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PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO
URBANíSTICO DE BRASILlA . PPCUB

Carta ao Grupo de Trabalho

FÓRUM COMUNITÁRIO DA VILA PLANALTO

Encaminhamos as propostas da comunidade da Vila Planalto
referente ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília - PPCUB, tendo como referência o Documento Base para
Discussão.

Esta documento (minuta) registra a manifestação explícita quanto à
oportunidade, interesse e prioridade conferida ao desenvolvimento
deste PLC ora proposto, assim como o comprometimento com a
preservação da área tombada da Capital.

Em 2018, a Vila Planalto, que abriga os acampamentos das
construtoras que erigiram Brasília comemorará 30 anos do
tombamento. Porém, esse aniversário tem passado despercebido
durante anos pelas autoridades do Distrito Federal. Enquanto nas
demais cidades do DF , as festividades são motivos com solenidades
oficiais etc. A Vila Planalto. não tem recebido nenhum tratamento
especial, mesmo agora que está completando 30 anos como
Patrimônio Histórico do Distrito Federal.
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Há tempos reivindicamos o compromi:sso, o dever de proteger e
preservar! Nunca foi feito nenhum trabalho de educação patrimonial
na Vila Planalto que conscientizasse as pessoas para preserva-Ia!
Nunca recebemos nenhum incentivo para manter as casas de madeira
de uso institucional e de preservação rigorosa.

O desinteresse em preservar a história dos operários da construção
de Brasilia que moram na Vila Planalto também é flagrante! Nesses 30
anos , sentimos a falta de um museu da memória operária
destinados aqueles operários para que pudessem deixar registrado as
suas memórias, que constituem a memória dessa cidade e uma
política de preservação de forma permanente.



.-.

Art. 177. Com base no Plano de Ação da Vila Planalto,
elaborado pelo Grupo de Trabalho, criado pelo Decreto nO
29.652, de 28 de outubro de 2008, são indicadas as seguintes
ações prioritárias:

11 - adequação e revisão do parcelamento e das normas de
uso e ocupação do solo;

As nossas principais demandas são:

1)AL TURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO - já consta da minuta do
do texto base do PPCUB - proposta aprovada pela
comunidade;

2) TAXA DE OCUPAÇÃO - texto base 60% - proposta da

comunidade 70%;

3) TAXA MíNIMA DE ÁREA VERDE - minuta define 25%
(proposta aceita pela comunidade)

5) FRACIONAMENTO/DESDOBRO- uma demanda já conhecida
do governo, temos legislação federal e local e será levada para
apreciação no PPCUB;

6) Acampamento EBE - consta da Lei 5.135/13 para
regularização de 9 casas de interesse histórico, com
permanência desde 1957. Não está registrada no parcelamento
e se encontra fora da poligonal de tombamento. Solicitamos a
desafetação das 9 casas.

Brasilia, 11de fevereiro de 2017.

Fórum comunitário da Vila Planalto
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Ao Senhor Secretário da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Governo do
Distrito Federal- SEGETll - GOl'

Presidente da mesa desta Audiência Pública promovida pelo Governo do Distrito Federal
sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB

Dia 11 de fevereiro de 2017, às 9:00h, no auditório do Museu Nacional de Brasília.

Senhor Secretário e Presidente da Mesa desta Audiência Pública,

Representantes de Entidades da Sociedade Civil do Distrito Federal que subscritam este
documento vêm apresentar algumas considerações a respeito da oportunidade e conteúdo
desta Audiência Pública, colocado à disposição no sítio eletrônico da SEGETH/DF.

Destacamos, entretanto que, se de um lado o GOl' divulga e se propõe a elaborar um novo
PPCUB, este fundamentado na preservação e não na alteração do Conjunto Urbanístico de
Brasília, como os projetos de leis anteriores, age de forma inusitada e conflitante com essa
pretendida postura, na medida em que, paralelamente, executa e implementa, sem o devido
critério, projetos e intervenções que impactam ou impactarão diretamente a área tombada.

Como exemplos, destacamos a nova regulamentação dos puxadinhos, projeto Orla Livre e
intervenções viárias na ponta da Asa Norte sem a devida compatibilização com o
tombamento, Cidade Aeroportuária e muitas Parcerias Público-Privadas (1'1'1'), como as que
tratam do Parque da Cidade, Autódromo, Centro de Convenções e do projeto da Via
Transbrasília (Via Interbairros em governos anteriores).

Além disso, a questão premente a ser resolvida continua sendo a Portaria 166/2016 do
IPllAN, que introduz alterações nocivas e conflitantes com a própria Portaria 314/1992 do
IPIIAN, com o Decreto 10.829/1987 e com legislações de uso e ocupação do solo do Conjunto
Urbanístico de Brasília. Sobre essa Portaria, que afronta a nossa Lei Orgânica e a competência
Constitucional do GOl' em legislar sobre o uso do solo do Distrito Federal, inclusive, estes
signatários já encaminharam Representações para apreciação do-Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público Federal, onde já tramitam os processos.

Estas considerações, embora preliminares, sobre as questões acima apontadas já
comprometem a legitimidade deste PPCUB, pois muitas das alterações por elas promovidas
certamente conflitarão com a preservação de Brasília.

