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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

OF. N° 329/2009- GAB 19

Brasilia, OF em 16 de junho de 2009.
,I

Senhor Administrador,

A titulo de esclarecimento, informo que juntamente com Vossa Senhoria,
representantes da Comerciauto/OF (Associacao das Agencias de Autom6veis de
Taguatinga), dentre eles seu Presidente Jose Osano Pinage e rnais dois outros
representantes, estive no mss de marco pr6ximo passado no Gabinete do
Coordenador-Chefe da Coordenadoria das Cidades Senhor Irio Oepieri, a tim de
resolver pendenclas relacionadas a essa importante Assoclacao.
Naquela oportunidade Vossa Senhoria e 0 Senhor Irio Oepieri acordaram
com os representantes da ComeciautolDF, que haveria uma dlminuicao
conslderavel na taxa de ocupacao de area publica localizada na aso 11 e 23, que
atualmente utilizam para comercializar seus veiculos, alern da emissao do boleto
para 0 pagamento das referidas taxas, 0 que nao ocorreu ate a presente data.
Portanto, como demonstrado, a Comerciauto/DF vern ha muito tempo de
todas as formas legais e democratlcas tentando buscar uma solucao para 0
problema em tela, a fim de evitar qualquer embaraco entre as partes. POi' isso,
solicito a Vossa Senhoria que cumpra 0 acordado 0 mais rapido, ate para que se
evite qualquer tipo de constrangimento entre a AGEFIS e os empresarlos dessa
Assciacao.
Caso haja algum impedimenta que impeca 0 nao cumprimento desse acordo,
solicito a gentileza de Vossa Senhoria informar a este gabinete, com a urgencia
possivel, os motivos do impedimento, a tim de que juntos possamos encontrar uma
salda para esse impasse.

A Sua Senhoria 0 Senhor
GILVANDO GALDINO FERNANDES
Administrador de Taguatinga - RA III
NESTA
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SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348~190 a 8196- Fax: 334~193
www.deputado@brunelli.com.br
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Sr. Diretor,
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Estamos encaminhando, em anexo, a documentacao

OfiCi~

supracitado.

SOliCita~os

p~rtinente

" " . nos encaminhe todas as.

pertinentes para que nos auxilie subsidiar a resposta.

~nforma~oes
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Assessor I Assessoria Tecnica - RA III

Mat.: 178.153-7

ao

i

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
f\
ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA-RA HI ' , 4'
t,
GABINETE DO ADMINISTRADOR
. \';:lt...itC4 ". CI~"'~'~'"
....
l
"'J~~ /10 0\.....
(' ~

l

.

I
l

DESPACHO
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Em, 22 de junho de 2009
.
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INTERESSADO: Camara Legislativa do Distrito Federal
.\
Gabinete Parlamentar do Deputado Distri~ Brunelli

Ir

ASSUNTO: Oficion° 329/2009 - GAB 19
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De ordem, encaminbe-se it ASTEC para as jhrorma~Oes,
com vistas as deliberacoes do titular da unidade, no prazo de 05 (~inco) dias.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDE L
ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGU TINGA
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORDE! AMENTO
TERRITORIAL - GEPOT
OFicIO N° 32912009-GAB 19
Interessado: Deputado Distrital Brunelli
Assunto: Solicita cumprimento de acordo - QSD 11 e 23
AOGAB
Trata a solicitacao de cumprimento ao acordo firmado entre os representantes da
COMERClAUTOIDF e esta Administracao, quanta a diminuicao na taxa d. ocupacao de area
publica para os ocupantes das Quadras QSD 11 e 23.
Informamos que, segundo PARECER n° 053/2008 - PROMAI, pl1 ferida pela Douta
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nao existe a possibilidade de apli ayao da Instrucao
Normativa n° 1/95 aprovada pelo Decreto n° 17.078/95, que normatizai cupacoes a titulo
precario de areas publicas lindeiras a lotes de uso predominantemente comerc ,ern cidades que
possuam Plano Diretor Local.
Por isso, esta Administracao esta impedida de emitir novas licencas d : ocupacao de area
publica, que tenham por base legal 0 Decreto 17.078/95. Quanto as licencas j emitidas, cabe ao
Sr. Administrador julgar qual sera a posicao a ser tornada por esta Administrac '0.
Informamos, outrossim, que esta Gerencia esta elaborando proposta IP ra desafetacao de
area publica nos fundos dos Iotes das QSD 11 e 23, visando estender OSi tes em mais dez
metros, para regularizar ao ocupacoes hoje existentes no local.

r-

ALLIED _B~ALVES 'F8BDl
Gerente da GEPOTIRA III

"BRAstLlA - PATRIMONIO CULTURAL DA IillMANIDADE"
Ed. Sede, Praea Central do Relogio - TaguatingalDF
CEP: 72.010-000 - Fones: 3451.2532

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

l~

I

SECRETARIA DE GOVERNO
i
ADMINISTRA<;AO REGIONAL DE TAGUATINGA-RA!I

GABINETE DO ADMINISTRADOR

:

Oficio N° q oZ 0)12009 - GABIRA - ill
Taguatinga,

3~ de junho de 2009.

Ao Excelentfssimo Senhor

Rubens Cesar Brunelli Junior
Deputado Distrital
SAIN- ParqueRural - Gabinete 19
CEP 70086-900 - BrasiliaIDF

Excelentfssimo Senhor,
Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelencia, vinjl s por meio deste
informa-lo de que esta RAlII, juntamente com a Coordenadoria das Cidades] em trabalhadono
sentido de atender Ii ComerciautolDF [Associacao das Agencias de Autom6~ .s de Taguatinga)
sempre que possfvel, porem conforme documento em anexo, 0 assunto em ~.est:ao encontra-se
I

com alguns impedimentos legais, mas esta Administracao esta tomando Pf.1videncias com

0

intuito de soluciona-los, Observando-se que os representantes da Comercia*rlDF dispoern de
nossa aten~ao sempre que somos solicitados,

.

Sendo 0 que tinhamos para 0 momenta subscrevemo-nos.
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Atenciosamente,
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"Brasilia- Patrim/lnio Cultuml da Humanidade"
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Adminis~o Regional de Taguatinga - RA m
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DESPACHO
(23 de junho de 2009).

PARA: GELIC 1 RA III
INTERESSADO: Dep. Brunelli 1 ComerciautolDF

ASSUNTO: Oficio n° 329/2009 - GAB 19

SL Diretor,

Estamos encaminhando, em anexo, a docurnentacao pertinente ao
oficio supracitado. Solicitamos que nos encaminhe todas as informacoes
pertinentes para que nos auxilie subsidiar a resposta.

\"\-~ , J~s M ~Vlrl
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Ma~uza
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Assessor I Assessoria Tecnica - RA '"
Mat.: 178.153-7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAC;AO REGIONAL DE TAGUATINGA
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO
TERRITORIAL - GEPOT
OFicIO N° 329/2009-GAB 19
Interessado: Deputado Distrital Brunelli
Assunto: Solicita cumprimento de acordo - QSD 11 e 23
AOGAB
Trata a solicitacao de cumprimento ao acordo firmado entre os representantes da
COMERCIAUTOIDF e esta Administracao, quanta a diminuicao na taxa de ocupacao de area
publica para os ocupantes das Quadras QSD 11 e 23.
Informamos que, segundo PARECER n° 05312008 - PROMAI, proferida pela Douta
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nao existe a possibilidade de aplicacao da Instrucao
Normativa n° 1/95 aprovada pelo Decreto n° 17.078/95, que normatiza ocupacoes a titulo
precario de areas publicas lindeiras a lotes de uso predominantemente comercial, em cidades que
possuam Plano Diretor Local.
Por isso, esta Administracao esta impedida de emitir novas Iicencas de ocupacao de area
publica, que tenham por base legal 0 Decreto 17.078/95. Quanto as licencas ja emitidas, cabe ao
Sr. Administrador julgar qual sera a posicao a ser tomada por esta Administracao.
Informamos, outrossim, que esta Gerencia esta elaborando proposta para desafetacao de
area publica nos fundos dos lotes das QSD 11 e 23, visando estender os lotes em mais dez
metros, para regularizar ao ocupacoes hoje existentes no local.

rALLIEl» G8tl~ALVES lF8tlDl
Gerente da GEPOTlRA III

"BRASILIA - PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE"
Ed. Sede, Praea Central do Rel6gio - TaguatingalDF
CEP: 72.010-000 - Fones: 3451.2532

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE GOVERNO
ADMlNISTRA<;Ao REGIONAL DE TAGUATINGA-RA III

GABINETE DO ADMINISTRADOR
Oficio N° q c2 OJ 12009 - GAB/RA - III
Taguatinga, 30 de junho de 2009.

Ao Excelentissimo Senhor

Rubens Cesar Brunelli Junior
Deputado Distrital
SAIN - Parque Rural - Gabinete 19
CEP 70086-900 - Brasilia/DF

Excelentissimo Senhor,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelencia, vimos por meio deste
informa-lo de que esta RAIII, juntamente com a Coordenadoria das Cidades, tern trabalhado no
sentido de atender a Comerciauto/DF (Associacao das Agencias de Automoveis de Taguatinga)
sempre que possivel, porern conforme documento em anexo,

0

assunto em questao encontra-se

com alguns impedimentos legais, mas esta Administracao esta tomando providencias com

0

intuito de soluciona-los, Observando-se que os representantes da Comerciauto/DF dispoem de
nossa ateneao sempre que somos solicitados.
Sendo

0

que tinhamos para

0

momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

"Brasilia - Patrim6nio Cultural da Humanidade"
Administracao Regional de Taguatinga - RA ill
Area Especial- Edificio Serle - Praca do Rel6gio - Late "A" - CEP 72.010-900 - Fones: 34512504 - Fax 3351-7077

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VEicULOS

Oficio n" 03/2009 - COMERCIAUTOIDF

Taguatinga-DF, 15 de abril de 2009.

