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INFORMATIVO 002/2021-UNICA-DF 

 

 

União dos Condomínios Horizontais e Associações de 
 Moradores no Distrito Federal 

UNICA-DF 
 

 

  INFORMATIVO 002/2021-UNICA-DF 

  Assunto: PLC de loteamentos fechados 

 

 

  Senhores associados, 

 

Em razão das notícias veiculadas na última semana, sobre a possível cobrança de taxa 

para a manutenção do fechamento dos condomínios no Distrito Federal, a ser aprovada no 

Projeto de Lei Complementar – PLC, e com o intuito de esclarecer equívocos propagados, 

apresentamos um breve resumo da proposta que será submetida à última Audiência Pública, 

antes de ser votada, em data ainda não determinada, na Câmara Legislativa do Distrito Federal.  

Este informativo é muito importante para que todos compreendam a necessidade de 

termos uma legislação que respalde a existência de nossos MUROS, GUARITAS e PORTARIAS, 

bem como para entender a proposta apresentada e o que está sendo feito para aprimorá-la, de 

acordo com a nossa realidade.  

Dada a quantidade de questionamentos que recebemos, o informativo ficou mais longo 

do que gostaríamos, mas acreditamos que, nesse momento, seja imprescindível municiá-los de 

todas as informações necessárias, para que possam esclarecer suas comunidades. Este 

informativo está dividido em 3 partes:  

1. Regularização e o PLC; 

2. Entendendo o PLC; 

3. Perguntas e respostas. 

           Por favor, leiam até o final. 

 

Pessoas  bem  informadas tomam as melhores decisões! 
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Regularização e o PLC 

 

Para uma mais fácil compreensão do que propõe o PLC, vamos rememorar um ponto 

importante da regularização. Os condomínios informais sempre foram regularizados, como 

loteamentos abertos, assim, quando registrados em cartório, as vias, as áreas comuns e os 

equipamentos passam imediatamente para a propriedade do GDF. 

Isso está previsto no artigo 22 da Lei Federal nº6766/1979, e na Lei Complementar nº 

948, de 16 de janeiro de 2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo no Distrito Federal – LUOS.  

Não se trata de doação de áreas, e sim, de previsão legal. Foi assim para todos os 

regularizados, até o momento, independentemente da situação fundiária: terra pública da 

União, da Terracap ou particular. 

Apesar da opção “Condomínio de lotes” estar prevista na Lei Federal nº 13.465/2017, 

ainda não foi possível aplicar essa modalidade na regularização, até o momento, pois ainda se 

faz necessária a adequação dos normativos legais do Distrito Federal. 

A condição de regularização, na modalidade “aberto”, sempre foi uma preocupação, 

pois a luta da nossa entidade sempre foi pela existência de uma lei, que permita e regulamente 

o fechamento. Foram anos de abaixo-assinados, mobilizando lideranças e moradores, com este 

objetivo.  Por se tratar de uma lei de iniciativa do Executivo, pleiteamos, junto a diversos 

Governos, a sua elaboração. Conseguimos, por quatro vezes, que as Leis fossem elaboradas, 

encaminhadas à Câmara Legislativa, aprovadas e promulgadas. Infelizmente, elas foram 

questionadas pelo MPDFT, o que manteve a insegurança jurídica da permanência de muros e 

guaritas. 

 

Entendendo o PLC 

 

O referido projeto está em discussão, com a participação do Governo do Distrito Federal, 

das entidades representativas dos condomínios, e das associações de moradores, há 

aproximadamente dois anos, com o objetivo de regulamentar, de uma vez por todas, a 

possibilidade de fechamento dos condomínios, com muros e guaritas, pois, hoje, encontram-se 

protegidos apenas por um Decreto do Executivo. Durante esse período, a minuta em construção 

teve várias mudanças, sugeridas pelos participantes, e acatadas pelo GDF. 
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Após a implementação do PLC, os condomínios/associações, conforme suas condições 

de enquadramento, segundo critérios previstos na futura lei, poderão optar pelas modalidades: 

Loteamento com controle de acesso (acesso controlado), Loteamento Fechado (uso restrito) e 

Condomínio de Lotes (acesso restrito).  