Como a maioria das Entidades que subscrevem este documento está acompanhando a
elaboração de um pretendido novo PPCUB, em Comissão Técnica formada oficialmente com
representantes do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e
Metropolitano - CCPPTM, entendemos necessário apresentar algumas observações específicas
sobre o material apresentado no sítio eletrônico da SEGETH, corno objeto desta AUdiência~
Pública (textos constantes do link: Sª Audiência PÚbli~ ~ .

c« yJ



1 - ...para participar e acompanhar a revisãa do documento-base do anteprojeto de lei do PPCUB, que
trato da versão consolidada com os ajustes promovidos no anterior PPCUB (PLC 78/2013], revisado em
2014 pelo Grupo Técnico Interinstitucional - GTI Sedhab-lphan-IAB/DF-IHGDF-UnB e consolidado com
os ajustes promovidos pela Cf do CONPLAN, em março e abril de 2014, por ocasião dos discussões do PLC
no CONPLAN."

Desde o início das discussões na CT, deixamos claro que a sociedade civil não concordava
com revisão de um documento fundamentado no conceito de alterar, modificar, afrontar o
Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB, com o que, aliás, essa SEGETH sempre se colocou
aberta para essa nova versão. Assim, NÃO CABE REVISAR, MAS ELABORAR NOVO PPCUB.
fundamentado em conceitos de preservação e resgate dos aspectos essenciais do CUs.

Esta razão seria suficiente para que esta Audiência Pública fosse a PRIMEIRA e não a QUINTA.
De um texto base que se questiona.

2 - ... foi instituído Grupo de Trabalho composto por técnicos de diversos áreas da Segeth tendo par
finalidade de elaborar a minuta do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Preservaçõo
do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB. O GT submeterá as proposições relativas à minuta do
projeto de lei complementar para acompanhamento e contribuições de comissõo formada por membros
do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e do Conselho
Consultivo de Preservoçõo e Planejamento Territorial Metropolitano - CCPPTM.

Ressaltamos que, dentre os trabalhos previstos para o CT acima referido, não foram ainda
apresentados e debatidos com a Comissão Técnica:

1) Sistemotizoçõo da Tabelo de Atividades para LUOS e PPCUB.
2) Elaboraçõo de quadro comparotivo do regime narmativo de uso e ocupaçõo vigente e o regime

normativo estabelecido pelo documento-base do PPCUB.

Sobre o Quadro Comparativo entre as normas em vigor e as normas a serem permitidas pelo
novo PPCUB, este sempre foi um documento que a sociedade civil cobrou do GDF, e que nas
versões anteriores jamais foi apresentado, corno também neste Governo não houve nenhuma
informação neste sentido, embora tenhamos solicitado em reuniões da CT.

3- Foram realizadas 1S Reuniões no âmbito da Câmara Técnica, onde foram tratados os assuntos afetos
ao PPCUB, à Portaria 166 instituída pelo IPHAN, estudos e trabalhos em elaboraçõo pelo GT SEGETH, e as
questões conceituais do conteúdo do anteprojeto de lei do Plano, que incluem discussões ocorridas até a
11ª. Reuniõo.
A estrutura do anteorojeto de lei do Plano em elaboraçõo se encontra disposta no final deste documento,
bem como, descriçõo sumária dos conteúdos respectivos.

Sobre a estrutura do novo PPCUB, constante do Anexo Único, NÃO CONCORDAMOS EM
APROVÁ-LA, pois entendemos que ainda há a intenção de elaborar um novo documento sob a
premissa de PRESERVAR e não de ALTERAR, corno as versões anteriores, inclusive a que se
coloc;] corno texto base.

4 - sobre os Princípios do PPCUB:

4.1. Reconhecimento dos atributos fundamentais do cua como território integrante da Capital Federal, ~
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Não concordamos com a redação desse item, pois conílita e contraria a FUNÇÃO DE BRASÍLIA
COMO NOVA CAPITAL DO PAÍS, promotora de desenvolvimento na Região centro-oeste e não
centralizadora, como tal afirmativa induz.

4.2. Reconhecimento da necessidade de articulaçãa entre os governos distrital e federal para o

planejamento e a gestão do conjunto urbano tombado.

4.3. Participação da papulação no pracesso de planejamento e gestão do Conjunto Urbanístico de
Brasília.

Propomos acrescentar a palavra proteção aos itens acima.

5 - Sobre os Objetivos do PPCUB :

5.1. Pramover a porticipaçãa da saciedade na planejamento, gestão das políticas de preservação e
desenvolvimento urbano do Conjunto Urbanístico de Brasília;

Não concordamos com a redação desse item e propomos retirar a expressão

"desenvolvimento urbano", pois no CUB há de se promover sua preservação e recuperação.

6 - Sobre as Diretrizes do PPCUB:

6.1. Manutenção da condição non aedificandi para todas as áreas não previstas inicialmente para
edificação, à exceção daquelas que obedecerem aos critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. "

Não concordamos com a redação desse item, pois entendemos que aqui NÃO CABE COLOCAR
EXCEÇÕES, por contrariar os termos da legislação vigente. Eventuais exceções só deveriam
aparecer em casos específicos, no decorrer do PPCUB, onde couber e onde se concluir, pelo
debate, que não CONFLlTARÃO COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CUBo NÃO DEVE

SER DIRETRIZ DO PPCUB.