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

Solicito a V. Ex" providencias no sentido de agendar reuniao com 0 Governador
Jose Roberto Arruda e representantes desta Associacao, a fim de dar continuidade a discussao
quanta ao projeto de criacao da Cidade do Antomovel de Taguatinga-DF.

Respeitosamente,

Ao
Excelentissimo Senhor
Deputado Distrital
Jl1NIOR BRUNELLI
CAMERA LEGISLATIVA
BRASILIA-DF

COMERCIAUTO-OF - CNJP n" 06.285.21110001-02 - End. CSO 0410te 17 Sala 205 - CEP 72.020-045 - Taguatinga-OF
Tel: (61) 95575553 - 9104 1335 Fax: (61) 35620955 e-mail; comerciauto.di@gmail.com
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

. . . GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BR

OF.N° 81/2009- GAB 19

ELLI

Brasilia, OF em 19 de rna 90 de 2009..

.JJ- 0 ~~;»0 0 0.
?J
tJo>?/~

Senhor Secretario,

No ana de 1999, 0 entao Oep. Renato Rainha conse uiu aprovar
uma de suas proposicoes que, depois de sancionad pelo ex
governador Joaquirn Roriz, originou a Lei Complementar n 192 de 21
de janeiro de 1999, que "autorizava 0 fechamento com grad s ou muros
e a constru~io de cobertura das areas verdes posteriores d s lotes dos
. Setores QNA, QNO e QSO que margeiam a Estrada Parque Contorno 
EPCT (OF-001), da Regiio Administrativa de Taguatinga - RA II."

E born que se diga que

J?

naquela epoca, 0 Tribunal d
Oistrito Federal ainda nao havia firmado entendimento Ie
iniciativa de leis dessa natureza. Tanto e verdade, q
passados dez anos de sua san~ao,· a referida norma:
declarada inconstitucional, conforme publlcacao inserta F1l
Justica de 02 de marco de 2009 (ADI nO 2008.00.2.001651·~
I

Justica do
al sobre a
somente
veio a ser
Dlarlo de
).

Portanto, certo e que as dezenas de empresas reven edoras de
veiculos do setor QSD/Sul - Taguatinga, as margens do Pi tao Sui, ali
se estabelecerarn de boa-fe, embasados no principio da legalidade,
respeitando a ordem publica e, acima de tudo, com anuenel do Poder
Publico.

A Sua Excelencia 0 Senhor
ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI
Secretario de Estado da Ordem Publica e Social e
Corregedor-Geral do Distrito Federal
NESTA
SAIN - Parque Rural-70086-900- Brasilia-OF - Gablnete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Falx 3348-8193
WWN.deputado@brunem.com.br
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
'
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRIlIJ

I

Como era de se esperar, frente as atribuiyOes legai~ impostas a
essa conceituada Secretaria de Estado, sua fiscalizac; 'r passou a
noti'ficar as revendedoras de veiculos, por falta desse a" paro legal,
extirpado do ordenamento juridico distrital, por forc;a de decl ao judicial.
Portanto, apelando para os principios da razn bilidade e
proporcionalidade, que devem sempre nortear os atos do ~ der pUblico
na ardua tarefa de administrar a coisa publica, solicl
a Vossa
empresas
Excelencia que sobreste as notificayOes e os embargos
revendedoras de veiculos estabelecidas no Setor L SO/SuI 
Taguatinga-RA-III, representadas pela COMERCIAUTO-Of!: ate que se
encontre uma forma legal e paciflca para que esses impresarios
possam dar continuidade aos seus empreendimentos.
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Atenciosamente,
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cAMARA LEGISLATJVA DO DISTRITO FEDERAL

~

Texto atualizado apenas para consulta.

Estill Lei Complemenmr foi declarada inconstitucional: ADI nO 2008 0 2 001651-1 
TJDFT, Diario de JUsti~ de 2/3/2009.

LEI COMPLEMENTAR NO 192, DE 21 DE JANEIRO Q 1999

(Autoria do Projeto: Deputado Renato Rainha) .
Autoriza 0 fechamento

muros e a

constru~io

m. grades ou

de cobertura das

areas verdes posteriores'!i os lotes dos
.5etores QNA, QND e QSD q e margeiam a
Estrada Parque Contorn. - EPCT (DF

001),

da

Regiio

Adm nistrativa

de

Taguatinga - RA III.

o GOVERNADOR DO DISTRlTO FEDERAL,
Fac;o saber que a Camara Legislativa do Distrito
sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 10 Os proprietarios dos lotes residenciais dos setores. NA, QND e QSD
que margeiam a Estrada Parque Contorno - EPCT (DF-O 1), da Regiao
Administrativa de Taguatinga - RA III, ficam autorizados a cerca com grades ou
muros e a executar cobertura de garagem naarea verde po ,rior Iimitrofe ao
imovel.
:
§ l O A area posterior acrescida a que se refere este a igo podera ser
coberta para utiliza~ao como garagem ou varanda.
§ 20 0 cercamento nao pocera interferir com os passeios p blicos existentes
ou previstos e com os equlpamentos puoucos urbanos, salvo anue cia expressa do
Poder Executivo.
.
§ 30 Nas quadras onde nao existir passeio pUblico, as cercas poderao
avanc;ar ate dez metros da area verde posterior ao lote.

§ 40 Os lotes Iindeiros a proprios publicos ou particulares p derao avarcar a
parte posterior ate 0 Iimltrofe daqueles.
.

Art. 20 A utilizac;ao da area objeto desta Lei Complemelfl r fica sujeita a
acompanhamento e fiscaliza~o dos orgaos competentes do Gow rno do Distrito
Federal.
Art. 30 A aplicac;ao desta Lei Complementar vincula-se a~ dispositivos do
Plano Diretor Local de Taguatinga, em especial aos arts. 29, 30 e 36 III.
Art. 40 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de s

d/

publicac;ao.

Art. 50 Revogam-se as disposi~6es em contrario.
Brasnia, 21 de janeiro de 1999
111 0 da Republica e 390 de Brasnia
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Este texto nao substitui 0 publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, de 22/1/1 99.
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ASSOCIAQAO DAS EMPRE8AS REVENDEDORAS DE VElcUlOS

!
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Taguatinga-DF, 19 de 1ar~0 de 2008.

Offcio nO 02/2009 - COMERCIAUTO/DF

,
I
!
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l

I!

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

I,l
,
l

i
I

tn

Solicito a V. Ex" providencias no sentido de agendar reuniao co. a Excelencia 0
Senhor ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONE Secretario de Estado dalOrdem Publica e
Social e Corregedor-Geral do Distrito Federal, para tratarmos de assunto ref1rente as recentes
fiscalizacoes e notificacoes expedidas contra as lojas revendedoras de vefculos'1e Taguatinga-DF
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Respeitosamente,
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R GIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO
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Excelentfssimo Senhor
Deputado Distrital
BRUNELLI
CAMERA LEGISLATIVA
BRASIUA-DF

NESTA
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COMERCIAlITO-OF - CNJP nO 06.285.21110001 -02- End. CSD 0410te 17 Sala 205 - CEP72.020-045 - Ta uatinga-Df
Tel.: (61) 95575553 _.9104 1335 Fax: (61) 35620955 e-mail: comerciauto.df@gmail.com
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGENCIA DE FISCALlZA<;Ao DO DISTRITO FEDERAL

Gabine~.

e------y- ,,'Oficio
N.01864/2008 - GAB - AGEFIS

Brasilia, 15 de dezembro de 2008

Senhor Deputado,

Ao tempo em que 0 cumprimento, e em resposta ao requerido no Oficio n" 534/2008
GAB 19, 0 qual solicita providencias desta Agencia de Fiscalizacao quanta a regularizacao dos
Alvaras de Funcionamento, temos a informar:
./ A parte licenciadora do Poder de Policia do Estado, referente as atividades
economicas, esta a cargo da Administracao Regional, e que uma vez que a atividade economica
esteja devidamente licenciada e funcionando de forma a cumprir as normas de Postura, nao
devera, em principio, sofrer sancoes aplicadas pelo Estado, atraves de suas unidades de
fiscalizacao.

2. Quanto a suspensao da acao fiscal, esclarecemos:
./ As notificacoes possuem prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis uma (mica vez por
igual periodo, desde que devidamente justificada.
3. Por ultimo, ressaltamos que 0 a prorrogacao do prazo devera ser requerida pelo
proprio interessado junto a Coordenadoria de Atendimento ao Publico, service prestado pela
Agencia de Fiscalizacao ao contribuinte, em qualquer urn dos postos distribuidos por todo 0
Distrito Federal.
Atenciosamente,

GEORGEAN
Ag~n'

RIGUEIRO FERRNANDE~

Diretor - Geral
de Fiscaliza~o do Distrfto Federal

Ao Senhor
Deputado Distrital Junior Brunelli
Deputado Distrital
Camara Legislativa do Distrito Federal
"Brasilia - Patrimonio Cultural da Hurnanidade"
SCS, Quadra 08, Bloco 8-50, 1" andar, Sala 110 - Ed. Venancio 2000 - Brasilia-OF
CEP 70.333-900. Telefones: (61) 3961-5116 e 3961-5120, Fax: 3961-5141

1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGENCIA DE FISCALIZA<;AO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Fiscalizacao de Atividade Economica

MEMORANDO N°. 1.686 /2008-DFAE /AGEFIS

Brasilia, 08 de dczembro de 2008.
PARA: AO GAB/AGEFIS

ASSUNTO: Restituo 0 memorando n° 576 1 2008 - GAB 1 AGEFIS, referente ao oficio n° 534 1
2008 - Gabinete do Deputado Distrital Brunelli;

Senhor Diretor Geral,

1.

Considerando que a legislacao vigente, Lei n° 4.20112008, regulamentada pelo

Decreto n" 29.566/2008 e alterada pelo Decreto n" 29.738, nao viabiliza

0

funcionamento de

qualquer atividade comercial sem a obtencao do necessario e indispensavel alvara de
funcionamento.
2.

Considerando que as notificacoes possuem prazo de 30 dias, prorrogavel uma (mica

vez por igual perfodo, desde que devidamente justificada;

3.

