacao; e) a CREDORA FIDUCIARIA, ja como titular de dominio pleno, transrnitira o
dominio e a posse, indireta e/ou direta, do imovel ao licitante vencedor. 23. CLAUSULA VIGESIMA
TERCEIRA - Para fins do leilao extrajudicial, as parles adotam os seguintes critérios: a) valor do
imével é idéntico ao valor da venda mencionado neste instrumento, obedecidos os demais requisitos
previstos neste contrato, atualizado monetariamente de acordo com a variacao percentual
acumulada pelo mesmo indice e periodicidade que atualizam 0 valor do saldo devedor do
financiamento a partir da presente data, acrescido do valor das benfeitorias, cuja avaliacéo sera feita
antes do leiléio pela CREDORA FIDUCIARIA; b) valor da divida é o equivalente a soma das
seguintes quantias; b.1) valor do saldo devedor, nele incluidas as prestacdes nao pagas, atualizadas
monetariamente até 0 dia da consolidacao, de plena propriedade na pessoa da CREDORA
FIDUCIARIA e acrescidas das penalidades moratorias e despesas a seguir elencadas; b.1.1) lPTU e
outros tributos ou contribuicfies eventualmente incidentes (valores vencidos e nao pagos a data do
leilao), se for o caso; b.1.2) taxa de ocupaoao, fixada em um décimo percentual 1% (um por cento)
sobre 0 valor do imével, por mes ou fragéo, atualizada pelo mesmoindlce aqui pactuado, computado
e exigivel desde a data da alienacao em leilao até a data em que o fiduciario, ou seus sucessores,
vier a ser imitido na posse do imovel; b.1.3) qualquer outra contribuicéo social ou tributo incidente
sobre qualquer pagamento efetuado pela CREDORA FIDUCIARIA em decorréncia da intimacao e
da allenaeéo em leilao extrajudicial e da entrega de qualquer quantia a DEVEDORA; b.1.~1») imposto
de transmissao que eventualmente tenham sido pagos pela CREDORA FlDUClARlA, em
decorréncia da consolidacao da plena propriedade pelo inadimplemento da DEVEDORA; b.1.5)
despesas com a consolldacéo da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIARIA; c) despesas
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compreenclidos, entre outros; c.1) os encargos e custas de intimagao da' DEVEDORA c.2) os
encargos e custas com a publicagao de editais; c.3) a comissao do leiloeiro. 24. CLAUSULA
VIGESIMA QUARTA - Se 0 maior lance oferecido no primeiro leilao for inferior ao valor do imovel, na -
forma da clausula Vigésima Terceira, seré realizado 0 segundo leilao; se superior, a CREDORA
FlDl..IClARlA entregaré a DEVEDORa a imporlancia que sobrar, na forma adiante estipulada. 25.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - No segundo leilao seré aceito 0 maior lance oferecido, desde
que igual ou superior ao valor da divida e das despesas, hipotese em que, nos cinco (5) dias
subsequentes, ao integral e efelivo recebimento, a CREDORA FIDUCIARIA entregara aos
DEVEDORES, a importéncia que sobrar como adiante disciplinado: a) podera ser recusado o maior
lance oferecido, desde_que inferior ao valor da divida e das despesas, caso em que a divida perante
a CREDORA FlDUClARlA sera considerada extinta e exonerada a CREDORA F|DUClARlA da
obrigacao de restituicao a DEVEDORA de qualquer quantia a que titulo for; b) extinta a divida,
dentro de cinco (5) dias a contar da data da realizacao do segundo leilao, a CREDORA FIDUCII-'\RlA
disponibilizara a DEVEDORA termo de extincéo da obrigagéo; c) também sera extinta a divida se no
segundo leilao nao houver lance. 26. CLliUSULA VIGESIMA SEXTA - Caso no primeiro ou segundo
leilao, restar importancia a ser restituida a DEVEDORA, a CREDORA FIDUCIARIA colocaré a
diferenca a sua dlsposicéo, considerando nela inoluido, o valor da indenizaoao das benfeitorias,
podendo tal diferenca ser deposilada em conta corrente do(s) DEVEDOR(ES). 27. CLAUSULA
VIGESlMA SETIMA - A CREDORA FIDUCIARIA mantera, em seus escritorios, a disposicao da
DEVEDORA, a correspondente prestacéo de contas pelo periodo de doze (12) meses, contados da
realizaqéo do(s) leiléo(6es). 28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - A DEVEDORA devera resiituir 0
imovel no dia seguinte ao da consolidacao da propriedade em nome da CREDORA FIDUCIARIA,
deixando-o livre e desimpedido de pessoas e coisas, sob pena de pagamento a CREDORA
FIDUCIARIA, ou aquele que tiver adquirido 0 imovel em leiléo, da penalidade equivalente a 1,0%
(um por cento) sobre 0 valor do imével, por més ou fragzao, atualizada pelo mesmo indice aqul
pactuado, computado e exigivel desde a data da alienagao em leiléo até a data em que 0 fiduciario.
ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imovel. 29. CLAUSULA VIGESIMA NQNA - Nao
ocorrendo a desocupacao do imovel no prazo e forma ajustadas, a CREDORA FIDUCIARIA, seus
cessionarios ou sucessores, inclusive 0(a) adquirente do imovel, quer tenha adquirido no leilao ou
posteriormente, poderao requerer a reiniegracéo de sua posse, declarando-se a DEVEDORA ciente
de que, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, a reintegracéo sera concedida liminarmente, com
ordem judicial, para desocupacéo no prazo maximo cle sessenta (60) dias, desde que comprovada,
mediante cenidao da matricula do imével, a consolidacao da plena propriedade em nome da
CREDORA FIDUCIARIA, ou o registro do contrato celebrado em decorréncia da venda do imovel no
leilao, ou posteriormente ao leilao, conforme quem seja 0 autor da acao de reintegragao de posse,
cumulada com cobranca do valor da taxa diaria de ocupacéo e demais despesas previstas neste
contralo. 30. CLAUSULA TRIGESIMA - As obrigacoes constiluidas por este instrumento‘ sao
extensivas e obrigatorias aos herdeiros, sucessores e cessionarios ou promitentes cessionarios dos
contralantes, ficando, desde la, autorizados todos os registros, averbacoes e cancelamentos que
forem necessarios perante 0 Oficial do Regislro de lmoveis competente. 31. CLAUSULA
TRIGESIIVIA PRIMEIRA - Figurando como adquirentes dois ou mais devedores, todos esses
declaram-se solidariamente responsaveis por todas as obrigacoes assumidas perante a CREDORA
FIDUCIARIA e, mutua e reciprocamente, se constituem procuradores um do outro, para fins de
receber citacoes, intimagoes e interpelacoes de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial,
decorrenles rda presente escritura de modo que, realizada a citacao ou intirnagao, na pessoa de
qualquer um deles, eslara completo 0 quadro citatorio. 32. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - A
DEVEDORA fica sub-rogada em todos e quaisquer outros onus incidentes sobre 0 imovel
negociado, bem como em todos os direitos e obrigacoes constantes da Escritura Plllblica de'Cornpra
e Venda outorgada pela CREDORA, mencionada na letra “B” da presente escritura. 33. CLAUSULA
TRIGESIMA TERCEIRA - A DEVEDORA assume a obrigacéo de apresentar a CREDORA
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lmo_biliario, no praao de 90 (noventa) dias, contado a partir da__data da presente escritura. 34.
CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - Pela DEVEDORA foi dito, ainda, que aceita, todas as
condigoes constantes desta escritura, em todos os seus termos tal como se encontra redigida, por
assim ter ajustado com a CREDORA, declarando expressamente que se obrigam e se
responsabilizam pelo cumprimento das obrigaoées pactuadas, bem como das normas e
regulamentos em vigor estabelecidos pela.TERRACAP. as. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - As
partes desde ja se obrigam, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao pleno, geral, irrevogavel e
irrenunciével cumprimento do presente termo, em todas as suas clausulas e condiooes, elegendo o
foro_ da situacao do in-|ével,como habil a dirimir eventuais litigios oriundos deste lnstrumento. 36.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - As partes convencionaram que por conta da DEVEDORA, correré
o pagamento de todas~as despesas da lavratura da presente escritura, sua transcricao no Registro
lnriobiliario, impostos, taxas e quaisquer outras que forem necessarias. 37. CLAUSULA TRIGESIMA
SETIMA - DO CANCELAMENTO DA CLAUSULA RESOLUTIVA - Em razéo da presente
constituicéo de alienacéo fiduciaria, a CR_ED_ORA autoriza o_ compelente Cartorio de Registro
lmobiliario a proceder a baixa da(s) Clausula(s) Resolutiva(s) constante da clausula V da escritura