6.2. - Estímulo 00 apraveitamento de áreas ociosas e absoletas já destinadas a oClJpação.

Este item deve ser retirado, pois as áreas livres e áreas verdes do projeto de Lúcio Costa para
Brasília NÃO SÃO OCIOSAS. Onde for concluído, pelo debate, que há áreas nessa situação,
deverá ser discutida e estabelecida a ocupação e uso no texto do PPCUB. NÃO DEVE SER

DIRETRIZ DO PPCUB.

6.3. Pramoção da integração, qualificação e valorização dos setores da área central do Plano Piloto de
Brasília.

Nossa proposição é complementar este item com: RESGATE DA FUNÇÃO DO CENTRO
URBANO CONFORME PLANO URBANÍSTICO DE LUCIO COSTA.

6.4. Flexibilização de usos, respeitadas as características fundamentais do Conjunto
Brasília.

é!$
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Nossa proposta é cornglr a redação desse item, que se apresenta genenco e omite as
restrições estabelecidas pelo Documento Brasília Revisitada: não insistir na excessiva
setorização de usos no centro urbano - aliás, de um modo gerol, nas áreas não residenciais do
cidade, excetuando o centro cívico. O que o plano propôs foi apenas a predominância de certos
usos, como ocorre naturalmente nas cidades espontâneas.

Além disso, o termo flexibilização, sem especificar do que se trata, dá margens a várias
interpretações, inclusive podendo criar problemas para o próprio GDr, futuramente, em juízo.
E o que se pretende, pelas discussões até então ocorridas na CT da qual participamos, é
PRESERVAR a autoria do Projeto de Lúcio Costa e a legislação em vigor, onde se inclui o
documento Brasília Revisitada, que dá exatamente, e com clareza, o que e onde poderá haver
novos usos, em especial o habitacional.

6.5. Aplicação dos instrumentos jurídicos, ecanômicas, tributários e financeiros como mecanismos de
viabilização do preservaçãa do Conjunto Urbanístico de Brosília.

Propomos alterar a redação desse item: ... mecanismos para garantir o resgate dos princípios
fundamentais do Plano Urbanístico de Lucia Costa e a preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília.
Não há como preservar o CUB sem promover o RESGATE de alguns princípios fundamentais
do projeto.

Sendo estas as observações e contribuições, subscrevem

Brasília, 11 de fevereiro de 2017

J) .~~~
~lIa de Siquei;a' - r -

Frente Comunitária do Sítio Histórico
de Brasília e Distrito Federal

Romina C pparelli
Movimento Urbanistas Por Brasília

s
Conselho Comunitário-d

CCAS

Vera Ramos
Instituto Histórico e Geográfico
do Distrito Federal- IHG-DF

Frederico Barbosa
Conselho Internacional de Monumentos

e Sítios - ICOMOSjDF
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Asa Norte
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Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília -

PPCUB.
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PARECER, ASPECTOS LEGAIS DO SETOR DE CHÁCARAS RECANTO

JABURU - VILA PLANALTO -DF

RECANTO DO JABURU: ASPECTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

(PARQUE DE MULTIUSO DAVILA PLANALTO, BRASÍLIA-DF)

Situado no coração de Brasília, o Setor de Chácaras da Vila Planalto ocupa uma

área de 23,2735 ha, formada por pequenas chácaras, os chacareiros ocupam a área

permanente desde a criação de Brasília e mais precisamente desde os idos de 1967.

Assim, antes mesmo do tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, há

mais de quatro décadas os chacareiros e suas famílias estão assentados no Setor de

Chácaras da Vila Planalto, pelo Decreto Lei 11.079/1988, que dispõe sobre o

tombamento da Vila Planalto.

o cultivo de plantações acontece desde a criação de Brasília pelas famílias que,

pacificamente, ocupam o setor de chácaras da Vila Planalto, fato esse reconhecido por

Sentença e Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

Territórios, nestes termos:

Do manuseio dos autos, constata-se que os requerentes são agricultores

que estão a residir nas chácaras da Vila Planalto há mais de 40 anos, tendo

muitos deles vindo para esta entidade federativa na qualidade de empregados

de grandes construtoras e exclusivamente para participarem da construção de
Brasilia.

APC, 2004 OI 5 008712-5, Desembargadores HERMENEGlLDO

GON~L~Sem~OGON~L~S



Os Tribunais Pátrios, principalmente o Superior Tribunal de Justiça-STJ tem

reconhecido a Reintegração de Posse dos moradores assentados no Recanto do Jaburu,

Vila Planalto, Brasília-DF. Com isso, assegura-se o trânsito em julgado da sentença, a

coisa julgada. Confira-se decisão do STJ:

'Dessa forma, uma vez preenchido os requisitos dos artigos 1.196, do

Código Civil e 926 e 927 do Código de processo Civil (posse, esbulho e perda

da posse), procede o pedido de reintegração de posse, não havendo falar que a r.

sentença foi proferida contrariamente a prova dos autos."

Ag RESp. N° 476.154 - DF, Rei. Min. RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA.

