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Ao Sr.  
Sr. Mateus Leandro de Oliveira  
Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento - SEDUH 
Assunto: Consulta Pública com vistas à apreciação e discussão da minuta de 
Projeto de Lei Complementar que pretende dispor sobre loteamentos fechados, 
loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas 
de conversão, no DF. 

Ofício  
Comunitário Nº. 

004-2022 

 

 

Prezado Sr. Mateus, 

 

O Movimento Comunitário do Jardim Botânico, CNPJ: 23.583.083/0001-94, Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP), sem fins econômicos, apartidário, com autonomia administrativa e financeira, 

que atualmente representa 94% das edificações do Jardim Botânico e mais de 65 mil pessoas, formando 

a maior OSCIP comunitária do Brasil e a maior representatividade comunitária da cidade do Jardim 

Botânico, considerando que somente em nossa cidade existem aproximadamente 77 condomínios, entre 

parcelamentos já regularizados, em fase de regularização e ainda com processo não iniciado, sendo 55 

condomínios horizontais e 15 mistos (com edificações verticais), gostaríamos mais uma vez de elogiar a 

iniciativa em realizar consulta pública com vistas à apreciação e discussão da minuta do Projeto de Lei 

Complementar que dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínios 

de lotes e as respectivas formas de conversão no DF, assunto que é de altíssima relevância para essa 

comunidade.  

 

Dessa forma dada a relevância e a complexidade do assunto, consideramos o prazo para análise e 

participação demasiadamente curto, em especial, pelas simulações de cálculo necessárias para análise junto 

a nossa comunidade, solicitamos no ofício n. 003-2022 uma prorrogação do prazo para o envio das 

contribuições.  

Vale ressaltar que a existência dos muros e guaritas foi a solução encontrada em nossa comunidade para 

tentar amenizar o gravíssimo problema existente na cidade do Jardim Botânico, a qual é a única das 

Regiões Administrativas do DF sem nenhum equipamento de segurança pública (delegacia de polícia, 

batalhão próprio de Polícia Militar, delegacia de Polícia Civil exclusiva, batalhão de Corpo de 

Bombeiros e delegacia de crimes ambientais), completamente dependente das regiões vizinhas. 

Adicionalmente, lembramos que muitos condomínios do Jardim Botânico prezaram pela manutenção das 

áreas verdes quando do planejamento de sua poligonal e com isso,  a depender da fórmula de cálculo 

aplicado na nova lei esses parcelamentos serão penalizados por sua escolha pela preservação ambiental. 

Também gostaríamos de ressaltar que até o momento não recebemos nenhum posicionamento a respeito 

de nossas solicitações e sugestões referentes a minuta anterior as quais foram apresentadas por meio do 

Ofício Comunitário nº 037/2021. 

Assim, como ainda não sabemos se haverá prorrogação no prazo para apresentação de sugestões, o qual 

favoreceria mais debates públicos com a nossa comunidade, bem como, análise exaustiva, incluindo 

simulações dos valores a pagar com todos os condomínios representados, levantamos alguns pontos os 

quais gostaríamos de apresentar ainda que, em nosso ponto de vista, não tragam a densidade pretendida 

resultante da análise  citada há pouco: 

1. Ainda temos a percepção de que a proposta de cobrança de cessão onerosa, considerando o valor 

apresentado, inviabiliza economicamente os condomínios horizontais, tendo em vista que o valor da 

cessão onerosa proposta se soma aos significativos custos assumidos pelos condomínios de serviços 

que deveriam ser públicos, desde os mais básicos como distribuição de correspondências e coleta de 

lixo, manutenção da iluminação pública, até os mais complexos, como o custo de segurança e 

manutenção de vias, fundamentais para uma cidade que não possui nenhum aparato de polícia civil, 
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militar ou de trânsito. Apresentamos uma estimativa destes custos  no Ofício Comunitário nº 

037/2021, valor médio apurado de R$ 18,84 por m2 por ano, que é aproximadamente 28% maior do 

que o valor proposto pelo PLC para a cobrança de cessão onerosa da região (R$ 14,68).  

 

2. Mesmo com a proposta de níveis de descontos progressivos, ligados a porcentagem da área pública 

concedida, reiteramos a posição de que o valor de R$ 14,68, para a região do Jardim botânico é 

muito elevado, e mais próximo aos valores de cessões onerosas de áreas públicas para atividades 

comerciais com fins lucrativos, calculados por meio do decreto adotado no PLC, e muito superior aos 

calculados utilizando-se a  Lei Complementar N ° 755, de 28 de janeiro de 2008, e aplicação de preço 

de cessão de área pública com finalidade de uso residencial cobrada pela Terracap com base na 

Resolução nº 268, respectivamente , que são utilizados para áreas residenciais. Tal situação poderia 

ser minimizada com a adoção das faixas de porcentagens calculadas sobre a área total do 

loteamento, e não somente sobre a área particular. 

 

3. Também verificamos que a faixa de isenção de 20% não atenderia muitos condomínios, sequer para 

o fechamento na modalidade de acesso controlado, uma vez não podendo ser beneficiado pela 

isenção, o loteamento já arcaria com um custo elevado, já que o escalonamento apresentado no 

artigo 22 não permite um aumento gradual dos valores a serem pagos a título de preço público, e 

sim 4 patamares fixos, com saltos consideráveis entre eles. Uma proposta de uma tabela 

progressiva, semelhante a que se usa para recolhimento do IRPF poderia oferecer uma base de 

cálculo com um aumento mais linear, em substituição aos saltos que a proposta atual resulta. 

 

4. Acreditamos que as áreas verdes não edificantes por si só representam um benefício ambiental 

coletivo, e loteamentos que optaram por manter tais áreas não podem ser penalizados, como 

resultado da forma de cobrança proposta, considerando que mesmo não sendo incluídas nas cessão 

onerosa do loteamento, essas áreas continuariam a ser mantidas pelos condomínios.  Uma forma 

mais interessante de considerar tais áreas poderia ser como áreas públicas adotadas pelos 

respectivos condomínios e abatidos na forma que dispõe o artigo 23. Além disso, os condomínios 

continuariam tendo de arcar com todas as despesas apresentadas no item 1, mesmo que essa área 

não seja objeto de cessão. 

Mais uma vez manifestamos nosso respeito a forma republicana com que esta Secretaria vem tratando este 

debate ao mesmo tempo que gostaríamos de contar com a consideração das sugestões apresentadas que 

visam viabilizar a manutenção dos loteamentos nas modalidades propostas nesse PLC. 

 

Desde já agradecemos pela atenção dispensada a esta comunidade e aos questionamentos e sugestões aqui 

apresentados. 

 

Atenciosamente, 

 

Brasília, 04 de Fevereiro de 2022. 
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