pgolica de compra e venda, mencionada na letra "B" da presente Escritura, que recair sobre 0 imovel
ora transacionado,__ol;jeto do R.2'9_6._9_3_0; de sua respectiva matricula. 38. CLAUSULA TRIGESIMA
OITAVA - DA EXLCUSAO DE CLAUSULAS- Com a presente constituigao de Alienagao Fiduciaria,
de comum e expresso acordo, resolvem Credora Fiduciaria e Devedore(a)(es), retificar a escritura
publica de compra e venda, mencionada na letra da presente escritura para dela fazer exoluir como
excluidas ficam as clausulas Vll, Vlll, e XVll, por serem incompativeis com o presente instrumento. E
de como assim o dlsseram e me pediram, lavrei a presente, que, lida na presenca das partes e
achada conforme, outorgaram, aceitaram e assinam. Em seguida, foram-me apresentados os
seguintes documentos para esta: a) Guia de custas n° 320.061, paga no valor de RS 964,05;
incluindo o valor de R$ 63,07, destinado ao Fundo de Registro Civil conforme Resolugao n° 16, do
Tribunal de Justice do Distrito Federal e Territorios, de 27/10/2009 b) Certidéo Positiva de Débitos
com efeito de negativa de Tributos lmobiliarios sob 0 n° 234-00.879.688l2014, expedida pelo GDF
aos 23.07.2014, valida até 21.10.2014, inscrigao do imovel 50603175; c) Guia n°
29f07!2014l112:'000006-1, paga no valor de R$ 9.773,56, aos 29.07.2014, sobre 0 valor tributavel
de R$ 488.678,47, referente ao lmposto de transmissao "Inter-vivos"; d) Certidoes de feitos judiciais,
de onus reais e pessoais reipersecutorias, relativas ao(s) imc'>vel(is) objeto desta escritura, de cujo
teor o(a)(s) adquirente(s) tomou(aram) conhecimento; e) Certidées Negativas de Débitos
Trabalhistas expedidas pela Justice do Trabalho aos 29.07.2014 as 14:50:00 horas e 14:51:03
horas, validas até 24.01.2015 sob os n°s 5478110412014 e 5478135312014, em nome dos
Vendedores; e expedida aos 10.07.2014 as 12:35:43 horas, vélida até 05.01.2015 sob 0 n°
512170B4f2014, em nome da Compradora; f) - Foram apresentadas e aqui ficam arquivadas a
Certidéo de onus Reais, de Acées Reais e Pessoais reipersecutorias relativa ao imovel, e
Certidfies dos feitos ajuizados Positives e negativas do Distrito Federal e dos Territories,
Justiga Federal e Justiga do Trabalho(10a.Regiao), pelos Vendedores e Compradora, de que
tratam a Lei n°. 7433/85, regulamentada pelo Decreto n3. 93240/86, de cujo teor o(a)s
adquirente(s) tomou(aram) conhecimento e ciéncia. g) Certidao Positiva de Débitos com
Efeito de Negativa expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em
nome da Vendedora, aos 29.07.2014, valida até 27.10.2014, sob 0 n° 246-00.905.395/2014. h)
Certidéo Positiva de Débitos com Efeito de Negativa expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda do Distrito Federal, em nome da Vendedora, aos 05.08.2014, valida ate'03.11.2014
sob 0 n° 230-00.935866/2014. i) Certidoes Conjuntas Negatives de Débitos Relatives aos
Tributos Federals e s Divida Ativa da Uniao expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aos 29.07.2014, 10.07.2014 e 29.07.2014, as 14:53:31 horas, 12:39:12 horas e 14:55:49
horas, validas até 25.01.2015 e 06.01.2015 sob os n°s 4D74.41F4.A477.1CEB,
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daCompradora. Os Outorgantes Vendedores declaram sob pena de responsabilidade civil e penal,
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nao existirem a<;6es reais e pesssoais reipersecutérias, relativas ao(s) irnove|(is) objeto desta
escritura, _ou onus reais incidentes sobre o(s) mesmo(s). EMITIDA DECLARACAO SOBRE
OPERACAO IMOBILIARIA - DOl conforme IN/SRF. E, de como assim o disseram, me pediram e
Ines lavrei a presente, que feita e achada conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, dispensando
as testernunhas convencionais,por vontade das partes.Dou fé. Eu, ANTONIO ALAIR FIUZA
Escrevente Autorizado, lavrei, conferi, Ii e encerro 0 presente ato, colhendo as
assinaturas. E eu, EDIMAR MENDONQA DOS SANTOS, Tabeliéo Substituto, dou fé e
assino. (a.a.) EDNA MARIA MENDES MARTINS, MAURICIO PAZ MARTINS, DIONE
MARIA DE RESENDE, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, DEUSDET ICADENA
FINOTTI, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA - EDIMAR MEND?/NQA DOS
SANTOS Tabeliao Substituto. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, a
subscrevo, dou fé e assino em pflblico e raso. Selo TJDFT2014009107/9121UXQR
para consultar 0 selo acesse www.tjdft.jus.br _ ;./. X”€_&o §<
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo

Termo de Encerramento Processo Físico - Parcial SEI-GDF - RA-
XXVII/COAG/GEAD/PROTOCOLO

Processo nº 307.0000.065/2015

Interessado: CARLOS DA CUNHA

O processo em epígrafe foi parcialmente conver do 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  interessado.

