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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL FORMULÁRIO 

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO Nº Doe. SEI : -------
DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF 1 

Nº Processo SEI: 04017-00 ______ � 2021

O requerente abaixo identificado solicita: Data:__}__}_ Assinatura e matrícula 

Nome/ Razão Social 

CPF/CNPJ CF/DF 

Endereço da ação 

Cidade CEP Telefone 

Endereço completo para correspondência (só preencher caso seja diferente do acima indicado, vedada a utilização de Caixa Postal) 

Bairro Cidade UF CEP 

Declaro que autorizo o envio de comunicados, boletos, decisões, intimações e cópias de processos para ,o endereço eletrônico abaixo: 

Email: 

AÇÕES FISCAIS APREENSÕES E OPERAÇÕES 

Impugnação de Auto de (indicar se em la ou 2a Instância) Impugnação (Indicar se em la ou 2a Instância) 
D Notificação D Embargo 
D Interdição D Infração D Intimação demolitória Auto de apreensão 
O Em la Instância (Informar o nº do auto) Custódia (diárias no depósito, de bens 
O Em 2a Instância (Informar o nº do auto e o da Decisão em la Instância) procurados para de!volução) e; Custos de 
D Reconsideração de ( )Decisão 1� Instância ( ) Vistoria de Habite-se Operação de Ações de Apreensão 
D Prorrogação de Prazo de Auto de Notificação 
D Desinterdição (Informar o nº do Auto) Em la Instância (Informar o nº do auto) 
D Acesso externo ao SEI Em 2a Instância (Informar o nº do auto 
D Cópia de processo (Informar o nº do Processo) e o da Decisão em la Instância) 
D Outras Solicitações (Especificar na exposição de motivos) 

Número do auto: ....________.I I...___ _ _____.I I...____ 
Número do processo: 

Exposição de motivos: D Requerimento formalizado nos termos da peti<;ão anexa. 

Este Requerimento: D Não possui folhas anexas 

D Possui .... 1 ___ .... l folhas anexas Assinatura do Interessado/ Procurador 

A DF-LEGAL poderá exigir, a qualquer tempo, 
documentação complementar que julgar necessária. 

USO INTERNO DA DF-LEGAL - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS 
Nome e assinatura do portador (anexar RG) 

/2021

 21



Orientação para o preenchime-nto. 

A -Para Ações Fiscais, preencha um requefW'l\ento para cada solicitação. 

C-A Identificação do requerente deve ser preenchida completamente.

O-Os doc:um«1tos aM:itad0$ ao reqUffiment.o devem s« cópiH autentkadas ou côpi-N simplits, elude que
acompanhadas dos originais para coníff&lcla.

E-Deverá se, anexada cópia do Auto. se for o caso, ou se, fome<.ida sua completa identifw.::ação <letras e nUmeros).

F-Para solk.íra(beS em 2• lns1àneia. o requetente deverá liníormar o Núme<o da Oedsao em 1° lnstàneia. e poderá
Instruir o requeri"nento apenas com a nova argumentação ou deresa e com documentos pessoais.

G-Poderio w, �&dos ou1ros documentos Que o rCQutrtnt� considerar nt<tssbrios �ra a corrtta cornprttnSio �
julgamento do que é solicitado.

H-Em qualquer lnstãnda,. no caso de rep,esentaç.ão por pnxvado,ta). deverão ser anexadas cópias autenticadas. ou
cópiM Simples &companhadas dos� dos docurtlffltos dt idffllifl�&o do(a) c,nxvrado,(a), e ser�� 1) 
pr0<;uraçao panieular sem ílrm.a recOMedda. desde qve acompanhada de AG e CPf originais do outorgan.te; 2)
procuração particular com firma reconhecida; ou 3) proanção pública. Em qualquer caso, a procuração dewrâ
qualificar explicilamente o interessado corno outorgante, o pnxusado, corno outorgado e os poderes para a solicitaçio
p,elCndida. No caso de procu,aç.ão firm.,da �m outra Vnidack-da Fcderaçt,o, esta� ttr o Sinal publico do tabc-146,o 
0tlgJnal 1econhec.ido emCartórto do Of.

1 -A exposição de motivos pode ser apresentada em petição i parte, devendo ser il .dic...do no formulário quando esta 
opÇão for utiliuda. 

J-Para solicitar a tnpugna,çkl de Custôdia (diârias no depõsil:o, de bens apreendidos) e/ ou dos Custos de Opeta,çio de
Ações de Apreensio e obrigatOfNI a apresentação do Memorial de Cálculo que se pretende impugnar.

Lista de Documentos de Identificação do Requerente 

Pessoa Fisiai RG e CPF, ou Carteira de Nacional de Habili� ou Caneira Profissional (oficial), ou documento oficial 
com foto� conste o RG e CPF. No caso de profmional autônomo, inclufr oCFJOF. 

Pessoa Juridia CNPJ; CF/DF (quando aplkâvel}; Documento de Constituição. ou ecp.uvalente, e a última aheta,çkl 
contratual ,egisuado na JCOf, quando aplicâvel: Documento de Designação do Representante Legal (eteiçâo, 
indicação. n<>1'1WbÇio), quando aplic.ivd, � e CPF do Rt'Pf�te Legal, 
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