Destaca-se que a opção Condomínio de lotes será possível em áreas regularizadas como 

tal, cumprindo as exigências legais, previstas nas Leis n. 13.465/2017, 6.766/1979 e demais 

normativos legais do Distrito Federal.  

Do Loteamento Fechado será cobrada uma concessão de uso onerosa, pelo uso 

exclusivo do Patrimônio Público (vias e equipamentos livres de uso público). 

O GDF está propondo um valor muito alto, para a concessão onerosa, do qual 

discordamos, por ser desproporcional e muito acima da nossa capacidade de pagamento. Já 

contra-argumentamos, apresentando os custos que os condomínios assumem com limpeza, 

manutenção da pavimentação, coleta de lixo, iluminação pública e segurança. Também 

argumentamos que assumimos responsabilidades e custos, que deveriam ser do Governo, e 

que pagamos todos os impostos, sem nenhuma contrapartida. 

Solicitamos ao GDF o abatimento de todos os custos e serviços assumidos, do montante 

a ser cobrado pela concessão onerosa, daqueles que optarem pelo uso restrito do que é público 

(Loteamento Fechado). 

 

Perguntas e respostas 

 

Abaixo, formulamos algumas perguntas e respostas para ajudar a esclarecer as 

propostas dos PLC: 

 

QUAL O OBJETIVO MAIOR DO PLC? 

Regulamentar, de uma vez por todas, a situação do fechamento dos condomínios, com 

muros e guaritas, dando segurança jurídica para aqueles que optarem por essa modalidade. 

 

POR QUE O GDF ESTÁ PROPONDO A COBRANÇA?  

O GDF se baseia em previsão legal, do Decreto n° 17.079, de 28 de dezembro de 1995, 

que ‘dispõe sobre a cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas do Distrito 
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Federal e dá outras providências’, pois, para que o particular possa usar determinado bem 

público, restritivamente, em detrimento dos demais contribuintes, deverá pagar “taxa”. Dessa 

maneira, para que os condomínios horizontais possam manter, com segurança jurídica, seus 

muros e guaritas, e tenham o controle e uso privado dos equipamentos públicos existentes em 

seu interior, como ruas, avenidas, parques, praças e etc., deverão pagar uma Taxa de Concessão 

de uso.  

 

DE QUEM SERÁ COBRADA A TAXA? 

Conforme previsto no PLC, a cobrança só poderá ser feita dos condomínios 

regularizados, pois estes já utilizam, como privadas, as áreas públicas, sem nenhum custo. 

Assim, deverá haver o pagamento da Taxa de Concessão de uso. 

 

QUANDO O GDF COMEÇARÁ A COBRANÇA? 

a. Primeiro, o PLC deverá ser aprovado; 

b. Segundo, só poderá ser cobrado após a regularização dos loteamentos (condomínios); 

c. Terceiro, os condôminos, em assembleia, decidirão em qual modalidade querem se 

enquadrar: Loteamento Fechado, Loteamento de acesso controlado, ou Condomínio de 

lotes; 

d. Quarto, o GDF deve formalizar o Contrato de Concessão de Uso de Área Pública, e as 

partes devem assinar; 

e. Quinto, o contrato deve ser averbado na matrícula do loteamento, em cartório e, a partir 

desse momento, poderá realizar a cobrança. 

 

QUAL SERÁ O VALOR COBRADO PARA A CONCESSÃO DE USO DAS ÁREAS PÚBLICAS? 

No Anexo II do PLC, consta a tabela de preço público criada para a cobrança, por metro 

quadrado de área pública utilizada restritivamente, para os condomínios no Distrito Federal, os 

quais foram divididos em três grupos, por Região Administrativa. 