A conversão parcial foi registrada no campo Observação da Remessa do processo no Sistema
Integrado de Controle de Processos - SICOP e o processo físico será:

(X ) arquivado na unidade RAXXVII ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICA.

(  ) enviado ao órgão de origem (preencher com o nome do órgão).

Fica encerrada a instrução do processo em suporte sico, não devendo ser alimentado por
documentos ou despachos, a par r de então, o processo deve ter con nuidade de sua instrução
somente por meio do SEI-GDF.

Quantidade de folhas do processo: 68

Mídias que compunham o processo: 0

Quantidade de volumes do Processo: 1

Foram constatadas as seguintes desconformidades no processo: NÃO. Todas as desconformidades
foram corrigidas.

O processo eletrônico, resultante da presente conversão, ficou composto da seguinte forma:

Apartado Sigiloso:

Conteúdo de Mídia:

Os arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico foram devidamente
subme dos a procedimento de conferência e auten cação por servidor público, por meio de sua
assinatura eletrônica no SEI-GDF.

Os documentos do processo selecionados foram digitalizados em arquivo único.

Unidade responsável pela conversão e registro da conversão no SICOP: PROTOCOLO

Tamanho do arquivo após a conversão: 11.332 KB

A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.

________________________________________________________________________________________________

Deve ser preenchido a mão no momento do encaminhamento do processo a Unidade de Arquivo do
Órgão:

Despacho de encaminhamento para arquivo:

À _____________________ para arquivamento do processo físico.

Em ___/____/_____.

________________________________________

Assinatura e Matrícula

Documento assinado eletronicamente por MILENA FERNANDES BATISTA AZEVEDO -
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Matr.1683260-4, Chefe de Protocolo-Substituto(a), em 13/09/2018, às 16:30, 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= 12589494 código CRC= 406E9AE0.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

CONDOMÍNIO SAN DIEGO,QD 01, RUA 01,LOTES 289 E 301, 3° ANDAR, Jardim Botânico Shopping - Ba i rro Jardim Botânico - CEP
71680-362 - DF
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Correspondência Eletrônica - 13383675

Data de Envio: 
  02/10/2018 16:50:57

De: 
  RA-XXVII/Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos <geapro@jardimbotanico.df.gov.br>

Para:
    dioneresende@gmail.com

Assunto: 
  EXIGENCIA

Mensagem: 
  Exigência

Anexos:
    Notificacao_13119695.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

Diretoria de Aprovação e Licenciamento

Despacho SEI-GDF  RA-XXVII/COLOM/DIALIC Brasília-DF, 05 de outubro de 2018

A COLOM

 

Referente ao processo nº 0307-000065/2015

Assunto: Avanço de varanda dentro da área de afastamento mínimo obrigatório

 

Histórico:

1. Em 02/12/2015, ao analisar o processo em tela, a analista Rita Maria, constatou
avanço da varanda dentro do afastamento mínimo obrigatório de um metro e cinquenta, segundo a
NGB 106/98.

2. Em 09/05/2016, a Interessada Dione Maria, alegou através do Art. 114 da lei
2.105/98, que está autorizada a construir dentro do afastamento obrigatório. 

"Art. 114. A varanda, o terraço e os eirados manterão
afastamento mínimo de um metro e cinqüenta cen metros dos limites
do lote. Parágrafo único. Admite-se que lateral de varanda, sacada,
terraço e eirado seja localizada a menos de um metro e cinqüenta
cen metros em relação ao limite do lote, desde que garan da a
indevassibilidade em relação ao lote vizinho."

Destacou a analista Rita Maria, que este ar go se enquadra apenas em casos onde não
há afastamento mínimo obrigatório.

3. Em 25/02/2016, ao retornar as novas pranchas, e analisadas por Cris na Galvão, foi
verificada que não foram feitas as correções citadas acima. Assim sendo, emi das novas exigências
citando o Art. 100 do Decreto 19.915/98 que regulamenta a Lei 2.105/98

"Art. 100 - A varanda na fachada da edificação e situada
sobre os afastamentos mínimos obrigatórios obedecerá ao seguinte:

I - localizar-se-á acima do pavimento térreo;

II - avançará até um terço dos afastamentos mínimos
obrigatórios, com o máximo de um metro;

III - manterá altura livre mínima de dois metros e
cinqüenta centímetros sob a varanda, medidos a partir da face inferior de
seu piso;

IV - não possuirá comunicação com cozinha e área de
serviço;

V - não possuirá outro elemento de vedação além da
empena e de eventuais divisores;

VI - possuirá guarda-corpo ou jardineira com altura
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mínima de noventa centímetros.

Parágrafo único. A varanda de que trata este ar go terá
sua área computada no cálculo da taxa máxima de construção ou do
coeficiente de aproveitamento, da taxa de ocupação e da área total de
construção."

Voltando a reiterar que o parágrafo único do Art. 114 da lei 2.105/98, cabe apenas a
situação onde não há previsão de afastamento. Emitindo nova exigência no dia 13/07/2016.

4. Em 09/08/2016, a interessada recorreu novamente o Art. 114 da lei 2.105/98 nas
páginas 52 e 53. E reiterando novamente o argumento em 09/09/2016 nas páginas 57,58 e 59.

5. Em 11/09/2016, foi encaminhado ao Diretor de Aprovação, o então Afonso Henrique,
que ratificou o parecer das outras duas analistas.

6. Em 26/09/2016, a interessada re rou cópias do processo e entrou com ação junto ao
TJDFT que, em 13/05/2017, enviou à esta administração sua decisão constadas nas páginas 64,65,66
e 67 indeferindo o pedido de alvará de construção provisório.

7. Em 19/02/2018, o processo foi arquivado a pedido o Coordenador Executivo Interino. 

8. Em 11/09/2018, a interessada protocolou pedido de desarquivamento do processo,
mas não houve cumprimento de exigências nem outras manifestações desde então.

 

 

Ao fazer a análise criteriosa do pleito da requerente, destacando que a lei nº 2.105/98 é
regulamentada pelo decreto 19.915/98.
 