A legislação assegura-se com o trânsito em julgado da sentença, a coisa julgada,

princípio garantidor da Constituição Brasileira, insculpido em seu artigo 5°, em seu

inciso XXXVI, nesses termos:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito

e a coisa julgada;

Assim, também em consonância com o artigo 47 da Lei Federal n° 11.977, de 7

de julho de 2009, estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento de área consolidada,

nesses termos:

Art. 47 (...)

II - área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade

demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária

implantada e que tenha, no minimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de

infraestrutura urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais urbanas;

b) esgotamento sanitário;

c) abastecimento de água potável;

d) distribuição de energia elétrica; ou



e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

Portanto, verifica-se tratar-se de área consolidada antiga consagrada pelo uso

popular (conforme o artigo 13, do Decreto nO10829/87) e com assento de pessoas de

renda baixa, atendendo os princípios da Lei e do interesse público.

Reside no Setor de Chácaras muitos pioneiros, filhos de pIOneirOS, pessoa

humildes, pedreiros, com poder aquisitivo baixo ou médio (para os parâmetros da

capital), o que se pode constatar por estudo técnico sério, feito pela UnB, Universidade

de Brasilia, concluindo que ser recomendável a permanência dos chacareiros no

setor pelo zelo e manuseio da terra e de plantações, com a permanência do homem

em seu habitat natural, ou seja, comunidade carente, residentes desde a fundação

de Brasília.

O Setor de Chácaras tem mais de 40 anos de residentes, sempre feitos de

forma pacífica e mansa. Atende aos ditames do Estatuto da Cidade e como ponto de

apoio da permanêncía dessa Comunidade Tradicional.

RECATEGORIZAÇÃO DO PARQUE

No Parecer Técnico nO 500.000.00112014, elaborado pelo INSTITUTO DO

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HíDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -

BRASíLIA AMBIENTAL - IBRAM e a Superintendência de Gestão de Áreas

Protegidas, reconhece que o Parque de Uso Múltiplo da Vila Planalto, criado pelo

Decreto n° 24.213, de 12 de novembro de 2003 (quase três décadas após os

primeiros assentamentos no Setor Recanto Jaburu, Vila Planalto, Brasília-DF),

existe uma comunidade assentada, nesses termos:

VII. Parque Urbano e Vivencial Vila Planalto

(...)

6) Ocupações -lotes com casas irregulares;

(...)



,.

o Parque da Vila Planalto, próximo à Concha Acústica, possui uma área

relativamente grande contornada por algumas vias. Em seu interior existem espécies

nativas do Cerrado espaçadas, mescladas com algumas espécies exóticas. Além disso,

existe também uma comunidade que vive no local.

Por suas características o Parque deverá permanecer como Parque de Uso

Múltiplo da Vila Planalto.

Lúcido, justo e oportuno o parecer do IBRAM, no sentido de redefinir o

Parque da Vila Planalto, com respeito à coisa julgada e o condizente das várias leis

federais, distritais que amparam os moradores residentes no Setor de Chácaras

Recanto do Jaburu, Vila Planalto, Brasília-DF.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA VILA PLANALTO - DF



PPCUB, CONSULTA PÚBLICA
SETOR DE CHÁCARA DA VILA PLANALTO -DF

TÓPICOS

1- EM JULGADO TRANSITADO JULGADO
2- POSSE ANTIGA
3- USUCAPIÃO COLETIVO
4- princípio constitucional da isonomia

5- PORTARIAS IPHAN
6- TRATADOS INTERNACIONAIS (ADERIDOS PELO BRASIL)

1- EM JULGADO TRANSITADO JULGADO

Do manuseio dos autos, constata-se que os requerentes são agricultores
que estão a residir nas chácaras da Vila Planalto há mais de 40 anos, tendo
muitos deles vindo para esta entidade federativa na qualidade de empregados
de grandes construtoras e exclusivamente para participarem da construção de
Brasília.

APC, 2004 OI 5 008712-5, Desembargadores HERMENEGILDO
GONÇALVES e NÍVIO GONÇALVES

CF, ART 5° XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

• Ver art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil.

Preservando a segurança jurídica, há de se reconhecer por díversas
provas, dentre as quais essa publicação acima citada, que os chacareiros
cuidam pacificamente da área há muito tempo, e essa entrevista remonta-se
no mínimo, ao ano de 1982, bem antes do tombamento da Vila Planalto.
Portanto, sem oposição (Segundo estipula o artigo la da Lei nO 10.257).
Forçoso é reconhecer, também, os termos do Acórdão APC, 2004 01 5
008712-5, exarado pelo TJDFT, firmando entendimento de posse antiga
aos chacareiros da Vila Planalto.

2- POSSE ANTIGA

Corte Suprema do país, o Supremo Tribunal Federal, com o julgado paradigma
da Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lucia ARE 669376 RS)



Nesse quesito, importante lembrar que a ação originária, distribuída em
25/11/2002, teve mais de 20 (vinte anos) sem oposição por parte
das autoridades (no mínimo, com prova testemunhal do Sr. Antônio
Amâncio Filho), aplicando-se o disposto no artigo 10 da Lei Federal n°
10.257. Frise-se que essa lei federal estabelece diretrizes a ser seguidas por todos os
Estados da Federação brasileira, sendo uma regulamentação do artigo 183 da
Constituição Federal.