Restituo

0

expediente anexo, sugerindo que seja encaminhado oficio ao Gabinete do

Deputado Distrital Brunelli, infonnando a impossibilidade de atender

0

pIeito da COMERCIAUTO

-DF.

Luiz Carl
Diretor de Fiscalizacao

ena de Souza
idades Economicas 1 AGEFIS

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade".
SCS, Quadra 08, bloco B-50, 10 andar, salas 102 a 132 - Ed. Venancio 2000 - Brasilia-DF - CEP 70.333-900
Telefones: (61) 3961-5116 Fax: 3961-5140

"

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

'.~

AGENCIA DE FISCAUZA<;AO DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria do Gabinete

IVlEIVlO n. o 576/22008 - GAB/AGEFIS
Brasilia (DF), 22 de outubro de 2008.

PARA: DFAE
REF: Offcio nO 534/2008 GAB 19

DE ORDEM:

Senhor Diretor,

Para analise e provldenclas,

Atenciosamente,

{;MJr#ca ~a.FRANCISCA Ma DE ARAUJO BOUDENS ROCHA
Assessoria - GAB/AGEFIS
Mat. 170.021-9

"Brasilia - Patrim6niD Cultural da Humanidade"
SCS, Quadra 08, BIDeD B-50, 10 andar, Sala 110 - Ed. Venancio 2000 - Brasilia-OF
CEP 70.333-900. Telefones: (61) 3961-5116 e 3961-5120, Fax: 3961-5140

1

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

OF. N° 534/2008-GAB 19

Brasilia, 21 de outubro de 2008.

Senhor Diretor,
Encaminho para conhecimento de Vossa Senhoria, oficio n?
OS/2008 da COMERCIAUTO-DF, solicitando que sejam tomadas as devidas
providencias no sentido de examinar a possibilidade de atendimento.
Ciente e esperancoso de que poderei contar com a
colaboracao de Vossa Senhoria para a solucao d~~te problema social, coloco-me
adisposicao para eventuais esclarecimentos.
oJ

A Sua Senhoria 0 Senhor
GEORGIANO TRIGUEIRO
Diretor Geral de Fiscalizacao do DF.
NESTA
SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbruneIlLcom.br
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ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VElcULOS

Oficio n? OS/2008 - COMERClAUTO/DF

Taguatinga-DF, 20 de outubro 2008.

Exce1entissimo Senhor Deputado Distrital

Diante das recentes fiscalizacoes promovidas pela AGEFIS - Agenda de
Fiscalizacao, notificando as agendas de autom6veis de Taguatinga-DF, para que no prazo de 30
(trinta) dias regularizem e/ou renovem seus Alvaras de Funcionamento, reiteramos 0 Oficio n?
. 02/2008 COMERClAUTO de 04/07/2008, solicitando a V. Ex" providencias no sentido de intervir
politicamente junto aos orgaos de fiscalizacao e autoridades competentes, a fim de nao inviabilizar
o funcionamento das empresas revendedoras de veiculos de Taguatinga, regularizando os Alvaras
de Funcionamento ou suspendendo as fiscarrzar;oes com este prop6sito, ate que seja julgado 0
merito da ar;ao n? 33.988-6 (2008) que tramita na 6a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal e
o processo nO 93.171-3 (2008) da 8 a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal.

Respeitosamente,

REGIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO
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Ao
Excelentissimo Senhor
Deputado Distrital

JUNIOR BRUNELLI
CAMERA LEGISLATIVA
BRASIUA-DF

COMERCIAUTO-DF - CNJP n" 06.285.211/0001-02 - End. CSD 04 lote 17 Sala 205 - CEP 72.020-045 - Taguatinga-DF
Tel.: (61) 9557 5553 - 91041335 Fax: (61) 3562 0955 e-mail: comerciauto.df@gmail.com
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Oficio n" 06/2008 - COMERCIAUTO/DF

Taguatinga-DF, 16 de dezembro de 2008.

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

Solicito a V. Ex" que agende reuniao com 0 Secretario da SDET - Secretaria de
Desenvolvimento Economico e Turismo do Distrito Federal e Vice Governador Paulo Octavio,
para que representantes desta Associacao possam discutir a necessidade de criacao da Cidade do
Automovel II em Taguatinga-DF e interceder junto a administracao de Taguatinga a liberacao do
alvara de funcionamento das agencias de autom6veis.

Respeitosamente,

REGIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO

Ao
Excelentissimo Senhor
Deputado Distrital
BRUNELLI
cAMERA LEGISLATIVA
BRASILIA-DF

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

OF. N° 604/2008-GAB 19

Brasilia, 16 de dezembro de 2008.

Senhor Vice-Governador,

Encaminho a Vossa Excelencia oficio n? 06/2008 da
COMERCIAUTO-DF que solicita providencias desse gabinete junto a
Administracao de Taguatinga, para uma solucao concreta da situacao enfrentada
por essas agencias de autom6veis, de modo que sejam liberadas seus alvaras de
funcionamento.
Ciente e esperancoso de que poderei contar com a
colaboracao de Vossa Excelencia para a solucao deste grave problema social,
coloco-me adisposicao para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

BRUNELLI
Deputado Distrital

A Sua Excelencia 0 Senhor
PAULO OCTAvIO ALVES PEREIRA
Vice Governador do Distrito Federal
Secretario de Estado de Desenvolvimento Economico e Turismo

NESTA
SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

OF.N° 576/2008 - GAB 19

Brasflia, em 18 de novembro de 2008.

Senhor Procurador-Geral,

Alega a Associacao Comerciauto que por conta de acao legal
desse Egregio Ministerio Publico do Distrito Federal, a Administracao de
Taguatinga esta impedida de emitir alvara de funcionamento aos
estabelecimentos de revenda de autom6veis de Taguatinga.

E bom que se esclareca

que essas aqencias de autom6veis tern
compromisso com 0 consumidor e com 0 governo do Distrito Federal,
quando colaboram sobremane.ira com a gera<;ao de emprego e renda.
Portanto, logo agora que se assevera uma crise, cujas
proporcoes ainda nao conseguimos dimensionar, e vedada a esses
comerciantes 0 direito de trabalhar dignamente e legalmente em prol de
nossa comunidade.
Aproxima-se, como bem sabe Vossa Excelencia, a votacao na
Camara Legislativa do Distrito Federal, de area destinada
exclusivamente a venda e revenda de autom6veis na Regiao
Administrativa de Taguatinga, RA III.

A Sua Excelemcia 0 Senhor
LEONARDO AZEREDO BANDARRA
Procurador-Geral do MPDFT
NESTA
SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
www.deputado@brunelli.com.br

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

Portanto, solicito a cornpreensao de Vossa Excelencia e 0 bom
senso que sempre norteou suas decisoes, para que encontre uma safda
legal, s.m.j., de um Terrno de Ajustamento de Conduta - TAC, entre as
partes, ate que se resolva legalmente a instalacao desses comerciantes
era defina pelo POOT.
'
,./~/

/'
Atenciosarnerite,

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
www.deputado@brunelli.com.br
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Nova Pesquisa

Este service nao dispensa 0 usa dos instrumentos oticieis de comuniceciio para produ~ao de eteitos
legais. As intormedies sao disponibifizadas no momento e na forma em que sao inseridas na base
de dados pelos serventuetios dos 6rgaos judictsrios, Na consu/ta pelo nome das partes, pode
ocorrer a existencie de hornonimos

Circunscric;ao : 1 - BRASIUA
Processo: 2008.01.1.093171-3 Data Dist. : 23/07/2008
Vara: 118 - OITAVA VARA DE FAZENDA PUBLICA
Natureza da Vara : JUDICIAL
Enderec;o da Vara : Ed. do Forum Anexo II do Palacio da Justlca, Bloeo 8, sala C-841
Horarto de Funcionamento da Vara : 12:00 as 19:00
feito : 1647 - MANDADO DE SEGURANCA
Procedimento : 3 - ESPECIAL
Valor da Causa: 1.000,00
Autor : COMERCIAUTO ASSOCIACAO H1PRESAS REV VEIC TAGUATINGA DF
Advogado Autor: DF022235 - JOAO ANISIO VIEIRA MARQUES
Reu : ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA DF
Filia<;ao :
Advogado Reu : DF999999 - SEM INFORMACAO DE ADVOGADO
Origem: Nao
Material : Nao
Seg. Justic;a : Nao
Consulta Advogados das Partes
Consulta Mandados via Oficial de Justic;a

Constilta Custas Iniciais
Andamentos
Receba gratuitamente os andamentos processuais, clicando aqui
Significado dos Andamentos

Data

Andamento

Complemento

31/10/2008096 - Autos conclusos ao juiz para sentenca
31/10/2008442 - Despaeho proferido
06/10/2008120 - Autos conclusos ao juiz com peticao
30/09/2008362 - Autos aguardando juntada .
30/09/2008105 - Autos devolvidos do(a)
MP
24/09/2008266 - Autos carga ministerio publico
23/09/2008437 - Autos no escaninho aguardando MP
remessa a
23/09/2008443 - Certidao proferida
Certidao
22/09/2008105 - Autos devolvidos do(a)
SERVo PROTOCOLO INTEGRADO 
Brasilia
12/09/2008047 - Autos carga ao advogado do autor
JOAO ANISIO VIEIRA f"lARQUES
11/09/2008243 - Autos agd veneimento de prazo para
recurso dia
05/09/2008245 - Autos agd publicacao de despaeho no
dje
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05/09/2008105  Autos devolvidos do(a)

DF022235 JOAO ANISIO VIEIRA
MARQUES

05/09/2008438  Autos-carga a xerox.

DF022235 JOAO ANISIO VIEIRA
MARQUES

04/09/2008245  Autos agd publicacao de despacho no
dje

03/09/2008245 - Autos agd pu blicacao de despacho no
dje

03/09/2008220 - Despacho sera enviado a publicacao
03/09/2008423 - Decisao interlocutoria proferlda

Pauta - DJ
Dr(a).