Destaco que pelo item Art. 100º do Decreto 19.915/98, para que a varanda avance
dentro do afastamento mínimo obrigatório, ela deverá estar locada acima do pavimento térreo, no
caso do processo em tela, a varanda está situada no nível térreo.

Poderá avançar apenas um terço dos afastamentos mínimos obrigatórios, com o
máximo de um metro, no caso do processo em tela está colada ao muro lateral, e o afastamento
mínimo deve ser de um metro e cinquenta podendo avançar apenas cinquenta cen metros usando
elemento em balanço (beiral). 

 

Destaco ainda que de acordo com o que fala no item III do Art. 100 do Decreto
19.915/98

"III - manterá altura livre de dois metros e cinquenta
centímetros sob a varanda, medidos a partir da face inferior de seu piso"

E o requisito que fala o paragrafo único do Art. 114 da lei 2.015/98, deve-se respeitar a
indevassibilidade,

"Parágrafo único. Admite-se que lateral de varanda,
sacada, terraço e eirado seja localizada a menos de um metro e
cinqüenta cen metros em relação ao limite do lote, desde que garan da
a indevassibilidade em relação ao lote vizinho."

E ainda o decreto nº 37.619/2016 Art. 1 que complementa o item 11 da NGB 106/98

"Art.  ... É permi do o cercamento do lote em todas as
divisas, com altura máxima de 2,20m, a par r do perfil natural do
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terreno, podendo ser do po grade, alambrado, cerca viva, muro, vidro
ou misto."

Sendo o limite máximo do muro de 2,20 m a par r do nível natural do terreno e limite
mínimo para varanda de 2,50 m, não é possível cumprir a exigência de indevassibilidade, que fala o
Art. 114 da lei 2.105/98, a não ser que uma dessas duas normas tenha sido descumprida. 

 

 

Destaco ainda o item LXXI do Art. 3º da lei 2.105/98 que discorre sobre o conceito de
varanda

"LXXI – varanda: espaço sob cobertura situado no
perímetro de uma edificação, que se comunica com seu interior, provido
ou não de guarda-corpo; (Inciso renumerado pelas Leis nºs 2.516, de
31/12/1999, e 3.919, de 19/12/2006.)"

E o item LXIII do artigo 3º da lei 2.105/98

"LXIII – sacada: o mesmo que varanda; (Inciso renumerado
pela Lei nº 3.919, de 19/12/2006.)"

Que é o caso do parágrafo único do Art. 114 da lei 2.105/98 onde cita a varanda junto a
outros elementos aéreos

"Parágrafo único. Admite-se que lateral de varanda,
sacada, terraço e eirado seja..."

Sendo assim a varanda citada no Art. 114 diz respeito a elemento aéreo acima do nível
térreo não contemplando assim a varanda citada no processo que está no nível térreo.

 

 

Por todo o exposto, entende essa diretoria que o processo não se enquadra no Art. 114
da Lei 2.105/98, devendo obedecer a NGB 106/98 onde determina afastamento mínimo de um metro e
cinquenta das laterais, podendo avançar apenas o BEIRAL metade do valor mínimo de afastamento,
como determina o Art. 80 do Decreto nº 19.915/98

"Art. 80 - O beiral de cobertura em balanço poderá
avançar até a metade dos afastamentos mínimos obrigatórios, observado
o limite de um metro e cinqüenta centímetros."

 

 

Encaminha-se à CAP/SEGETH para nos orientar quanto a aplicação no caso em tela da
Lei nº 2.105/98, do decreto 19.915/98 e da NGB 106/98.

 

Cordialmente

 

Documento assinado eletronicamente por MAXWELL MARTINS FERREIRA - Matr. 1687190-1,
Diretor(a) de Aprovação e Licenciamento, em 05/10/2018, às 12:10, 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.
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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= 13524732 código CRC= D1BF8FD5.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

CONDOMÍNIO SAN DIEGO, QD 01, RUA 01, LOTES 289 E 301, 3° ANDAR, Jardim Botânico Shopping - Ba i rro JARDIM BOTÂNICO - CEP
71680-362 - DF

61 993472118

0307-000065/2015 Doc. SEI/GDF 13524732
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Correspondência Eletrônica - 13540372

Data de Envio: 
  05/10/2018 12:12:00

De: 
  RA-XXVII/Diretoria de Aprovação e Licenciamento <dialic@jardimbotanico.df.gov.br>

Para:
    dioneresende@gmail.com

Assunto: 
  Despacho à SEGETH

Mensagem: 
  Favor indicar recebimento deste email.

Anexos:
    Despacho_13524732.pdf
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

 

Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção

 

Ofício SEI-GDF Nº 54/2018 - RA-XXVII/COLOM Brasília-DF, 09 de outubro de 2018

Senhora Subsecretária,

 

Em atenção ao Despacho SEI-GDF RA-XXVII/COLOM/DIALIC, (13524732) referente ao
processo nº 0307-000065/2015 (Assunto: Avanço de varanda dentro da área de afastamento mínimo
obrigatório), encaminhamos o mesmo à CAP/SEGETH para orientação quanto a aplicação da Lei nº
2.105/98, do Decreto 19.915/98 e da NGB 106/98.

Certos de sermos atendidos, nos despedimos respeitosamente.

 

Atenciosamente,

NILTON REIS BATISTA JÚNIOR

Administrador Regional

 

 

A Senhora

SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA

Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos

Secretaria de Estado de Gestão do Território - SEGETH

Brasília/DF

Documento assinado eletronicamente por NILTON REIS BATISTA JUNIOR - Matr. 1687105-7,
Administrador(a) Regional do Jardim Botânico, em 25/10/2018, às 15:16, 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= 13681857 código CRC= 23242DC9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
CONDOMÍNIO SAN DIEGO, QD 01, RUA 01, LOTES 289 E 301, 3° ANDAR, Jardim Botânico Shopping - Bairro

JARDIM BOTÂNICO - CEP 71680-362 - DF
61 993472118

0307-000065/2015 Doc. SEI/GDF 13681857
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O abaixo assinado na qualidade kroprietário Autor Preposto ( preencher verso) 

REQUER 

0 Consulta prévia de visto de projeto 0 Verificação de alinhamento e da cota de 
soleira 

I:1 Consulta prévia de aprovação de projeto 0 Alvará de Construção 
0 * Visto de projeto de obra inicial 0 Licença de Obra 
0 * Visto de projeto de modificação 0 Carta de Habite-se 
0 Aprovação de projeto de obra inicial 0 Atestado de Conclusão 
0 Aprovação de projeto de modificação 0 Substituição do R.T. 
O Autenticação de plantas 
0 Autorização para ocupação de área 

pública com 
3:e

c

Outros 
()mi? Çkcie 

* Preencher Declaração no Verso 
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PEDE DEFERIMENTO. -DF, 34  DE ça(.6.1a.s. DE 2018. 

