
AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO 

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO   
I - HISTÓRICO É antiga, remonta à década de oitenta, a questão dos condomínios horizontais no Distrito Federal, com situações e condicionantes das mais diversas ordens o que, ao longo do tempo, só dificultou e perpetuou uma situação que gera ansiedade e instabilidade à população destas áreas e, certamente, prejuízos à administração do GDF, que deixa de arrecadar impostos e taxas decorrentes da legalização imobiliária da região. No que concerne ao SETOR HABITACIONAL DO JARDIM BOTÂNICO, este é composto por condomínios localizados em terras públicas e particulares, abrigando mais de 5.000 (cinco mil) famílias, e de condomínios da intitulada Etapa 2, que abriga em torno de 1.300 (mil e trezentas) famílias, sobre cujas terras controvertem, quanto à propriedade, a TERRACAP e os moradores. Assim, os condomínios da Etapa 2 (Jardim Botânico I, Jardim Botânico VI, Estância Jardim Botânico [parte], Mirante das Paineiras e Parque Jardim das Paineiras), ao contrário dos demais, apresentam condição especial pelo fato de, há décadas, arrastar-se uma ação demarcatória promovida pela TERRACAP em desfavor dos moradores locais.  Trata-se da ação 3526/86 [Numeração Única do Processo (CNJ): 0000646-32.1986.8.07.0001] do TJDFT, ajuizada em 1986 e até agora sem solução, que versa sobre os limites e confrontações das áreas descritas no registro de propriedade da TERRACAP, e no de propriedade dos atuais moradores, o que resulta na disputa pela dominialidade da área, em que há sobreposição na descrição dos limites dos referidos registros. A verdade é que ambos os títulos se originaram de uma mesma grande fazenda do antigo estado de Goiás, chamada Fazenda Santo Antônio ou Papuda, de propriedade de Manoel José da Costa Meirelles que, no ano de 1900, a dividiu entre seus herdeiros, dentre eles, José de Campos Meirelles e Josué da Costa Meirelles. A documentação levantada em cartórios de Luziânia/GO demonstrou 



que o título de propriedade dos atuais moradores deriva da gleba destinada a José de Campos Meirelles, cujo registro número 27, datado 31 de maio de 1902 (Fazenda Taboquinha), enquanto que o título apresentado pela TERRACAP deriva da gleba destinada a Josué da Costa Meirelles, que a registrou em 11 de julho de 1903 (Fazenda Papuda 1), portanto, posterior ao registro de José de Campos Meirelles.  Ocorre que, o registro de 1903, realizado por Josué, ao descrever seus limites, invadiu parcialmente a área de terra pertencente a José. Esta faixa de terra de interseção entre ambos os registros é hoje o objeto da ação de demarcação. Em agosto de 2008, a TERRACAP requereu o registro do loteamento do "SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - 2ª ETAPA" ao 2º Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que foi objeto de impugnação por parte dos moradores, sem solução definitiva. Em fevereiro de 2010, a TERRACAP, sob a justificativa da existência de “coisa julgada”, mas sem apresentar documento a que se referia, tentou desistir da ação demarcatória, com o que os moradores da Etapa 2 não concordaram, o que deu continuidade à referida ação, passando à fase de perícia técnica. Este é, sucintamente, o histórico da controvérsia sobre a propriedade da chamada Etapa 2 do Jardim Botânico.   
II - SITUAÇÃO ATUAL No que toca à Etapa 2 do Jardim Botânico, a ação demarcatória e o processo administrativo de registro de imóvel encontram-se atualmente nas seguintes fases:  

a) AÇÃO DEMARCATÓRIA:  Aguarda julgamento de primeiro grau.  
b) PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DO IMÓVEL: Aguarda Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do DF para que sua apelação seja apreciada por Turma Cível do TJDFT ao invés da Corregedoria. 

 



III - SITUAÇÃO PROPOSTA Diante do acima apresentado, os moradores dos condomínios do SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, convictos da titularidade particular da terra em que se assenta o SHJB-Etapa 2, e da justeza e legitimidade de suas propostas abaixo enunciadas, esperam que, tanto o Governo do Distrito Federal quanto a administração da TERRACAP, sejam sensibilizados no sentido de apenas aplicar, em seus exatos termos, a legislação em vigor, sem que nada do que é abaixo solicitado configure extrapolação à lei ou aos princípios regentes da Administração Pública, a saber: 
1) Cumprir a Lei Federal n° 9.262, de 12 de janeiro de 1996 (anexo 1), que autoriza a VENDA DIRETA aos atuais ocupantes das “áreas públicas ocupadas localizadas nos limites da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu”, já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADIn n° 2.990-8/DF;  
2) Cumprir a Lei Distrital nº 954, de 17 de novembro de l.995 (anexo 2), que trata da VENDA DIRETA de terras públicas de propriedade da TERRACAP, localizadas no território do Distrito Federal, em especial o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º, que determina que sejam “desconsideradas as benfeitorias e a valorização decorrente de implantação de infraestrutura já realizada”, cuja inconstitucionalidade foi declarada apenas em relação ao art. 2º e o parágrafo 2º do art. 5º,  pelo TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n° 2003 00 2 008231-8.  