GISLAINE

CARNEIRO

CAMPOSR~

Decisao ~

21/08/2008120 - Autos conclusos ao juiz com peticao
18/08/2008362 - Autos aguardando juntada
07/08/2008244 - Autos agd vencimento de prazo para
o reu dia

06/08/2008362 - Autos aguardando juntada
28/07/2008320 - Autos aguarclando devolucao de
mandado

25/07/2008206 - Mandado remetido a central para NOTIFICACAO
distribuir
25/07/2008283 - Expedir mandado
24/07/2008442 - Despacho proferido
24/07/2008443 - Certidao proferida
23/07/2008007 - Autos distribuidos ao cartorio

NOTIFICACAO
Despacho

Certidao

SrasilialDF, 18 Nov 2008 06:08PM - Acesso via INTERNET <IP:200.181.6.232)
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TJDFT - Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territories

Circunscric;ao : 1 - BRASIUA
Processo : 2008.01.1.093171-3
Vara : 118 - OITAVA VARA DE FAZENDA PUBLICA
DECISAO

Vistos etc ...

Trata-se de mandado de sequranca impetrado por Comerciauto Associacao de Empresas Revendedoras
de Veiculos de Taguatinga/DF contra ate reputado ilegal e abusivo do Administrador Regional de
Taguatinga/DF consubstanciado na negativa de recebimento de pedidos de renovacao dos alvaras de
funcionamento de seus filiados. Afirma que a Instalacao de agencias revendedoras de veiculos nos setores
CSA, QSD, QSE e CSE de Taguatinga SUI/DF remonta aos anos de 1985 e 1986. Aduz que, em 02 de
agosto de 2007, a Adrninlstracao Regional de Taguatinga firmou com a impetrante Termo de Ajustamento
de Conduta no qual se comprometeu a nao obstruir as calcadas para passagem de pedestres e a
providenciar 0 pedido de alvara de funcionamento no prazo de 60 (sessenta) dlas e que, em 02 de abril
de 2008, foi efetivado novo Termo de Compromisso, que vem sendo cumprido integralmente.
Assevera a impetrante que os alvaras de funcionamento concedidos pela Adrntnlstracao de Taguatinga 0
foram a titulo precario per um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, findando-se, portanto, ate 0 final de
julho de 2008. Aduz que nenhuma das sancoes administrativas previstas na Lei 1.171/96 foi
determinada. Acrescenta que a lntencao do Ministerio Publico quanto
continuidade da suspensao das
renovac;5es de alvaras ja deixou de existir restando apenas a apuracao da improbidade administrativa
apurada pelo JUIZO da 6 a VFPDF e que preenche todos os requisites para a concessao do alvara. Requer,
em carater Iiminar, a imediata renovacao dos A/varas de Funcionamento aos 55 filiados da impetrante. A
inicial foi instruida com documentos.

a

lnforrnacdes da autoridade coatora, as fls. 631/633.

E0

relatorlo

DECIDO.
De

tnklo, cabe mencionar que, como bem assevera a impetrante, nenhuma sancao prevista na Lei

1171/96 foi determinada em desfavor de suas filiadas. Ademais,

0

pedido Iiminar tern natureza

satisfativa.
Em lnforrnacdes, a autoridade coatora menciona que a liberac;ao de atvaras de funcionamento 56 esta
sendo obstaculizada por decisao judicial proferida nos autos de A<;ao Civil Publica.
Com efeito, em sede de a<;ao Civil Publica de Responsabilidade por Atos de Improbidade, Processo n.
33.988-6 (2008), em trarnlte perante a digna 6 a Vara da Fazenda Publica, foi proferida a seguinte
declsao, em 17 de junho de 2008:

"Vistos etc...

o Ministerio Publico ajurzou A<;ao Civil Publica de Responsabilidade por Atos de Improbidade
Administrativa em face de BENEDITO DOMINGOS e de JEOVANCIO DIAS MONTEIRO. Consta na inicial,
em apertada suma, que os reus teriam praticado atos que atentaram contra os prlnciplos da
adrnlntstracao publica, em evidente favorecimento a proprletarlos de concesslonarias de revenda de
velculos localizadas no Pistao Sui, em Taguatinga/DF, onde 0 prlrneiro requerido exercia a fun<;ao de
Administrador Regional e 0 segundo a de Gerente de Licenciamentos da Adrnlnlstracao Regional, epoca
dos fatos.
Os requeridos foram previamente notificados na forma da lei apllcavel
especie e responderam as fls.
32/49 e 181/197 questionando, de lnldo, a legitimidade do Ministerio Publico para promover a ac;ao. Na
sequencia, sustentaram a inexlstencla de qualquer ate praticado em desconformidade com os prindpios
que regem a adrntnlstracao publica.
Os autos vlerarn conclusos para 0 exame da admissibilidade da a<;ao e do pedido de liminar formulado
pelo autor.
Eo 0 relatorio. Decido.

a

a
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TJDFT - Tribunal de Jusnca do Distrito Federal e dos .remronos

A prlncipto, necessario registrar que se afigura evidente a legitimidade do MinistE~rio publico para a
propositura da presente al,;ao. A atuacao encontra abrigo tanto em sede constitucional (art. 129, III, da
Constltulcao da Republica), como na Lei n. o 8.429/92, que em seu art. 170 legitima expressamente para
agir em tais sttuacoes.
Passando espeeifieamente ao juizo inieial de admissibilidade, verifieo Que a narrativa contida na peca de
ingresso, bem como os documentos que a instruem, indicam Que os requeridos praticararn atos
administrativos que podem sim, em tese, eonfigurar 0 ilicito previsto no art. 11, incises I e II, da
chamada Lei de Improbidade Administrativa.
Os documentos registram que a Secretaria de Estado de Flscatlzacao de Atividades Urbanas, no ana de
2007, exatamente no dia 02 de agosto, pela manna, interditou varies estabelecimentos destinados ao
comerclo de vekulos na area administrativa de atuacao dos demandados, devido it evidente
irregularidade na ocupacao de areas publicas e ausencla de alvara de funcionamento, tudo devidamente
registrado nos lnurneros Autos de Interdicao que instruem 0 feito.
No mesmo dia (02.08.2007), atraves de ate do Gabinete do Administrador de Taguatinga, os requeridos
autorizaram os estabelecimentos interditados a "abrirem suas portas" apos a celebracao de urn
documento que foi intitulado ''Termo de Ajustamento de Conduta", de duvidosa procedencla,
Na sequencia, em janeiro/Oa, a Secretaria de Fiscaliza<;ao movimentou-se para dar continuidade as a<;5es
fiscais iniciadas no ana anterior, visando coibir a irregular ocupacao do solo e funcionamento de
estabelecimentos de revenda de veiculo em Taguatinga/OF sem 0 necessario alvara, mas novamente os
requeridos, a partir de 18.01.2008, passaram a conceder mais alvaras precartos, validos por 180 (eento e
oitenta) dias, favoreeendo eomerciantes em sltuacao irregular, conduta dlssoclada da atuacao da propria
Secreta ria de Flscallzacao,
Por lsto, pelo menos em tese, a eonduta ataeada pode qualificar a pratlca de improbidade administrativa,
na forma do art. 11 da Lei n. 08.429/92, razao peJa qual se mostra imperioso 0 recebimento da inicial.
Com relacao ao pedido de concessao de tutela llrnlnar, verifieo presentes os requisitos necessartos. 0
fumus boni juris, na razoavel narrativa trazida na peca de Inqresso, somada aos documentos juntados,
tudo indicando que atos de improbidade podem ter sido praticados, lesando 0 Oistrito Federal, no que
tange it indevida ocupacao de suas areas e ao irregular exercicio do cornerclo. 0 perigo da demora, na
preocupacao de que, com 0 desenvolvimento da marcha processual, novas autorizacdes sejam
eoneedidas pelos requeridos.
Ante 0 exposto, OECIDO:
1) Admito a presente ac;ao de improbidade e reeebo a inicial, na forma do art. 17, paraqrafo 90, da Lei

n. 0 8 .4 29/ 92;

,

2) Presentes os pressupostos legais, determino que os reus se abstenham, no eurso da ac;ao, de conceder
qualquer nova autortzacao, ucenca ou alvara para funcionamento de empresas de revenda de autornovel
na regiao administrativa de Taguatinga/OF, em enderecos situados fora da ehamada ."Cidade do
Autornovel" ;
3) Citem-se e intimem-se os reus;
4) Cientifique-se 0 Minisb~rio Publico;
5) Cientifique-se 0 Distrito Federal para que informe se tem interesse em compor a !ide.
Cumpra-se."

e

Portanto, ao contrarlo do que alega 0 impetrante, evidente a exlstencta de decisao judicial que impede
a expedicao de alvara de funcionamento, tal como requerido na iniciaL
Oestarte, nao Ioqro identificar i1egalidade ou abuso de autoridade na conduta do impetrado que age
segundo os ditames da declsao judicial em referenda.
Assim, ausentes os requisitos fegais, indefiro 0 pedido Iiminar.lntimem-se. Ao Ministerio Publico.
Brasilia, OF, 03 de setembro de 2008.
GIS LAINE CARNEIRO CAMPOS REIS
JUIZA DE OIREITO SUBSTTIUTA

Processo Incluido em pauta : 03/09/2008
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Circunscric;ao : 1 - BRASILIA
Processo : 2008.01.1.033988-6 Data Dist. : 28/03/2008
Vara : 116 - SEXTA VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF
Natureza da Vara : JUDICIAL
Enderec;o da Vara : PALACIO DA JUSTI<;A, 80 ANDAR DO BLOCO B SALA C-810
Horarlo de Funcionamento da Vara : 12:00 as 19:00
Feito : 1208 - CIVIL PUBLICA
Procedimento : 1 - SUMARlO
Valor da Causa: 100.000,00
Autor: MPDFT MINISTERIO PUBLICO DO OF E DOS TERRITORIOS
Advogado Autor: DF123321 - MINISTERIO PUBLICO
Reu : BENEDITO DOfvlINGOS e Outros
Filiac;ao :
Advogado Reu : DF015073 - DIOGENES LUIZ DA SILVA FILHO
Origem: Nao
Material : Nao
Seg. Justic;a : Nao
Consulta Advogados das Partes
Consulta Petic;ao
Consulta Mandados via Oficial de Justic;a
Outras Partes
Numero do Agravo de Instrumento : 20080020113573AGI
Andamentos
Receba gratuitamente os andarnentos processuais, cncando aqui
Significado dos Andamentos