Cabe esclarecer que, de acordo com a modalidade escolhida, o valor será maior ou 

menor, pois, se a opção for pela restrição total, o valor será mais alto. Se a opção for só pelo 

controle de acesso, como fazemos hoje, esse valor será muito menor. 
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QUAL É O MAIOR “EMBATE”, NESSE PLC, ENTRE GOVERNO E MORADORES? 

Hoje, em todas as discussões, sejam elas entre as instituições representativas dos 

condomínios e síndicos; entre esses e os representantes do GDF; em audiências públicas; ou 

participação em LIVES, para a discussão do PLC, o ponto mais debatido é o valor hoje estimado 

pelo GDF. Esse tem sido o “calcanhar de Aquiles”, pois o valor proposto, torna impraticável o 

fechamento de qualquer condomínio no Distrito Federal, principalmente dos pequenos. 

Outro ponto que gera conflito é a cobrança da concessão onerosa ficar a cargo da 

entidade administrativa (condomínio ou associação). Em nosso entendimento, se tal cobrança 

prevalecer, deverá ser feita pelo próprio GDF, como se faz com a Taxa de Limpeza Pública.  

Ressaltamos que essa cobrança precisa ficar no limite da razoabilidade, conforme já nos 

manifestamos em diversas matérias veiculadas na imprensa. 

 

O GDF ESTÁ DISPOSTO A BAIXAR O VALOR ESTIMADO NO ANEXO II DO PLC? 

Aparentemente, sim. O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus 

Oliveira, em todas as reuniões que tem participado com a UNICA-DF, bem como, com outras 

entidades representativas, mostrou-se sensível, no sentido de acatar os pedidos dos moradores 

para baixar o valor previsto ou, de alguma forma, compensá-lo. Para isso, pediu que sugestões 

das entidades representativas ou mesmo dos moradores, sejam enviadas diretamente para o 

site da SEDUH. 

 

PODERÁ HAVER MUDANÇA NO PLC NA CÂMARA LEGISLATIVA? 

Sim, certamente os Deputados irão fazer alguma mudança, principalmente, no que diz 

respeito a valores. Já entramos em contato com o Presidente da Câmara Legislativa, Rafael 

Prudente, que se mostrou um apoiador dos nossos pleitos. Teremos uma melhor visão dos 

trabalhos dos parlamentares, quando o PLC começar a tramitar naquela Casa, algo que deve 

acontecer somente no segundo semestre de 2021. Até agora, conversamos com seis 

deputados, e todos estão dispostos a nos ajudar. 

 

Considerações Finais 
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O PLC tem uma importância fundamental para nós, que moramos em condomínios, 

tendo em vista que, após aprovado, trará a segurança jurídica que precisamos para manter 

nossos muros e guaritas. 

No que se refere à cobrança da concessão onerosa e ao valor proposto, ainda não 

chegamos a um entendimento com o GDF. Certo é que, como está, não nos atende, tendo em 

vista que poderá inviabilizar os fechamentos, principalmente dos pequenos condomínios. 

Assim, além do trabalho da UNICA-DF e das demais entidades representativas, 

precisamos da ajuda dos moradores, participando ativamente da Audiência Pública. 

 

Somente a pressão popular pode fazer a diferença entre o desproporcional e o razoável! 

 

Confira a minuta do projeto de lei complementar de loteamentos fechados no site da 

SEDUH: http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Minuta-PLC.pdf 

 

Participe da AUDIÊNCIA PÚBLICA para o PLC! 

 

Divulgue na sua comunidade e encoraje a participação! 

 

Data: 11 de maio de 2021 (terça-feira) 

Horário de início: 9h 

Local: será realizada em sessão pública virtual, por meio do link de 

acesso: http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-580 e também de forma 

presencial, no Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 

Federal, localizado no SCS Quadra 6 Bloco A 2º. andar, Brasília/DF. 

 

Atenciosamente, 

                                                            Júnia Maria Bittencourt 

                                                                          Presidente 

 

http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Minuta-PLC.pdf
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-580