e--111RENTE 
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LOCAL DA OBRA: 0-2)  4 "P, cfoNcS E Cr IS - 5 H SB .3 
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ENDEREÇO: n ft e5b4 o TELEFONE: -5 23Lt 03 0.53C 
IDENTIDADE: Z3 9V - F- Cif/CGC: 35-8 Si 6 & I I R 3... 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: ciai-c-Lex o...--ilnie- &Annna . Gen, 

AUTOR DA0 PROJETO: CREA: REG.: 
ENDEREÇO: TELEFONE: 
INSCRIÇAO NO GDF: CPF/CGC: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: REG.. 
ENDEREÇO: TELEFONE: 
INSCRIÇAO NO GDF: CPF/CGC: 

FIRMA CONSTRUTORA: CREA: REG.: 
ENDEREÇO: TELEFONE: 
INSCRIÇAO NO GDF: CPF/CGC: 

OBS: A retirada de peças e cópias do processo serão efetuadas pelo proprietário ou seu preposto. 

ÁREA ESTIMADA DO PROJETO: 
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DECLARAÇÃO 

O abaixo assinado  
CREA n.° na qualidade de autor do projeto, assegura que as disposições, 
dimensões, iluminação, ventilação, conforto, segurança e salubridade são de minha total 
responsabilidade e de pleno conhecimento do proprietário do imóvel que também assina a 
presente declaração. 

-DF, de 

Proprietário/C.I. Autor do Projeto 

Obs : utilizada para habitação unifamiliar e habitações em lote compartilhado. 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, , proprietário deve 
imóvel, autorizo o Sr.(a),  C.I. N.°  como 
PREPOSTO, a ter poderes de inclusão ou exclusão de peças, bem como consultas e outros atos 
pertinentes a este Processo. 

De acordo, firmo a presente, para que surta seus efeitos legais e jurídicos junto a esta 
Administração. 

-DF, de de 

Proprietário/C.I. 

Obs.: As consultas técnicas deverão ser realizadas, exclusivamente, por profissional habilitado 
com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal. 

de 
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DE: Dione Maria Resende e Carlos da Cunha
À Administração do Jardim Botânico e/ou à CAPISEGETH- GDF
ASSUNTO: PROCESSO 03074100065/2015 - APROVAÇÃO de PROJETO

Prezados Senhores

Ante as considerações expendidas pelo Diretor de Aprovação e Licenciamento, sr. Maxwell Martins
Ferreira (matrícula 1687190¬1), os Requerentes abaixo firmados vêm, com a devida vênia, expor e requerer
o que segue: l

1) em maio de 2015, os Requerentes protocola ram na Administração Regional do Jardim Botânico
(ARJB) pedido de aprovação de projeto edilício referente à construção sita na quadra 12,
conjunto "E", lote 15, Setor Habitacional Jardim Botânico III-DF
premida pela exigência que lhes fez a Terracap (vide documento anexo), os Req uerentes - sem
que antes lhes houvesse sido concedido alvará de construção -iniciaram construção residencial
térrea no endereço suso; .

3) o projeto fora desaprovado pela ARJB sob 0 argumento de que nele havia previsão de varanda
situada a menos de 1,5m em relação ao lote vizinho;

4) com fulcro no parágrafo único do art. 144 da Lei 2.105/98, os Requerentes se contrapuseram ao
parecer da ARJB e reiteraram solicitação de aprovação do projeto. Esse parágrafo único faz
algumas ressalvas relativamente à aplicação da regra de afastamento mínimo de 1,5m. Dentre
as exceções previstas no indigitado parágrafo, incluiu-se a hipótese da varanda:

2)

Art. 114. A varanda, o terraço e os eirados manterão afastamento minimo de um metro e
cinqüenta centimetros dos limites do lote.;

Parágrafo único. Admite-se que lateral de varanda, sacada, terraço e eirado seja localizada
a menos de um metro e cinqüenta centimetros em relação ao limite do lote, desde que
garantida a indevassibilidade em relação ao late vizinho.

5) em resposta, a ARJB asseverou que a exata compreensão do parágrafo único do art. 114, da Lei
2.105/98 deve considerar a previsão contida no art. 100 do Decreto 19.195/1998. O artigo _100
trata de varanda integrante de edificação assobradado. Sendo assim - consoante entendimento
esposado pela ARJB - por tratar-se de edificação térreo, a varanda que compõe a construção
levada a cabo pelos Requerentes não se subsome à exceção legal descrita no parágrafo único do
art. 114 da Lei 2.105/1998: `_

Art. 100. A varanda na fachada da edificação e situada sobre os afastamentos minimos
obrigatórios obedecerá ao seguinte: '.
l- localizar-se»á acima do pavimento térreo; '
ll - avançaró até um terço dos afastamentos mínimos obrigatórios, com o máximo de um
metro;
lll - manterá altura livre minimo de dois metros e cinqüenta centimetros sob a varanda,
medidos a partir da face inferior de seu piso;
lv- não possuiró comunicação com cozinha e área de serviço;
V- não possuirá outro elemento de vedação além da empena e de eventuais divisores;
Vl- ,oossuirá guarda-corpo oujardineira com altura minima de noventa centimetros.
Parágrafo único. A varanda de que trata este artigo tera sua área computada no cálculo da
taxa máxima de construção ou do coeficiente de aproveitamento e da área total de
COUSUUÇGO.

6) em suas considerações, o sr. Diretor de Aprovação e Licenciamento não apenas abona as
conclusões da ARJB acerca da inteligência do aludido art. 114 e de seu parágrafo único, como
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também acrescenta outras tantas, amparadas - segundo ele - no art. 19 do Decreto
37.169/2.016 e no art. 80 do Decreto 19.915/1998:
- Decreto 37.619/2016:

art. 1 9 - É permitido o cercamento do lote em todas as divisas, com altura máxima de 2,20m, a
partir do perfil natural do terreno, podendo ser do tipo grade, alambrado, cerca viva, muro,
vidro ou misto.;

- Decreto 19.915/1998:
Art. 80 - O belral de cobertura em balanço poderá avançar até metade dos afastamentos
minimos obrigatórios, obšervado o limite de um metro e cinquenta cen arnetros.