Data

Andamento

Complemento

04/11/2008245 - Autos agd publicacao de despacho
no dje
Pauta - DJ
04/11/2008245 - Autos agd publicacao de despacho
no dje
Certidao
04/11/2008443 - Certidao proferida
04/11/2008395 - Peticao a juntar
Certidao
04/11/2008443 - Certidao proferida
04/11/2008443 - Certidao proferida
Certidao
Certidao
04/11/2008443 - Certidao proferida
04/11/2008443 - Certidao proferida
Certidao
04/11/2008443 - Certidao proferida
Certidao
31/10/2008368 - Autos remetidos ao cartorio com ABRIR NOVO VOLUME
diligencia
31/10/2008395 - Peticao a juntar
19/09/2008266 - Autos carga ministerio publico

http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtm1105&SELECAO=1&ORIGEM=I... 18111/2008

16/09/2008302 - Autos com vista ao ministerio
publico no setor
- Certidao proferida
Certidao
- Autos aguardando juntada
- Peticao a juntar
- Autos aguardando prazo para
contestacao ate dia
08/09/2008443 - Certidao proferida
Certidao
05/09/2008362 - Autos aguardando juntada
05/09/2008395 - Peticao a juntar
02/09/2008244 - Autos agd vencimento de prazo
para 0 reu dia
02/09/2008443 - Certidao proferida
Certidao
01/09/2008362 - Autos aguardando juntada
01/09/2008395 - Peticao a juntar
21/08/2008244 - Autos agd vencimento de prazo
para 0 reu dia
20/08/2008368 - Autos remetidos ao cartorio com JUNTAR OFICIO
diligencia
14/08/2008395 - Peticao a juntar
13/08/2008244 - Autos agd vencimento de prazo
para 0 reu dia
13/08/2008443 - Certidao proferida
Certidao
12/08/2008438 - Autos-carga a xerox
DE
DF022171
HELDER
ARAUJO
BARROS
04/08/2008368 - Autos remetidos ao cartorio com JUNTAR MANDADO
diligencia
01/08/2008355 - Autos aguardando providencias da
secreta ria
29/07/2008416 - Mandado recebido da central de
mandados
24/07/2008395 - Peticao a juntar
24/07/2008266 - Autos carga ministerio publico
24/07/2008105 - Autos devolvidos do(a)
MP
23/07/2008266 - Autos carga ministerio publico
22/07/2008105 - Autos devolvidos do(a)
XEROX
22/07/2008438 - Autos-carga a xerox
DF013048 ANA MARIA ISAR DOS
SANTOS GOMES
10/07/2008302 - Autos com vista ao min iste rio 1
publico no setor
10/07/2008320 - Autos aguardando devolucao de
mandado
10/07/2008416 - Mandado recebido da central de
mandados
09/07/2008143 - Autos para expedir mandado de
citacao
07/07/2008245 - Autos agd publicacao de despacho
no dje
Pauta - DJ
01/07/2008206 - Mandado remetido a central paraCITACAO E INTIMACAO
distribuir
01/07/2008320 - Autos aguardando devolucao de

16/09/2008443
15/09/2008362
15/09/2008395
08/09/2008148

http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1 ?NXTPGM=tjhtrnl105&SELECAO=1&ORIGEM=I... 18/11/2008
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mandado
30/06/2008355 - Autos aguardando providencias da
secreta ria
18/06/2008035 - Autos aguardando remessa a xerox
18/06/2008143 - Autos para expedir mandado de
citacao
18/06/2008045 - Autos com diretor(a)
18/06/2008443 - Certidao proferida
Certidao
18/06/2008443 - Certidao proferida
Certidao
17/06/2008393 - Autos com funcionario para
ABRIR SEGUNDO VOLUME
17/06/2008245 - Autos agd publicacao de despacho
no dje
Pauta - DJ
17/06/2008423 - Decisao interlocutoria proferida
Dr(a). EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Decisao
13/06/2008120 - Autos conclusos ao juiz com
peticao
13/06/2008443 - Certidao proferida
Certidao
05/06/2008362 - Autos aguardando juntada
15/05/2008244 - Autos aqd vencimento de prazo
para a reu dia
15/05/2008443 - Certidao proferida
Certidao
28/04/2008393 - Autos com funcionario para
JUNTAR MANDADO
17/04/2008320 - Autos aguardando devolucao de
mandado
17/04/2008045 - Autos com diretor(a)
17/04/2008105 - Autos devolvidos do(a)
MP
11/04/2008266 - Autos carga ministerio publico
09/04/2008206 - Mandado remetido a central paraNOTIFICACAO
distribuir
09/04/2008393 - Autos com funcionario para
REMESSA AO MPDFT
09/04/2008175 - Expedientes prontos
08/04/2008508 - Expedir mandado
08/04/2008245 - Autos agd publicacao de despacho
no dje
Pauta - DJ
08/04/2008423 - Decisao interlocutoria proferida
Dr(a). LUCAS NOGUEIRA ISRAEL

Decisao
02/04/2008119 -Autos conclusos ao juiz para
despacho
02/04/2008443 - Certidao proferida
Certidao
28/03/2008007 - Autos distribuidos ao cartorio
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Circunscric;ao : 1 - BRASIUA
Processo : 2008.01.1.033988-6
Vara : 116 - SEXTA VARA DA FAZENDA PUBUCA DO DF
Titulo: CERTIDAO
Pauta : NO 33988-6/08 - Civil Publica - A: MPDFT MINISTERIO PUBUCO DO DF E DOS
TERRITORIOS. Adv(s).: DF123321 - Ministerio Publico. R: BENEDITO DOMINGOS. Adv(s).:
DF01S073 - Diogenes Lutz da Silva Fllho. R: JEOVANCIO DIAS MONTEIRO. Adv(s).: DF004584 
Joaquim Almeida dos Santos. R: DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: DF022171 - Helder de Araujo
Barros. Conforme determinacao do MM. Juiz de Direito desta Vara \Pauta Ficam os Requeridos
intimados a se manifestar quanta aos documentos novos juntados aos autos (art. 398 do
CPC).Brasflia - DF, terca-felra, 04/11/2008 as 18h41..
BrasilialDF. 18 Nov 2008 06:05PM - Acesso via INTERNET (IP:2oo.181.6.232)
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Este service nao dispensa 0 usa dos instrumentos oticiels de comuntcecso para produr;ao de eteitos legais.
As lntortnedies sao disponibilizadas no momenta e na forma em que sao inseridas na base de dados pelos
serventusrios dos orgaos iudicisrtos. Na consulta pelo nome das partes, pode ocorrer a existencia de
bombnimos.
Orgao : 3a Turma Civel (Palacio da Justlca - Terreo)
Processo : AGI 2008.00.2.011357-3
Assunto:
Origem: 6 a VFP 33988-6/08 CIVIL PUBUCA
Agravante{s) : DISTRITO FEDERAL
Advogado: HELDER DE ARAUJO BARROS
Agravado(s) : MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
Advogado:
Interessado{s) : BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Interessado(s) : JEOVANIO DIAS MONTEIRO
Relator: Des. JOAO MARIOSI
Notas Taqulqraflcas

Andamentos
Receba gratuitamente os andamentos processuais, dicando aqui
Data/Hora

Andamento

17/11/2008 14:37:33 COfllCLUSAO RELATOR
Magistrado : Des. JOAO MARIOSI

13/11/2008 15:27:03 DEVOLUc;AO Cot"! PARECER
Destinatario: 3a llJRMA CIVEL

18/09/2008 15:17:50 HINISTERIO PUBUCO
Para parecer

18/09/2008 13:57:01 AGLJARDANDO VISTA PESSOAL
observacao: AO M.P.
18/09/2008 12:51:20 DISPONIBILIZAcAO DE DESPACHO

08/09/2008
05/09/2008
02/09/2008
02/09/2008
20/08/2008
18/08/2008
18/08/2008
14/08/2008
14/08/2008

Magistrado : Des. JOAO MARIOSI
Especie: Agravo de Instrumento
Tlpo: Outros
Inteiro Teor do Despacho
Publicado no DJ as f1s. 30/32
14:46:16AGUARDANDO PUBUCAc;AO DE DESPACHO
sessao: 107/2008
16:05:48 DEVOLUC;AO COt4 DESPACHO
Destlnatartc: 3a llJRMA CIVEL
16:20:20 CONCLUSAO RELATOR
Magistrado : Des. JOAO MARIOSI
13:56:47 DEVOLUc;AO COt"! MANIFESTAc;AO DO NP
Destlnatarlo: 3a llJRMA CIVEL
16:58:43 t4INISTERIO PUBUCO
Para parecer
18:26:40 DECISAO PROFERIDA
Observacao: Ao agravado Vista ao MP
16:11:17 DEVOLuc;AO COlVI DESPACHO
Destinatarlo: 3a llJRMA CIVEL
15:01:27 CONCLUSAO REU\TOR
Magistrado : Des. JOAO MARIOSI
ORGAOJULGADOR
Orgao: 3 a Turma dvel

http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&ORIGEM=INTER&TitCabe... 18/11/2008

13/08/2008

DISTRIBUI<;AO
Relator: Des. JOAO MARIaSI

T1po : DISTRIBUI<;AO PREVEN<;AO

Orgao: 3 a Turma Civel
13/08/2008 16:45:08 REMESSA A OUTRO ORGAO
Destinatarlo: SERVICO DE DISTRIBUlCAO DE PROCESSOS JUDICIAIS - SERDIA
13/08/200816:45:08AUTUA<;AO
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cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

LEI COMPLEMENTAR NO 192, DE 21 DE JANEIRO DE 1999
(Autoria do Projeto: Deputado Renato Rainha)
Autoriza 0 fechamento com grades ou
muros e a constru«;io de cobertura das
areas verdes posteriores dos lotes dos
Setores QNA, QND e QSD que margeiam a
Estrada Parque Contorno - EPCT (DF
001), eta Regiio Administrativa de
Taguatinga - RA III.