Sobre esse tema, a Corte Suprema do país, o Supremo Tribunal Federal, com o
julgado paradigma da ExcelentÍssima Senhora MinÍstra Cármen Lucia, assentou que:

(...) porquanto demonstrado, à saciedade, o início da
ocupação por prazo superior a 05 anos antes do ajuizamento da
presente ação, assim como o ânimo de dono dos ocupantes e a
ausência de oposição formal pelos proprietários. No que se refere
ao período de posse, a prova testemunhal atesta que as primeiras
ocupações ocorreram há mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação.

De outro lado, ante a aparente antinomia de princípios e normas
constitucionaís, supostamente de igual hierarquia, o conflito há de ser
resolvido, essencialmente, pelo princípio da razoabilidade. E, nessa
conformidade, forçoso concluir que não se mostra razoável determinar a
desocupação do terreno, desalojando muitas e diversas famílias que lá
se encontram, e que há mais de doze anos (a contar desta data) fizeram
do local sua morada habitual. ( ARE 669376 RS)

3 - USUCAPIÃO COLETIVO

Ora, além de ser uma área assentada, como posse consolidada antiga,
reconhecida pelo TJDFT, posteriormente entrou em vigou a Lei nO10.257, que instituiu
o Estatuto da Cidade, que prevê a consolidação de áreas antigas por seus moradores
coletivamente, nesses termos:

Art. la. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados. ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição. onde não for possível identificar
os terrenos ocupados por cada possuidor. são susceptíveís de serem usucapídas
coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro
imóvel urballo ou mral.

(...)
~ 2Q A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo

juiz. mediante sentença. a qual servirá de titulo para registro no cartório de
registro de imóveis.

~ 3Q Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada
possuidor. independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe,



salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações
ideais diferenciadas.

Assim, também em consonância com o artigo 47 da Lei Federal n° 11.977, de 7
de julho de 2009, estabeleceu os parâmetros para o reconbecimento de área consolidada,
nesses termos:

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos,
consideram-se:
(...)
Il- área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária
implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de
infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

4- princípio constitucional da isonomia

Há de se reconhecer, também, o princípio constitucíonal da isonomia, pois,
ainda que a posse tenha se dado antcs do advento da criação do Parque Decreto nO , e
a recente Lei Distrital nOLei 1514/2013 expandiu e autorizou a moradia na área non
edificandi para o Setor EBE, deve fazer o mesmo para os construtores e residentes a
mais de 50 anos. Reconhece-se dessa forma, o direito à isonomia, conforme
estabelecido pelo princípio da isonomia, consagrado em nossa atual Constituição
Federal, nesses termos:

"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ".

De igual forma, a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade),
que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, tem como um dos seus
princípios de condições no processo de urbanização, nesses termos:

Art. IQ (...)
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Art. 2Q A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais:

(...)
XVI - ísonomia de condições para os agentes públicos e privados na

promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização,
atendido o interesse social.



Menciona-se, também, que S 3°, artigo 278, da Lei Complementar nO854, de 15 de
outubro de 2012, prevê o Plano Diretor do Ordenamento Territorial do Distrito Federal,
estipulou que na área tombada de Brasília pode estabelecer contrato específico, nesses
termos:

"Art. 278. As glebas com características rurais inseridas em zona urbana
poderão ser objeto de contrato específico. (...)

~3° O contrato específico a que se refere o caput scrá permitido na Zona
de Contenção Urbana e, no caso do Conjunto Tombado de Brasília, somente
com a aprovação dos organísmos de proteção ao patrímônío arquitetônico,
cultural e histórico".

Ora, sendo área considerada consolidada e antiga, possuindo equipamentos
exigidos pelo artigo 47 da Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009, e com previsão
de expansão pelo Decreto que tombou Brasília como Patrimônio Cultural da
Humanidade, o contrato especifico previsto pela Lei Complementar n° 854 há de se dar
a esses moradores, os mesmos direitos, conforme o princípio constitucional da
isonomia e da não discriminação.

Reside no Setor de Chácaras muitos pioneiros, filhos de pioneiros, pessoa
humildes, pedreiros, com poder aquisitivo baixo ou médio (para os parâmetros da
capital), o que se pode constatar por estudo técnico sério, feito pela UnB, Universidade
de Brasília, nesses termos:

Portanto, pelas análises acurada, verifica-se tratar-se de área consolidada antiga
consagrada popularmente (conforme Decreto n° ) e com assento de pessoas de renda
baixa, atendendo os princípios da Lei do interesse público.

Outro aspecto importante na criação de Parques ou Unidades de Conservação, é
que a Lei nO 9.985, que regulamenta o art. 225, S Iº, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, prevendo que por oportunidade de sua criação, a população residente deve ser
observado, assim:

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
(...)
S 22 A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de

estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a
dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em
regulamento.

~ 3º No processo de consulta de que trata o ~ 2º, o Poder Público é
obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local
e a outras partes interessadas.

Ao contrário, pelo próprio endereço eletrônico da SEDHAB, na criação dos
Parques houve vicios e falta de estudos, como se vê da reportagem:



"A gerente de Areas Protegidas do Instituto Brasília Ambiental (IBA),
Andréa Brugin dos Santos Ferreira, diz que os parques sem atributos
ecológicos, em sua maioria,foram criados sem qualquer critério.