De acordo com o entendimento sustentado pelo sr. Diretor, da combinação do artigo 12 da Lei
37.619/2016 com o inciso III do artigo 100 do Decreto 19.915/2018 dessume-se que, no caso
vertente, a exigência de preservação de indevassabilidade restou desatendida pelo projeto
apresentado pelos Requerentes. A primeira dessas regras estabelece que a altura máxima de
muro divisória é de 2,20m e o aludido inciso prescreve que entre o piso da varanda e o teto que
a ela se sobrepõe deve existir uma distância (altura) mínima de 2,50m. Então H assim conclui o
sr. Diretor - considerando que, como resultado da aplicação de ambas as regras, entre um muro
e um teto sobreposta à vara nda haverá, quando menos, um vão de 30cm, não há como, em tal
situação, assegurar a indevassabilidade entre lotes vizinhos. Para o sr. Diretor, um vão de 30cm,
resultante da diferença entre a altura mínima prevista para o teto da varanda e a altura máxima
prevista para muro divisória, iria permitir intromissão à privacidade entre lotes vizinhos, mesmo
que esse vão esteja situado a uma altura não inferior a 2,20m em relação ao piso.;
em seu expediente, o sr. Diretor menciona outra linha de interpretação acerca do parágrafo

Â\ único do art. 114 que também reforça a compreensão de que a varanda em questão descumpriu
\ ` as regras de recuo mínimo obrigatório. Por oportuno, segue transcrição textual do trecho em

que se contém essa interpretação: “Destacou a analista Rita Maria que este artigo se enquadra
apenas em casos onde não há afastamento minimo obrigatório”. O q ue talvez se possa entender
por essas palavras é que, naqueles casos em que não se exige o recuo mínimo obrigatório, é
permitido edificar a menos de metro e meio, inclusive varanda de edificação térrea;
tanto a ARJB quanto o sr. Diretor fazem alusão ã NGB. Esse documento, ao versar sobre o tema
dos recuos mínimos obrigatórios, lista alguns itens da construção que podem estar situados a
uma distância inferior que 1,5m em relação ao lote vizinho. Dentre esses itens, não se inclui a
varanda, o que - na perspectiva da Administração e do sr. Diretor - também leva à
compreensão de que não seja permitido construir varanda sobre o recuo minimo obrigatório.

Eis ai breve escorço do pensamento e das conclusões sustentados pela ARJB e pelo Sr. Diretor.
Todavia, salvo melhor juízo, tais razões são equivocadas, pois: .

sem explorar em demasia noções técnico-normativas, impende esclarecer que o artigo 114 da
Lei 2.105/1998 e seu parágrafo único são autossuficientes, são normas de eficácia plena que
independem de regulamentação para que possam produzir todos os efeitos a elas inerentes. Em
que se baseia tal inferência? Em regras de Direito Administrativo e na própria Lei 2.105/1998. O
poder regulamentar é exercido por meio de Decreto cujo escopo outro não deve ser senão o de
complementar o texto da Lei naquilo em que ele, deliberadamente, se apresenta lacunoso.
Consequência disso é que o Decreto: a) não pode, mesmo indiretamente, contrariar a Lei. Essa
contrariedade pode-se manifestar por mais de um modo, como, por exemplo, nos casos de
imposição de exigência não cogitada pela Lei. No caso sob análise, a exigência, a bem da verdade,
não parte do art. 100 do Decreto 19.915/1998, mas sim de ato administrativo lavrado por
técnicos da ARJB que analisaram o projeto edilicio protocolado pelos Requerentes. Querer que a
regra do parágrafo único do art. 114 da Lei 2.105/1998 seja aplicada somente em conjunto e/ou
em conformidade com o art. 100 do Decreto 19.915/1998 é algo, a um só tempo, ilegal e
cerebrino: ilegal, porquanto o tal artigo da Lei não estabelece outra condição, a não ser o da
preservação da indevassabilidade entre lotes vizinhos. Aditar aos parâmetros legais outra
condição além da que já fora prevista é modificar arbitrariamente, por via transversa, o texto
legal. Calha aqui relembrar o fato de o art. 114 e seu parágrafo único serem normas de eficácia
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plena, a dispensar, portanto, o exercício do poder regulamentar por meio de Decreto. É também
cerebrino querer impor ao referido normativo uma aplicação conjunta com o art. 100 do Decreto
19.965/1998. O art. 100 trata de edificação assobradada e não de edificação térrea. Como aceder
à hipótese, sustentada pela ARJB e pelo sr. Diretor de que seria possível a uma edificação
assobradada avançar com a varanda para além do limite de 1,5m em direção ao lote vizinho,
mas, ao mesmo tempo, negar esse mesmo beneficio legal quando se trata de varanda vinculada
a edificação térrea? Se a questão toda está centrada no sentido de preservar a indevassabilidade
entre os lotes vizinhos, como entender que essa mesma indevasabilidade está mais bem
assegurada quando se cuida lda varanda situada a menos de 1,5m, em andar acima do térreo, e
menos protegida quando diz respeito à varanda térrea que, no presente caso, está posicionada
a menos de 70cm em relação ao limite do lote? Relativamente à construção em questão, há que
se considerar, outrossim, a existência de muro - cuja altura excede 2,00m - a separar o lote
dos Requerentes e o de seu vizinho. A relação entre esses lotes é tal que somente por meio de
uma intencional intromissão de um vizinho em relação a outro é que pode resultar em ofensa à
privacidade entre eles. Anteriormente foi dito que não apenas os cânones do Direito
Administrativo, mas ainda 0 próprio texto da lei 2.105/1998 evidenciam a autossuficiência do art.
114 e de seu parágrafo único. Explica-se: conforme já se asseverou, o Decreto tem a função de
esmiuçar o texto legal naquilo em que ele. deliberadamente, é lacunoso. E o legislador, ao talhar
o texto legal, evidencia essa lacuna (intencional) da Lei quando se utiliza de expressões tais como
conforme regulamentação, depende de regulamentação etc. Na citada Lei, colhem-se diversos
exemplos de autorização legal, a ensejar o exercício do poder regulamentar por parte do Poder
Executivo e de seus desdobramentos administrativos. Na sequência, são elencados alguns desses
exemplos (todos extraídos da Lei 2.105/1998):

19) Art. 25. A Administração Regional terá o prazo máximo de trinta dias,
respeitado o detalhamento estabelecido em regulamentação, para atender
as solicltaçoes e requerimentos previstos no art. 22.

29) Art. 46 [...]

e) as pérgulas, conforme definido na regulamentação desta l.ei;

32)Arf. 47[...]

Vll H guaritas, conforme definido art. 33, lll e lV, e na regulamentação desta
Lei; `

42) An. 32 [...} Í
Parágrafo único. Exclusivamente acima do pavimento térreo, podem existir
saliências, molduras ou motivos arquitetônicos e brises, fora dos limites das
projeções e dos lotes, conforme definido na regulamentação desta l.ei.