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Fac;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu
sanclono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° Os proprietaries dos lotes residenciais dos Setores QNA, QND e QSD
que margeiam a Estrada Parque Contorno - EPCT (DF-001), da Regiao
Administrativa de Taguatinga - RA III, ficam autorizados a cercar com grades ou
muros e a executar cobertura de garagem na area verde posterior Iimftrofe ao
im6vel.

§ l O A area posterior acrescida a que se refere este artigo podera ser
coberta para utilizac;ao como garagem ou varanda.
§ 20 0 cercamento nao podera interferir com os passeios pubncos existentes
ou previstos e com os equipamentos publlcos urbanos, salvo anuenda expressa do
Poder Executivo.
§ 30 Nas quadras onde nao existir passeio publico, as cercas poderao
avanc;ar ate dez metros da area verde posterior ao lote.
§ 40 Os lotes Iindeiros a pr6prios publlcos ou particulares poderao avanc;ar a
parte posterior ate 0 Iimftrofe daqueles.
Art. 2° A utillzacao da area objeto desta Lei Complementar fica sujeita a
acompanhamento e fiscalizac;ao dos 6rgaos competentes do Governo do Distrito
Federal.
Art. 3° A aplicac;ao desta Lei Complementar vmcula-se aos dispositivos do
Plano Diretor Local de Taguatinga, em especial aos arts. 29, 30 e 36, III.
Art. 40 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publlcacao,
Art. 5° Revogam-se as disposic;oes em contrario.

Brasilia, 21 de janeiro de 1999
111 0 da Republica e 390 de Brasflia
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Este texto nao substitui 0 publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, de 22/1/1999.

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI
SUBEMENDA N°
12008
(ADITIVA)
(Do DEP. BRUNELL)
Ao SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR n° 4612007 que "APROVA
A .REVISAO DO PLANO DIRETOR DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO
FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".
Acrescentem-se, onde couber, ao texto do Substitutivo ao PLC 46/2007 e em seus
anexos, tabelas e mapas, a seguinte redacao:

"art. (...) Fica garantida a lmplantaeao da cidade do automevel II, nas faixas
de terra localizadas:
1- entre a DF-085 (EPTG) e a Colonia Agricola Samambaia (chacaras 122 e
123) - RA III, com 160 m de largura por 900 metros de extensao, Iimitando
se ao norte com a chacara 126 (passarela), ao sui com as imedia~6es do
viaduto central - Taguatinga, acentuando-se a direita, estendendo-se ate a
subestacac de Furnas Centrais Eletricas;
II - as margens da DF-075 (EPNB) RA-XVII, em frente ao CSG 16 e 20 da RA
III, com 300 m de largura por 800 metros de extensao, Iimitando-se ao norte
com 0 viaduto de Taguatinga SullRiacho Fundo, estendendo-se ao sui com
o Setor Residencial Paulo Arantes.

JUSTIFICACAO
A presente subemenda visa inserir no Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar
nO 46/2007 (PDOT) a criacao da Cidade de Autom6vel II, abrangendo as regioes
administrativas de Taguatinga e Riacho Fundo.
Ha cinco anos lutamos na Camara Legislativa do Distrito Federal para criar,
juntamente como a AssOCia9S0 das Empresas Revendedoras de Vefculos 
COMERCIATOIDF, a nova Cidade do Autom6veili.
A proposta ja foi acordada com 0 Governador Arruda que, no dia 06/03/2008, em
reunlao com os empresarios do Setor Automotivo, anunciou a criacao da nova Cidade de
Autom6vel II em Taguatinga, conforme materia divulgada no portal web da SDET 
Secretaria de Desenvolvimento Econernlco e Turismo do Distrito Federal.
Portanto, gra9as a sensibilidade do Governador Arruda, do MPDFT e de toda a
sociedade organizada, a lrnplantacao dessa area ja e uma realidade prefigurada no referido
PDOT.
Sala das Comlssoes, em 28 de outubro de 2008.

TAGUATINGACENTRO - COLON:IA AGRICOI..4
SAMAMBAIA

RIACHO FUNDO

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI
SUBEMENDA N°
12008
(ADITIVA)
(Do DEP. BRUNELL)
Ao SUBSTITUTIVO AO PRO..IETO DE LEI
46/2007
que
COMPLEMENTAR n°
"APROVA A REVISAO DO PLANO
DIRETOR
DE
ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS".
Acrescentem-se, onde couber, ao texto do Substitutivo ao PLC 46/2007 e em
seu anexo II e tabela 20, (OFERTA DE AREAS HABITACIONAIS), a seguinte

redacao:
"art. (...) Fica garantida a lrnplantacao de setor de oficinas no Setor
Mangueiral- Sio Sebastiio - RA XIV".
JUSTIFICACAO
A presente subemenda visa inserir no. Substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar nO 46/2007 (POOT) a crlacao do setor de oficinas no Setor
Mangueiral - Sao Sebastiao - RA XIV.
Ha cinco anos lutamos na Camara Legislativa do Oistrito Federal para
regularizar a sltuacao dos oficineiros da cidade de Sao sebastlao,
A proposta ja foi acordada com a SEOUMA e com a Vice-Governadoria do
OF, que apontaram a area do Setor Mangueiral como a ideal para a irnplantacao
desse setor, que atendera rnais de 80 (oitenta) oficineiros, solucionando de uma vez
por todas esse problema que se arrasta ha anos.

a

Portanto, grayas sensibilidade do Governador Arruda, do MPOFT e de toda
a sociedade organizada, a implantacao dessa area ja uma realidade prefigurada
no referido POOT.
Sala das Comlssoes, em 22 de outubro de 2008.
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
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EMENDA ADITIVA N°
12008
(Do Sr. Deputado BRUNELLI)

lOLf

t

AO PL N°
/2oo8. QUE ABRE CREDITO
SUPLEMENTAR EI ORCAMENTARIA ANUAL
DO DISTRITO FEDERAL, NO VALOR DE R$
21.805.230,00(VINTE E HUM MILHOES E 01
TOCENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E
TRINTA REAIS).
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VALOR: R$ 500.000,00
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ORA POLIESPORTIVA
NA Q. 4/6 - BAIRRO
SaO JOSe E IMPLANTAyaO DE PRAc;:A
PuBLICA COM PLAY
GRAOUND,
COM
QUADRA DE AREIA E
PISTA DE ATLETISMO
EM SUA VOLTA (EP)
15.451.0084.1110.7624
(EP) CONSTRUyaO DE
ESTAC. PuBLICO COM
ILUMINAyaO NA Q. 03,
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08.243.1508.2794.7609
(EP) APOIO AO PRO
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'JETO
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JOVEM
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PLANALTO EM BRASI
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PuBLICO EQNO 08/10
AE LOTE A - CEILaNDIA. (EP)
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

VALOR: R$ 500.000,00

ACRESCIMO
UO

20201

ESF

F

F

SUBF PROG ACAO

23

695

0189

9068

c60.

SUBTiTULO

REG

FTE

NAT

QlDE

APOIO A REALIZACAo DE EVEN
TOS NO DISTRITO
FEDERAL

99

100

339039

1

SUBT.

6961

VALOR

500.000,00

JUSTIFICACAO
As emendas canceladas e acrescidas sao de minha autoria (QDD e emendas apresentadas na LOA para
"'008 - anexas).
s
Sob 0 aspecto juridico e jurisprudencial a CF/88 em seu art. 215 garante 0 direito de todos, sem dlstincao de
cor, credo ou raga, as rnanlfestacoes culturais

"Art. 215. 0 Estado garantira a todos 0 pie no exercicio dos direitos culturais e acesso as
fontes da cultura nacional, e apolara e incentivara a valoriza~io e a difusio das manifesta
~6es culturais."

o

Supremo Tribunal Federal em varies julgados ratifica e emiti jurisprudencla para 0 artigo anteriormente
mencionado:

liE certo que a ordem econ6mica na Constltuicao de 1988 define opcao por um sistema no qual joga um
papel primordial livre iniciativa. Essa circunstancla nao legitima, no entanto, a assertiva de que 0 Estado s6 lntervlra
na economia em sltuacees excepcionais. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constltuicao enuncia
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de acao global
normativo para 0 Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1°, 3° e 170. A
livre iniciativa
expressao de Iiberdade titulada nao apenas pela empresa, mas tarnbern pelo trabalho. Por isso a
. ,Constitui~o, ao conternpla-la, cogita tamoem da 'iniciativa do Estado'; nao a privilegia, portanto, como bem
-: pertinente apenas empresa. Se de um lade a Constituicao assegura a livre iniciativa. de outro determina ao Estado
ldocao de todas as providl!ncias tendentes a garantir 0 efetivo exercfcio do direito educacao,
cultura e ao
desporto [artigos 23, inciso V, 205. 208.215 e 217, § 3°, da ConstituicaoJ. Na composicao entre esses principios e
regras he] de ser preservado 0 interesse da coletividade, interesse publico primario. 0 direito ao acesso cultura, ao
esporte e ao lazer. sao meios de complementar a formacao dos estudantes." (ADI 1.950, Rei. Min. Eros Grau,
julgamento em 13-11-05, DJ de 2-6-06)

a

e

a

a

a

a

"A obrigacao de 0 Estado garantir a todos 0 pleno exercicio de direitos culturais, incentivando a valorizacao
e a difusao das manifestacoes , nao prescinde da observancia da norma do inciso VII do artigo 225 da Constitulcao
Federal, no que veda pratlca que acabe por submeter os animais crueldade. Procedimento discrepante da norma
constitucional denominado 'farra do bot,' (RE 153.531, Rei. Min. Francisco Rezek, julgamento em 13-6-97, DJ
de 13-3-98).

a

Sala das Sessoes, 17 de outubro de 2008.
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Offcio n? 02/2008 - COMERCIAUTO/DF