"Não houve estudo prévio ou preocupaçlio ambiental. Legalmente, são
áreas de proteção, mas na prática é inviável implantar parques ali",
comenta. De acordo com ela, a falta de estudos ambientais é também o
motivo da e.;'(istênciade parques com as poligonais determinadas de
forma equivocada.
(Disponivel em:
http://www.sedhab.djgov.br/003/0030i009.asp?ttCD_ CHAVE=5i503)

Ao contrário, pelo próprio endereço eletrônico da SEDHAB, na criação dos
Parques houve vicios e falta de estudos, como se vê da reportagem:

"A gerente de Areas Protegidas do instituto Brasília Ambiental (IBA),
Andréa Brugin dos Santos Ferreira, diz que os parques sem atributos
ecológicos, em sua maioria,foram criados sem qualquer critério.

"Não houve estudo prévio ou preocupação ambiental. Legalmente, são
áreas de proteção, mas na prática é inviável implantar parques ali",
comenta. De acordo com ela, afalta de estudos ambientais é também o
motivo da existência de parques com as poligonais determinadas de
forma equivocada.
(Disponivel em:
http://www.sedhab.djgov.br/003/0030i009.asp?ttCD _CHAVE=5i503)

6 -PORTARIAS IPHAN

a Setor de Chácaras tem mais de 40 anos de residentes, sempre feitos de forma
pacifica e mansa. Atende aos ditames do Estatuto da Cidade e ainda que se considerasse
de outra forma como em regularização, como ponto de apoio da permanência dessa
Comunidade Tradicional, é a Portaria IPHAN n° 122, de 2 de abril de 2004, (D.a.U.
de 05/04/04) que conceitua, sobre as construções, nesses termos:

"DAS EDIFICAÇÕES EXCEPCIONAiS
Art. 37. As edificações excepcionais são classificadas como positivas e

negativas.
(. ..) ~ 2°. São consideradas edificações excepcionais negativas aquelas que

possuem características atípicas do conjunto onde estão inseridas, sejam
arquitetônicas, de ocupação do solo ou de uso e, portanto, merecem UIII

tratamell10 especial, afim de dirimir ou mitigar os impactos negativos causados
por elas.
f 30. As edificações construídas de forma clandestina ou irregular, a

despeito da legislação municipal, estadual e/ou federal, também são
consideradas excepcionais negativas.

Quanto ao aspecto urbanistico e de expansão da cidade, a Portaria 297
do IPHAN observa que uma área não edificada (no caso dos Chacareiros da Vila

http://www.sedhab.djgov.br/003/0030i009.asp?ttCD_
http://www.sedhab.djgov.br/003/0030i009.asp?ttCD


Planalto) tem baixa faixa de ocupação, acentuando a possibilidade de sua existência
como uma área rural, nesses termos:

"Nas áreas verdes, deverão ser preservada a baixa taxa de ocupação e
as coberturas vegetais caracteristicas, sendo que as intervenções serão tratadas
caso a caso (...)

Parágrafo primeiro - Para ocupação das áreas verdes dar-se-á
prioridade a projetos que visem sua utilizaçãopública como parque urbano ou
que mantenham o uso rural, no caso de lotes rurais".

Como se vê, com um total desrespeito ao direito adquirido e na possibilidade de
se conviver no meio ambiente equilibrado e no patrimônio cultural, insculpido na
Constituição Federal, e na proteção e que prevê:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes efuturas gerações.

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes gruposfonnadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
1- asformas de expressão;
11- os modos de criar,fazer e viver;
(...)
V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico.
S 1° - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento
epreservação.

Ora, como a população local já residia no local aberto da Vila Planalto, e
posteriormente criou-se um Parque, ainda que de uso sustentável, sem consulta á
população e sem laudos, de qualquer forma teria que ser reavaliada, nos termos do
artigo 46, da Lei Complementar n° 827, assim descrito:

Art. 46. As unidades de conservação e demais áreas naturais
protegidas, criadas anteriormente e que não pertençam às categorias
previstas nesta Lei Complementar, serão reavaliadas, no todo ou em
parte, no prazo de até cento e cinquenta dias, com o objetivo de definir
sua destinação com base na categoria e função para as quais foram
criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei Complementar.
Portanto, passou-se muito tempo sem se fazer tal reavaliação, ainda assim teria

que se levar em conta uma nova consulta à população residente há mais de 50 anos,
conforme reconhecimento feito por esse E. TJDFT, o que garante, dessa forma os
chacareiros no seu direito, como moradores em área consolidada, nesses termos do
artigo 47, da Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009.



Portanto, tem-se que levar em conta esses detalhes sob pena de invalidação da
criação do Parque, conforme estudo de tese em Doutorado pela Universidade de
Brasília, Márcia Dieguez Leuzinger, que diz:

No caso de vício de forma, a solução é a convalidação, a partir da
análise posterior da existência de população tradicional no local onde foi
instituída a Unidade de Conservação.

(...)
Com isso, estar-se-á garantindo a proteção do meio ambiente, o que

não ocorreria com a simples anulação do ato de criação e, ao mesmo tempo, a
permanência dos grupos tradicionais, com a proteção dos seus direitos
culturais".