Art. 105. Os compartimentos ou ambientes de permanência prolongada
disporão de aberturas voltados para espaços exteriores, salvo em casos
excepcionais definidos em regulamentação.
Art. 115 [...]
§ 19 e pela regulamentação desta l.ei. (Parágrafo acrescido pela Lei n9 3.919,
de 19/12/2006.)
Art. 124. Os acessos e as circulações horizontais e verticais serão
dimensionados de acordo com os parâmetros minimos estabelecidos na
regulamentação desta l.ei.
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Art. 125 [...]
§ 29 O dimensionamento dos sanitários asseguraró o acesso e o espaçamento
necessário às manobras de giro de cadeiras de rodas, conforme estabelecido
na regulamentação desta Lei. (Parágrafo renamerado pela Lei ni* 3.919, de
19/12/2006.)
Art. 131 [...]
Parágrafo único. As calçadas, os meios-fios e as rampas obedecerão aos
parâmetros mínimos constantes da regulamentação desta Lei.

Por aí se vê que o poder regulamentar depende de autorização legal. No corpo do artigo 114
da Lei 2.105/1998 nada existe que suscite incompletude deliberada da Lei a consentir ao
Poder Executivo 0 exercício de poder regulatório. Em realidade, o cerne do presente debate
está em saber se os órgãos da ARJB, sob o pretexto de fazer cumprir a Lei 2.105/1998, não a
tenham distorcido quando concluíram que a escorreita aplicação do parágrafo único do art.
114 da Lei depende de sua conjunção com o art. 100 do Decreto 19.915/1998. Se não há
autorização legal expressa para regulamentar o art. 114 e seu parágrafo único; se o texto da
Lei é claro e autossuficiente, se a única exigência legal concerne à preservação da
indevassabilidade, por que então submeter a aplicação do artigo 114 da Lei 2.105/1998 e
seu parágrafo aos ditames do art. 100 do Decreto 19.915/1998?; por que fazer outras
exigências além daquela contida no art. 114? Em realidade, o referido artigo 100 do Decreto
19.915/1998 tem a ver única e exclusivamente com edificação assobradada. Se 0 projeto
apresentado pelo Requerente concerne a edificação térrea, tal regra não se lhe aplica. No
entendimento da ARJB e do sr. Diretor, o avanço de varanda a menos de 1,5m só é
consentido se se tratar de varanda localizada acima do pavimento térreo. Mas, volta-se a
questionar: como crer na razoabilidade de tal entendimento que autoriza esteja uma
varanda localizada acima do pavimento térreo e a menos de 1,5m dos Iíndes do lote vizinho
e, por outro lado, opor~se a que um edificação térrea seja provida de varanda posicionada a
70cm dos limites do lote? A varanda de edificação assobradada - não só porque está situada
em posição sobranceira, mas também porque não lhe serve de anteparo o muro divisório -
inegavelmente terá condições muito mais favoráveis de fazer periclitar a indevassa bilidade
alheia do que a varanda térrea de uma edificação apartada de seu vizinho por um muro' de
mais de 2,00m de altura. Portanto, mostra-se incongruente e ilegal o raciocínio e, por
conseguinte, a exigência da ARJB no sentido de fazer com que a varanda térrea construída
pela Requente seja reposicionada a menos de 1,5m relativamente aos confins de seu lote;

no que tange à afirmação de que o permissivo contido no parágrafo único do art. 114 aplica-
se tão somente a casos em que se dispensa o afastamento mínimo obrigatório, cabe dizer
que essa conclusão padece do mesmo mal de que já se falou anteriormente: os agentes
públicos, ao interpretar e/ou aplicar uma lei, não podem estabelecer condições e/ou
parâmetros que não sejam autorizados ou previstos em Lei. O parágrafo único do art. 114
da Lei 2.105/1998 não faz qualquer menção nesse sentido. E se não há autorização legal para
tanto, não pode o Poder Executivo e seus agentes fixar critérios em dissonância com o texto
legal. E a inconsistência dessa hipótese interpretativa defendida pela ARJB não se resume
nisso. A regra referida (nem a ARJB, nem o Sr. Diretor fizeram indicação expressa do
normativo que a contém) ou é uma outra Lei, ou um Decreto, ou um ato administrativo. Se
se tratar de outro diploma legal, ele há de ser ou anterior ou posterior à Lei 2.105/1998. Na
primeira hipótese - se não for uma Lei especial - terá sido revogada pela 2.105/1998; na
segunda hipótese, ao revés, é a Lei 2.105/1998 que terá sido revogada. Até prova contrária,
essa última hipótese não se confirma, ao menos no que tange aos Requerentes, pois, ao
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tempo em que protocolou seu pedido, o art. 114 vigia plenamente. Pode ser, entao, que em
suas considerações, o sr. Diretor aluda a alguma Lei especial. Nesse caso, a Lei especial e a
Lei genérica (2.105/1998) teriam cada qual campo de incidência próprio de modo que uma
não interferiria na outra: a Lei especial seria aplicada a casos especiais e a Lei genérica
(2.105/1998) seria aplicada a casos remanescentes. Dessa forma, se o pedido dos
Requerentes não estivesse previsto na tal regra especial, certamente estaria amparado pelo
parágrafo único da Lei. 2.105/1998, pois a regra especial não interfere na incidência da regra
geral. Por outro lado, caso a exceção comentada no expediente do sr. Diretor fosse veiculada
ou por Decreto ou por ato administrativo, o pleito dos Requerentes, com mais razão, não
poderia ser denegado, porquanto tanto o Decreto quanto o ato administrativo não têm o
condão de modificar ou de reduzir o âmbito de eficácia da Lei. Pelo fato de que o parágrafo
único do art. 114 ser suficientemente claro e inteligivei, além de não conter nenhuma licença
legal com vistas à sua regulamentação, é de inferir que nem Decreto, nem ato administrativo
poderão modular as consequências jurídicas desse artigo e de seu parágrafo único. Convém
reproduzir e se debruçar uma vez mais sobre a expressão citada pela srë Rita Maria
(funcionária do quadro técnico da ARJB), referida pelo sr. Maxwell: ”...este artigo se
enquadra apenas em casos onde não há afastamento minimo obrigatório”. Quiçá, por seu
intermédio, o que provavelmente pretendeu a srë Rita Maria foi dizer que o parágrafo único
do art 114 tenha relação com outra regra (não se sabe qual) que fixou parâmetros especificos
de ocupação para determinadas localidades do Distrito Federal. É de imaginar, então, que
um normativo qualquer tenha consentido que, em determinadas áreas, as edificações
possam ser realizadas a menos de 1,Sm. Mas, se é assim, qual o sentido de fazer constar na
Lei 2.105/1998 exceções à regra de recuo mínimo obrigatório que só digam respeito a casos
já descritos em outras regras mais específicas, relacionadas com determinadas regiões? E
mais: por que consignar no parágrafo único do art. 114 os termos varanda, sacada, terraço
e eirado quando a sentença ora comentada dá ideia de tratar-se de áreas nas quais,
supostamente, se possa edificar não só varanda, sacada, terraço ou eirado, mas a construção
como um todo, sem fazer distinção se o que irá se posicionar nesse 1,5m seja a sala, a
cozinha ou 0 banheiro. Seguindo a linha de raciocínio a que se apega a ARJB e o sr. Diretor,
o resultado seria o esvaziamento de sentido prático da norma do parágrafo único do art.
114, pois, além de esse parágrafo excepcionar alguns poucos casos, só teria relação com
algumas poucas regiões em que se permite construir a uma distância menor do que 1,5m_ do
limite do lote. Em síntese, o que se deseja afirmar é que essa linha interpretativa torna sem
efeito o parágrafo único do art. 114, pois dá ideia de que já existem outras normas que
su posta mente prevêem tanto as regiões em que a regra do recuo mínimo obrigatório possa
ser relativizada, como também não faz objeçao a que outras partes da construção (alémlde
varanda, eirado, terraço etc) seja edificada a menos de 1,5m. Seja como for, esse ponto da
discussao restará mais bem compreendido quando o sr. Diretor apontar com exatidão qual
o preceito (Lei, Decreto etc.) implícito na sentença "... este artigo se enquadra apenas em
casos onde não hd afastamento minimo obrigatório”.