Taguatinga-DF, 04 Julho 2008

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

Temos ahoma, nesta ocasiao, de nos dirigirmos a V. Ex" para cordialmente
cumprimenta-lo e parabeniza-lo pelos excelentes services que vern prestando a sociedade
brasiliense como urn todo, em especial aqueles voltados para 0 desenvolvimento da cidade de
Taguatinga/DF.
Primeiramente se faz necessario lembrar que em nossa cidade ha muito tempo ja
existem centenas de lojas voltadas para 0 ramo da comercializacao de automoveis, entretanto ainda
nao dispomos de urn setor destinado a este tipo de prestacao de service. Visando atender os anseios
da categoria de empresas revendedoras de velculos desta satelite, foi criada em 26.05.2004 a
COMERCIAUTO (Associacao de Empresas Revendedoras de Veiculos de Taguatinga/DF),
CNPJ n? 062852110001/02, a qual tomou-se a legitima representante de todas as agencias de
autom6veis de Taguatinga, Ceilandia e cidades circunvizinhas, tais como Recanto das Emas,
Samambaia e Riacho Fundo I e II.
Mister se faz informar, ainda, que em 10.04.2004 foi feito na Secretaria de
Desenvolvimento Econ6mico urn pedido de liberacao de uma area para a criacao do setor de
comercializacao de automoveis, porem, apesar de termos contado com a simpatia e a ajuda de
imimeras autoridades govemamentais, alem de diversos parlamentares sensibilizados com nossa
causa, infelizmente ainda nao tivemos nosso pleito atendido!
Sabedores de que V. Ex" e detentor de urn significative poder de aglutinacao de
forcas politicas e sobremaneira querido pela populacao de Taguatinga/DF, alem de tambem possuir
notavel capacidade de gerir projetos sociais, solicitamos que acompanhe todos os trabalhos da
COMERCIAUTO/DF, realizando gest6es junto aos orgaos competentes e agendando reuni6es e
encontros destinados a promocao do projeto de criacao da cidade do automovel de Taguatinga/DF,
objetivando 0 estabelecimento em local proprio dos revendedores de automoveis, com 0 que se
estaria viabilizando 0 desenvolvimento social e econ6mico do setor!
Certamente que a criacao do setor reivindicado ira trazer imimeros beneficios para 0
Estado e para a sociedade como urn todo, porquanto havera uma maior geracao de empregos
(diretos e indiretos) e urn consideravel incremento na captacao de tributos, aumentando
significativamente a arrecadacao fiscal da cidade, 0 que indubitavelmente redundara em melhorias
dos services e da infra-estrutura urbana, nao s6 para a populacao de Taguatinga mas tambem para
a coletividade das cidades circunvizinhas, atingindo-se de forma otimizadora e a curto prazo 0 tao
preconizado e almejado fim social.
E com esta confianca e esperan<;a que depositamos em vossas maos outorga no
sentido de autoriza-lo a funcionar como mediador junto aos orgaos competentes em nome da
COMERCIAUTO/DF, cujo empenho e atencao certamente redundara na viabilizacao e agilizacao
do processo de destinacao e desafetacao de uma area para a criacao da nossa tao almejada Cidade
do Automoveis de Taguatinga/DF.
Aproveitamos 0 ensejo para tambem reivindicar de V. Ex" providencias no sentido
de intervir politicamente junto aos orgaos e autoridades competentes no sentido de se promover a
regularizaeao e/ou renovacao dos Alvaras de Funcionamento das empresas revendedores de

COMERCIAUTO-DF - CNJP n" 06.285.211/0001-02 - End. QND 44 lote 02 Loja 02 -Taguatinga-DF
Tel.: (61) 78124300 Fax: (61) 3033 6993 e-mail: comerciauto.df@gmail.com
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ASSOCIACAo DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VElcULOS

veiculos de Taguatinga/DF, porquanto paira sobre estas series rumores de que tais concess6es
sejam em breve suspensas, 0 que redundaria em consideraveis prejuizos a categoria e tambem a
sociedade de urn modo geral, inviabilizando sobremaneira a pratica do fim social e da arrecadacao
fiscal da cidade!
Certos de vossa compreensao, colaboracao e sensibilizacao, permanecemos no
aguardo de vossa insofismavel manifestacao, esperando que em breve possamos nos avistar para
tratarmos novamente de assuntos concernentes ao nossa pleito!
Desde ja agradecemos enos colocamos a vossa inteira disposicao para
esclarecimentos que julgar pertinentes.

Respeitosamente,

REGIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO

Ao
Excelentissimo Senhor
Deputado Distrital

JUNIOR BRUNELLI
CAMERA LEGIS LATIVA
BRASILIA-DF
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ASSOCIACAO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VElcULOS

Offcio n" 04/2008 - COMERCIAUTO/DF

Taguatinga-DF, 13 de outubro 2008.

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

Solicitamos a V. Ex" providencias no sentido de intervir politicamente junto aos
orgaos e autoridades competentes para que seja incluido no PDOT - Plano de Ordenamento
Territorial do DF, a destinacao de uma area para implantacao da Cidade do Autom6vel de
Taguatinga-DF.
Informamos ainda que em reuniao no dia 06/03/2008 com os empresarios do setor
automotivo, 0 Governador Arruda anunciou a criacao da nova Cidade do Autom6vel II em
Taguatinga, conforme materia divulgada no portal web da SDET - Secretaria de Desenvolvimento
, Economico e Turismo do Distrito Federal.
Em anexo, encaminhamos mapas de areas sugeridas pel a COMERCIAUTO, Oficio
n? sin de 10/09/04 a SDET, e c6pia da materia acima citada e divulgada no portal web da SDE.
Certos de vossa colaboracao e sensibilizacao permanecemos no aguardo de vossa
insofismavel manifestacao,

Respeitosamente,

~~

REGIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO

Ao
Excelentfssimo Senhor
Deputado Distrital
JUNIOR BRUNELLI
CAMERA LEGISLATIVA
BRASILIA-DF

COMERCIAUTO-DF - CNJP n'' 06.285.211/0001-02 - End. CSD 04 late 17 Sala 205 - CEP 72.020-045 - Taguatinga-DF
Tel.: (61) 9557 5553 - 91041335 Fax: (61) 35620955 e-mail: comerciauto.df@gmail.com
1l.1_lf,~"'_

Taguatinga Norte - BR 070 e Estrutural

Taguatinga Norte - Final da Area destina ao projeto Taguaparque

Vicente Pires - entre 0 acampamento 26 de setembro e a Estrutural, entre 0 posto da policia rodoviaria e 0
cruzamento da estrutural e DF 001 sentido Taguatinga / Brazlandia

Taguatinga Centro - Entre a Colonia Agricola Samambaia e a EPTG

Taguatinga Sul- Entre a Estacao Central do Metro e as QS 01 e 03, atras do setor de conscessionarias e dos
supermercados Extra e Carrefuor

Taguatinga Sul- Area ao lado da estacao do metro, entre a QSD e QSE

Taguatinga Sul- Parque boca da mata CSG 06

Riacho Fundo

COMERCIAUTO - OF"
ASSOCIAl;AO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VElcULOS

Taguatinga, 10 de Setembro de 2004

Ao
Secretario de Estado de Desenvolvimento Economico
DR. MARCUS ANTONIO SILVA

Senhor Secretario,

Conforme requerido por V.Sa. em reuniao com representantes desta

.

Associacao, realizada no dia 02/09/04 na sede desta secretaria, apresentamos atraves da planta
,

anexa as sugestoes para implantacao do Setor Comercial de Autom6veis na cidade de
Taguatinga, onde destacamos as seguintes areas: Area Especial entre a QSD/QSE e QS 3 1 QS
"

5 Aguas Claras - Colonia Agricola Sao Jose, margem da Estrada Parque Contorno, DF 001
frente

a QND -

Area anterior ao assentamento 26 de Setembro, margeando a Via Estrutural e

DF 001.
Desde ja agradecemos a atencao e

0

esforco desprendidos em favor da causa

desta Associacao,

Atenciosamente,
,/j
,/

.0'
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o segmento de autornovets do

DF esta livre da concorrencla desleal. Nesta
qulnta-felra (6), 0 governador Jose Roberto Arruda proibiu a reallzacao dos
cham ados felroes de carros no Plano Pilato e em todas as regioes
administrativas do Distrito Federal. A medida foi anunciada durante visita a
Cidade do Autornovel, no Setor Complementar de Industria e
Abastecimento (SCIA), 0 GDF investlra R$ 5,6 mil hoes em melhorias na
area, Seraa R$ 5 mllhoes para a lrnplantacao da rede de captacao de agua
da chuva na dupllcacao da via entre 0 Setor de Industria e area do SCIA.
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A obra de liga<;ao entre a Cidade do Autornovel e a Vila Estrutural, com
acesso ate a pista do Jockey Clube, custara R$ 500 mil aos cofres do GDF.
Para atender os micro e pequenos ernpresartos da regiao, Arruda divulgou
ainda a apucacso de R$ 140 mil para construcao de redes de aguas
pluviais em quadras do setor. As obras constam numa Iista de 14
relvlndlcacoes entregue ao governador pe/a Assoclacao das Empresas
Revendedoras de Vefculos do DF (Agenciauto),
"A Cidade do Autornovel e uma experlencia que deu certo", definiu Arruda.
"Infelizmente, para atender todas as suqestdes, precisarfamos de R$ 50
rnllhoes e a governo tem outras prioridades no memento, Mas taco
questao de valorizar estes ernpresarlos que investem no DF e contribuem
para a gera<;ao de emprego", completou a governador, em referencla a
prolblcao de Feiroes. "E uma concorrencla des/eal com as lojistas que
pagam impastos, salarlos e assinam cartelra, Esta terminantemente
proibido".
Os empresarlos comemoraram a declsao, "Como a Cidade do Autornovel
fica numa area distante de resldenclas, nos fins de semana de Feiroes na
area central de Brasilia, 0 movimento caia mais de 80%", analisou 0
proprletarlo da Nenens Vefculos, Ricardo Recch, Arruda divulgou ainda a
crtacao da Cidade do Autornovel II e do Setor de Industria de Cellandla, Os
complexos devem ser instalados as margens da BR 0-70. A Secreta ria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente reallzara um estudo ambiental
para a construcao de rnodulos no terreno. 0 governador ressaltou que a
area deve ser ocupada pela a gera<;ao de trabalho, principalmente para
atender a demanda por empregos dos moradores de Ceilandia, Taguatinga
e Aguas Lindas.

o presidente da Agenciauto,

Sergio Andrade, acredita que a medida
fortalecera a setor, "0 governo so precisa ter cuidado para distribuir as
lotes aos novas empresarlos de maneira justa e criteriosa", alertou.
Andrade conseguiu do governo a crlacao de uma Iinha de onibus da Via<;ao
Planeta para atender aos visitantes e functonartos da Cidade do
Autornovel. "Uma das coisas mais importantes para os trabalhadores da
regiao e a transporte, 0 acesso ao local de trabalho", opinou 0 dono da F
Car, Fernando Toledo.