Observação: Por ocasião da determinação dos preços dos lotes da Etapa 2 do Jardim Botânico, a avaliação realizada pela TERRACAP considerou apenas a parcela referente às benfeitorias, cujos valores constam da tabela publicada no jornal Correio Braziliense de 22 de dezembro de 2007 (anexo 3), sem, contudo, abater a valorização decorrente destas benfeitorias e da própria ação dos atuais moradores que, por se disporem a lá morarem, concorreu para a valorização da área e da movimentação econômica que disto resultou, com a instalação de comércio e grande oferta de empregos.  
3) Cumprir integralmente as disposições do artigo 3° da Lei Distrital n° 



1.823, de 13 de janeiro de 1998 (anexo 4), que permite à TERRACAP, desde a protocolização do pedido de registro do loteamento no cartório de imóveis, celebrar contrato de concessão de direito real de uso com o legítimo ocupante do lote, com opção de compra do terreno por ocasião do registro definitivo do loteamento no respectivo cartório de imóveis. 
Observação: Manter no referido contrato, as condições que constam da Cláusula XLII, das escrituras públicas de compra e venda outorgadas pela TERRACAP aos moradores do SHJB-Etapa 1. 

4) Atribuir aos lotes os mesmos valores divulgados pela TERRACAP em dezembro de 2007 (anexo 3), aplicando-se a segunda dedução de que fala o § 2° do art. 4° da Lei Distrital n° 954/95 (anexo 4), e atualizando monetariamente o valor obtido, correspondente à terra nua. 
Observação 1: A aplicação da dedução por valorização proporcionada pela infraestrutura implantada pelos moradores é admitida entre 40% e 60% do valor do imóvel, o que é tido como taxa de atratividade do negócio, ou seja, o lucro que o empreendedor espera auferir com as referidas benfeitorias e que, no caso, deve ser descontado do preço apurado à época.  
Observação 2: O anexo 5 apresenta tabela com a projeção dos preços de lotes de diversas dimensões, aplicada a dedução média de 50% como taxa de atratividade do negócio, sobre o valor apurado em 2007. 

5) Celebrar a TERRACAP com os atuais moradores da Etapa 2, com base no §1º do art. 3º da Lei Distrital 1823/98, “[...] contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra da respectiva parcela, cujo memorial descritivo constará do projeto de parcelamento aprovado”, sendo que, nos termos do §5º do mesmo artigo da lei, “Os valores pagos a título de retribuição pela concessão de direito real de uso serão deduzidos das importâncias devidas pelos adquirentes, por ocasião da compra e venda das respectivas unidades imobiliárias”.  



6) A Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, com amparo no art. 60, inciso VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, pode “sustar os atos 

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, 

configurando crime de responsabilidade sua reedição”. Por isso, em face do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC n° 002/2007 (anexo 6), a CLDF poderá aprovar:  6.1) DECRETO LEGISLATIVO para sustar a eficácia do inciso VI da Cláusula Décima Sexta do referido TAC - " avaliação econômica dos 

imóveis a partir dos parâmetros vigentes no mercado imobiliário, 

desconsiderando-se as valorizações decorrentes de obras de 

infraestrutura que não tenham sido implementadas pelo Distrito 

Federal, acrescentada da necessária valorização decorrente de 

obras públicas que implicaram melhorias do sistema viário e outros 

aspectos urbanísticos nos locais onde estão implantados os 

parcelamentos irregulares do solo para fins urbanos".  Esta Cláusula é incompatível com os termos do artigo 4°, §2º, da Lei Distrital n° 954/95, que foi declarado constitucional pelo TJDFT;  6.2) DECRETO LEGISLATIVO para sustar a eficácia do inciso II da Cláusula Décima Oitava do mesmo TAC - "que a edificação tenha 

sido concluída, pelo menos, até o dia 31/12/2006, mediante 

comprovação de pagamento de IPTU ou de comprovante de 

residência, tais como contas de serviços públicos, como de água, de 

luz, de telefone".  Esta Cláusula é incompatível com os termos do artigo 3° e §§ da Lei Federal n° 9.262/96, que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.  
7) Com relação aos parcelamentos de solo aprovados pelo Governo do Distrito Federal, pendentes ou não de registros perante os cartórios de imóveis competentes, as Administrações Regionais poderão expedir Alvará de Construção para o administrado que comprove que seu lote de terreno está inscrito no Cadastro Imobiliário da Secretaria de Estado da Fazenda, para fins de cobrança do IPTU, em razão do disposto no Código de Edificações do Distrito Federal – Lei  nº 2.105/98: “Art. 11 - Para os fins desta Lei e observado o interesse 



público, terá os mesmos direitos e obrigações de proprietário todo 

aquele que, mediante contrato com a administração pública, ou por ela 

formalmente reconhecida, possuir de fato o exercício, pleno ou não, a 

justo título e de boa-fé, de alguns dos poderes inerentes ao domínio ou 
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