3) por último, o sr. Diretor fala da NBG 106/1998. Também aqui é cabível a mesma observação
já tantas vezes aventada acerca da impossibilidade de o parágrafo único do art. 114 ser
corrompido por interpretação que lhe altere a substância. Qual a natureza de uma NGB?
Como se trata de normativo de estatura juridica infinitamente inferior à Lei, seria verdadeiro
disparate aceder à ideia de que um ato dessa envergadura pudesse se sobrepor ou
condicionar a aplicação de uma Lei. A NGB 106/1998, ao tratar do recuo minimo obrigatório
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de 1,5m, estabelece algumas exceções. Nessas exceções, não se incluiu a varanda. Nisso se
apoia um dos fundamentos para a recusa de aprovação do projeto protocolado pelo
Requerente. Todavia, não é lidimo vergar ou apequenar a Lei em confronto com ato
administrativo. Na escala hierárquica de normas, a Lei deve sobressair-se ao ato
administrativo e este, por seu turno, deve ceder o passo àquela.

Em síntese, as exigências que se fazem aos Requerentes são ilegais e até inconstitucionais:
ilegais, porque afrontam o texto da Lei 2.105/1998; inconstitucionais porque desrespeitam a um só
tempo o princípio da legalidade e ó da razoabilidade. Sendo assim, pelos fundamentos acima
ofertados, os Requentes instam que a decisão administrativa que lhes negou o alvará/habíte-se
respeitante ao imóvel sito na quadra 12, conjunto "E", lote 15, Setor Habitacional Jardim Botânico
III, seja revista e reformada de molde a permitir a concessao de um e de outro.

Seja como for, resta em prol dos Requerentes o contido no art. 156 da Lei 6.138/2018 em
combinação com art. 114 e 188 do Decreto 39.272/2018. O primeiro desses regramentos faculta ao
administrado- se protocolou projeto no prazo de 120 dias contados da publicação do Decreto -
fazer opção de se submeter aos ditames ou da Lei 2.105/1998 ou da Lei 6.138/2018, que a revogou.
Por seu turno, o art. 114 do Decreto 39.272/2018 praticamente reproduz o antigo art. 114 da Lei
2.105/1998 ao conceder autorização para que se construa varanda a uma distância menor do que
1,5m dos limites do lote: V

”Art. 114. A varanda e o terraço devem manter afastamento minimo de 1,5 metro em
relação aos limites do lote vizinho, obedecido a legislação de uso e ocupação do solo.

Parágrafo único. Admite-se que lateral de varanda e terraço seja localizada a menos
de 1,5 metro em relação ao limite do lote, desde que obedecido a legislação de uso e
ocupação do solo e garantida a privacidade visual em relação ao lote vizinho. ” 4

Como se vê, a construção levada a efeito pelos Requerentes atende à e×ígência,.dó/d ido
zelo à privacidade alheia, pois, como já ficou consignado anteriormente, entre sua próprie age le a
de seu vizinho existe muro de mais de 2,00m que impede qualquer devassa depar-te a p e. Sendo
assim, removida a barreira do art. 100 do Decreto 19.195/1998 (revogado p lo Decreto
39.272/2018) e diante das possibilidades trazidas pela nova legislaglgínão mais perd ¬a-nen
empecilho à aprovação do projeto edilício intentada pelos Requerentesyàl concessão do habiteë .

Nada mais havendo, os Requerentes protestam a Vossêídgra subida consideraçã j

Brasília, 23 de outubro de 2018.
_/ .

/ __. ./ S
/jtespeitosamente,

_ í _ _
Carlos da Cunha

/-/i¡ F P .a

7.2./ _ I J/ _- -
/ Dione aria de Resende

Telefones para contato: 61-984030638 e 61-984673596
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

 

Central de Aprovação de Projetos

Despacho SEI-GDF  SEGETH/CAP Brasília-DF, 19 de novembro de 2018

 

À Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados - ASCOL,

com vistas à Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e
Edificações - CPCOE.

Atenta àquilo que dispõem o art. 10, I, da Lei n.° 6.138, de 26 de abril de 2018 e o art.
3°, I, do Decreto n.° 39.393, de 19 de outubro de 2018, submeto a presente demanda à deliberação da
CPCOE, para esclarecimento acerca dos ques onamentos formulados pela Diretoria de Aprovação e
Licenciamento da Administração Regional do Jardim Botânico/RA-XXVII (13524732).

 

 

Atenciosamente,

SIMONE M. M. COSTA

SUBSECRETÁRIA

 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA - Matr.1656171-6,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 20/11/2018, às 17:33, 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= 15249110 código CRC= EFBD0E63.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 1º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF

3214-4158

0307-000065/2015 Doc. SEI/GDF 15249110

Despacho SEGETH/CAP 15249110         SEI 0307-000065/2015 / pg. 37


	Processo  (12588548)
	Termo de Encerramento Processo Físico - Parcial RA-XXVII/COAG/GEAD/PROTOCOLO 12589494
	Requerimento DESARQUIVAMENTO E CUMP. DE EXIGÊNCIA (12616067)
	Correspondência Eletrônica RA-XXVII/COLOM/DIALIC/GEAPRO 13383675
	Despacho RA-XXVII/COLOM/DIALIC 13524732
	Correspondência Eletrônica RA-XXVII/COLOM/DIALIC 13540372
	Ofício 54 (13681857)
	Requerimento cumprimento de exigencias (3438) (14599568)
	Requerimento E PROT. - RESPOSTA A CUMP. EXIGÊNCIA (14606025)
	Despacho SEGETH/CAP 15249110