Beneficios para a Estrutural
Durante a evento, 0 governador divulgou aos pequenos empresarios da
Estrutural melhorias para os moradores da regiao. Em abril, a vila ganhara
uma escola com 24 salas de aula. 0 Centro de saude sera inaugurado em
annsto e

0

carnno de futebol p"ta em fac;p de conclusao. As obras do
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"No fim de marco, com 0 terrnlno das chuvas, as melhorias de infra
estrutura serao aceleradas", explicou 0 secreta rio de Obras, Marcio
Machado. Ele anunciou a construcao de uma Vila Olfmpica para a regiao. A
Estrutural sera beneficiada tarnbern por obras de esgoto e asfalto. As obras
sao previstas pelo programa Brasilia Sustentavel, que tem como meta
assegurar a qualidade dos recursos hldrlcos do DF promovendo a melhoria
das condlcoes de vida da populacao e a gestao sustentavel do terrltorlo,
A reqularlzacso dos lotes de empresas da vila ainda depende de aprovacao
do Ibama. Entretanto, 0 vice-governador e secreta rio de Desenvolvimento
Economico e Turismo, Paulo octavto, alertou que novos lojistas nao podem
se instalar nas quadras. "Voces precisam nos ajudar a fiscalizar. Tarnbern
devem ficar de olho para nao construlrem qultlnetes em cima das lojas.
Isso aqui e lugar de trabalhar, nao de dormir", conclamou.

a

Em parceria com entidades da regiao, empresarlos ligados Agenciauto se
comprometeram em construir 0 galpao para 0 grupo Maos que Criam,
formado por artesas da Estrutural. A Cidade do Autornovel reune 160 lojas,
sendo 76 vinculadas assoclacao. 0 evento contou com a partlclpacao
tarnbern dos secretarlos de Governo, Jose Humberto, de Sequranca
Publica, general Candido Vargas Freire e do adjunto de Transportes, Julio
Urnau, alern do diretor do Detran, Delio Cardoso e parlamentares distritais
e federais.
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ASSOCIAc;:JiO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VElcULOS

Oficio n? OS/2008 - COMERCIAUTO/DF

Taguatinga-DF, 20 de outubro 2008.

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

Diante das recentes fiscalizacoes promovidas pela AGEFIS - Agencia de
Fiscalizacao, notificando as agencias de automoveis de Taguatinga-DF, para que no prazo de 30
(trinta) dias regularizem e/ou renovem seus Alvaras de Funcionamento, reiteramos 0 Oficio n?
02/2008 COMERCIAUTO de 04/07/2008, solicitando a V. Ex" providencias no sentido de intervir
politicamente junto aos orgaos de fiscalizacao e autoridades competentes, a fim de nao inviabilizar
o funcionamento das empresas revendedoras de vefculos de Taguatinga, regularizando os Alvaras
de Funcionamento ou suspendendo as fiscalizacoes com este proposito, ate que seja julgado 0
merito da acao n? 33.988-6 (2008) que tramita na 6a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal e
o processo n? 93.171-3 (2008) da 8a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal.
\

"/
Respeitosamente,

REGIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO

Ao
Excelentfssimo Senhor
Deputado Distrital

JUNIOR BRUNELLI
CAMERA LEGISLATIVA
BRASILIA-DF

COMERCIAUTO-DF - CNJP n" 06.285.211/0001-02 - End. CSD 04 lote 17 Sala 205 - CEP 72.020-045 - Taguatinga-DF
Tel.: (61) 9557 5553 - 91041335 Fax: (61) 35620955 e-mail: comerciauto.df@gmail.com

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

Brasilia, 21 de outubro de 2008.

OF. N° 534/2008-GAB 19

Senhor Diretor,
Encaminho para conhecimento de Vossa Senhoria, oficio n?
OS/2008 da COMERCIAUTO-DF, solicitando que sejam tomadas as devidas
providencias no sentido de examinar a possibilidade de atendimento.
Ciente e esperancoso de que poderei con tar com a
colaboracao de Vossa Senhoria para a solucao deste problema social, coloco-me
a disposicao para eventuais esclarecimentos.

Atenci osamente,

A Sua Senhoria 0 Senhor
GEORGIANO TRIGUEIRO
Diretor Geral de Fiscalizacao do DF.

NESTA
SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br
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ASSOCIAQAo DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VElcULOS

Oficio n? 02/2008 - COMERCIAUTO/DF

Taguatinga-DF, 04 Julho 2008

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital

','

\

Temos ahoma, nesta ocasiao, de nos dirigirmos a V. Ex" para cordialmente
cumprimenta-lo e parabeniza-lo pelos excelentes services que vern prestando a sociedade
brasiliense como urn todo, em especial aqueles voltados para 0 desenvolvimento da cidade de
Taguatinga/DF.
Primeiramente se faz necessario lembrar que em nossa cidade ha muito tempo ja
existem centenas de lojas voltadas para 0 ramo da comercializacao de autom6veis, entretanto ainda
nao dispomos de urn setor destinado a este tipo de prestacao de service. Visando atender os anseios
da categoria de empresas revendedoras de veiculos desta satelite, foi criada em 26.05.2004 a
COMERCIAUTO (Associaeao de Empresas Revendedoras de Veiculos de Taguatinga/DF),
CNPJ n? 062852110001/02, a qual tornou-se a legitima representante de todas as agencias de
autom6veis de Taguatinga, Ceilandia e cidades circunvizinhas, tais como Recanto das Emas,
Samambaia e Riacho Fundo I e II.
Mister se faz informar, ainda, que em 10.04.2004 foi feito na Secretaria de
Desenvolvimento Economico urn pedido de liberacao de uma area para a criacao do setor de
comercializacao de autom6veis, porern, apesar de termos contado com a simpatia e a ajuda de
imimeras autoridades governamentais, alem de diversos parlamentares sensibilizados com nossa
causa, infelizmente ainda nao tivemos nosso pleito atendido!
Sabedores de que V. Ex" e detentor de urn significativo poder de aglutinacao de
forcas politicas e sobremaneira querido pela populacao de Taguatinga/DF, alem de tambem possuir
notavel capacidade de gerir projetos sociais, solicitamos que acompanhe todos os trabalhos da
COMERCIAUTO/DF, realizando gestocs junto aos orgaos competentes e agendando reunioes e
encontros destinados apromocao do projeto de criacao da cidade do autom6vel de Taguatinga/DF,
objetivando 0 estabelecimento em local pr6prio dos revendedores de autom6veis, com 0 que se
estaria viabilizando 0 desenvolvimento social e economico do setor!
Certamente que a criacao do setor reivindicado ira trazer imimeros beneficios para 0
Estado e para a sociedade como urn todo, porquanto havera uma maior geracao de empregos
(diretos e indiretos) e urn consideravel incremento na captacao de tributos, aumentando
significativamente a arrecadacao fiscal da cidade, 0 que indubitavelmente redundara em melhorias
dos services e da infra-estrutura urbana, nao s6 para a populacao de Taguatinga mas tambem para
a coletividade das cidades circunvizinhas, atingindo-se de forma otimizadora e a curto prazo 0 tao
preconizado e almejado fim social.
E com esta confianca e esperanca que depositamos em vossas maos outorga no
sentido de autoriza-lo a funcionar como mediador junto aos orgaos competentes em nome da
COMERCIAUTO/DF, cujo empenho e atencao certamente redundara na viabilizacao e agilizacao
do processo de destinacao e desafetacao de uma area para a criacao da nossa tao almejada Cidade
do Automoveis de Taguatinga/DF.
Aproveitamos 0 ensejo para tambem reivindicar de V. Ex" providencias no sentido
de intervir politicamente junto aos orgaos e autoridades competentes no sentido de se promover a
regol.riz.~o

eloo renov.~iio do' Alv.ni, de Foneion.menlo d., empres., revendedoro,

COMERCIAUTO-DF - CNJP n"06.285.211/0001-02 - End. QND 44 lote 02 Loja 02 -Taguatinga-DF
Tel.: (61) 7812 4300 Fax: (61) 3033 6993 e-mail: comerciauto.df@gmail.com
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veiculos de Taguatinga/DF, porquanto paira sobre estas series rumores de que tais concessoes
sejam em breve suspensas, 0 que redundaria em consideraveis prejuizos a categoria e tambem a
sociedade de urn modo geral, inviabilizando sobremaneira a pratica do fim social e da arrecadacao
fiscal da cidade!
Certos de vossa compreensao, colaboracao e sensibilizacao, permanecemos no
aguardo de vossa insofismavel manifestacao, esperando que em breve possamos nos avistar para
tratarmos novamente de assuntos concementes ao nossa pleito!
Desde ja agradecemos enos colocamos a vossa inteira disposicao para
esclarecimentos que julgar pertinentes.

Respeitosamente,

REGIS LACERDA
Presidente da COMERCIAUTO

Ao
Excelentissimo Senhor
Deputado Distrital

JlTNIOR BRUNELLI
CAMERA LEGISLATIVA
BRASfLIA-DF
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