Natureza e cultura : direito ao meio ambiente equilibrado e direitos
culturais diante da criação de unidades de conservação de proteção integral,
Márcia Dieguez Leuzinger, Universidade de Brasília

Direito à Moradia (O N U)
Comitê dos Direitos Econõmicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas-

ONU, moradia adequada. ~ aquela com condição de salubridade, de segurança e com um

tamanho minimo para que possa ser considerada habitável. Deve ser dotada das instalações

sanitárias adequadas, atendida pelos serviços públicos essenciais, entre os quais água,

esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo,

e com acesso aos equipamentos sociais e comunitários básicos (postos de saúde, praças de

lazer, escolas públicas, etc.).

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) (Artigos 1°,2°,25°) que inclui o

direito à moradia digna em seu artigo YJW, n. 01:

"Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua

família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de

perda dos meios de subsistência fora de seu controle".



Em 6 de julho de 1992, por meio do Decreto 591, o Brasil ratificou o Pacto Internacional de

Direitos Civis e Políticos da ONU, fazendo-o ingressar na Ordem Juridica Nacional com força

de norma constitucional (Constituição do Brasil - 1988 - artigo 5°, 99 2° e 3°) . Esse Pacto

(Tratado Internacional sobre direitos humanos), em seu artigo 11, prevê a obrigação do Estado

brasileiro de proteger e promover o direito à moradia digna. A redação do dispositivo é a

seguinte:

"Art. 11. 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda

pessoa a um nivel de vida adequado para si próprio e sua familia, inclusive à

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria

continua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas

apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo nesse

sentido, a importãncia essencial da cooperação internacional fundada no livre

consentimento".

No Decreto 592/92, o Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU

, o qual, em seu artigo 17, também prevê a proteção ao direito â moradia, ao dispor sobre a

inviolabilidade do domicilío. Assim, ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou

ilegais na sua vida privada, em sua familía, em seu domicilio ou em sua correspondência, nem

de ofensas ilegais a sua honra e reputação.

No ãmbito do Sistema ONU, o direito humano fundamental â moradia também está previsto em

várias Convenções Internacionais de Direitos Humanos editadas para tratar de grupos

vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, refugiados, etc.

Nesta toada, também dão suporte normativo de status constitucional ao direito á moradia

digna, o artigo V da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial (1965) , o artigo 14.2 (h) da Convenção sobre a Eliminação de todas as

Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), o artigo 21, item 1 e 3 da Convenção sobre

os Direitos da Criança (1989).

No ãmbito do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, da OEA-

Organização dos Estados Americanos, o Brasil entabulou compromissos de proteger e

promover o direito à moradia digna nos seguintes, fazendo-os ingressar como norma



constitucional no Direito interno brasileiro. Em especial, os retratados nos artigos 11, 24 e 26

da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica.

No Magno Texto editado em 05 de outubro de 1988, o direito à moradia digna emerge da

proclamação da dignidade da pessoa humana como fundamento da República do Brasil (artigo

1°, 111), da inserção da moradia entre as necessidades básicas da pessoa humana a serem

atendidas pelo salário minimo (artigo 7°, IV), da competência comum da União, Estados,

Distrito Federal, e Municipios para promover programas de construção de moradias e

melhorias das condições habitacionais (artigo 23, IX) - previsão esta que vem ao lado

daquelas atinentes à garantia do direito à saúde e à educação -, da enunciação de que a casa

é asilo inviolável do individuo (artigo 5°, XI), da competência da União para instituir diretrizes

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação (artigo 21, XX), entre outros.

Para evitar qualquer dúvida interpretativa acerca da natureza de direito humano fundamental

- inclusive com função de direitos a prestações estatais - editou-se a Emenda 64/2010,

inserindo explicitamente a moradia no rol dos direitos sociais (artigo 6°).

Conclui-se da leitura sistemática dos dispositivos normativos que é dever irrenunciável dos três

entes federativos prover o direito humano fundamental à moradia digna às pessoas sem

condições de renda para arcarem por si só os custos do acesso e manutenção de uma unidade

habitacional minimamente condigna. Neste prisma, inclusive, a Constituição do Brasil, em seu

artigo 203, determina que:

o direito à habitação está incluido em diversos documentos internacionais vinculativos. Entre
os mais significativos destaca-se o Pacto Internacional sobre os Direitos Econémicos, Sociais
e Culturais (Artigo 11°, nO 1) que determina o seguinte

"Os Estados-Signatários no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa a um nivel
de vida adequado para si e para a sua familia, incluindo alimentação, vestuário e habitação
adequados e a uma melhoria continua das suas condições de vida".

Os seguintes documentos contribuem igualmente para as normas
internacionais e regionais sobre o direito à habitação

Convenção n° 97 da Organização Internacional do Trabalho sobre Migração e
Emprego (1949) (Artigo 6°, alínea iii)
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é uma agência especializada das
Nações Unidas que articula os padrões internacionais de trabalho sob forma de
convenções vinculativas e recomendações não vinculativas. Esta convenção garante a
obrigação dos Estados Membros aplicarem aos imigrantes que se encontrem legalmente
nos limites do seu território tratamento igual àquele que é aplicado aos nacionais, no
que diz respeito ao alojamento. No total, trinta e sete convenções e recomendações da
OIT mencionam, de uma maneira ou outra, a temática da habitação.



Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (In I) (Artigo 21°)
No que diz respeito ao alojamento, a presente Convenção exige que os Estados
Contratantes concedam um tratamento tão favorável quanto possível aos refugiados, não
podendo ser menos favorável que o concedido, nas mesmas circunstâncias, aos
estrangeiros em geral.

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial (1995) (Artigo 5°, alínea e)
A presente convenção compromete os Estados-partes a proibir e a eliminar a
discriminação racial sob todas as suas formas e a garantir o direito de cada um à
igualdade perante a lei, principalmente no gozo dos direitos eco nómicos, sociais e
culturais, incluindo o direito à habitação.

Declaração dos Direitos das Pessoas Incapacitadas (1975) (Artigo 9°)
As pessoas incapacitadas têm direito a viver com as suas familias ou com os parentes
que delas cuidam, não estando sujeitas a condições de vida distintas ou a um tratamento
diferente daquele que é exigido pejo seu estado.

Recomendação nO162 da OIT sobre os Trabalhadores Idosos (1980) (Parte 11,
parágrafo 5, alínea g)
A presente Recomendação estabelece que os trabalhadores idosos devem usufruir, sem
discriminação por motivo de idade, da igualdade de oportunidades e tratamento aplicada
aos outros trabalhadores, em particular em relação à habitação, serviços sociais e
instituições de saúde, nomeadamente quando este acesso está vinculado à actividade
profissional ou ao emprego.

Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher (1979) (artigo 14°)
A presente convenção garante o direito das mulheres rurais a condições de vida
condignas, em particular na esfera da habitação.

Declaração Sobre O Direito Ao Desenvolvimento (1986) (Artigo 8°, n° I)
Esta Declaração apela aos Os Estados PARA TOMAREM, a nível nacional, todas as
medidas necessárias para a realização do direito ao desenvo lvimento e assegurar a
igualdade de oportunidade para todos no acesso aos recursos sociais e outras
necessidades, nomeadamente no que respeita ao alojamento.

Convenção sobre os direitos da criança (1989) (Artigo 27°)
Esta Convenção estabelece que os Estados devem tomar as medidas adequadas para
ajudar os pais e outras pessoas que tenham a criança a seu cargo a realizar o direito a um
nível de vida condigno, nomeadamente no que respeita ao alojamento.

Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias (1990) (Artigo 43°)
A presente Convenção garante o direito dos trabalhadores migrantes ao acesso à
habitação, incluindo aos programas de habitação social e protecção contra a exploração
em matéria de arrendamento

Projecto de Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
Embora ainda não adoptado, esta Declaração menciona três vezes o direito à habitação.



Os Povos Indigenas têm direito a medidas especiais no que diz respeito ao
desenvolvimento das suas condições econónúcas e sociais, em particular na esfera da
habitação. Os povos indigenas têm igualmente direito a determinar, planear e
administrar programas relativos ao alojamento e outros programas que os afectem. Do
mesmo modo, possuem autonomia em matérias respeitantes a assuntos internos ou
locais, nomeadamente questões ligadas à habitação e seus meios de financiamento.

No que diz respeito ao direito à habitação, os Governos estabeleceram compromissos a
nivel internacional, contudo estes acordos não têm carácter vinculativo.

Recomendação nO 115 da OIT sobre o alojamento dos Trabalhadores (1961)
Esta Recomendação constitui o maior texto legal sobre habitação e estabelece que a
política interna de habitação deve garantir uma habitação condigna a todos os
trabalhadores e suas famílias, dando prioridade às pessoas cujas necessidades sejam
mais urgentes.

Declaração de Vancouver sobre os Povoamentos Humanos (1976) Parte I, n° 8)
A presente Declaração foi o resultado da primeira Conferência das Nações Unidas sobre
os Povoamentos Humanos (Habitat I) que abordou a questão da organização dos
povoamentos humanos e as acções nacionais e internacionais necessárias para satisfazer
o crescimento populacional tanto das comunidades urbanas como das rurais. A
Conferência estabeleceu o conceito de povoamentos humanos como um conjunto de
diversos elementos que anteriormente haviam sido considerados separadamente uns dos
outros - o alojamento, a construção, o planeamento e a relação destes e de outras
actividades como as alterações ambientais e o desenvolvimento nacional e
internacional. A declaração descreve as obrigações dos governos no que diz respeito à
habitação, particularmente as ligadas à criação de comunidades integradas a nivel social
e racial.

Declaração de Beijing e Plataforma de Acção da IV Conferência Mundial sobre as
Mulheres (1995) (Artigo 49°, Artigo 60° alínea n, Artigo 94° e Artigo 255°, alínea K)
Esta declaração global sobre o avanço dos direitos da mulher inclui uma descrição da
pobreza como um obstáculo especifico à realização dos direitos humanos, mencionando
especificamente os sem-abrigo e pessoas sem uma habitação condigna (Artigo 49°).
Como objectivos estratégicos, a plataforma enuncia acções a desenvolver pelos
governos para garantir o acesso à habitação (artigo 60°, nO9), à boa saúde (Artigo 94°),
assim como as acções a ser empreendidas pelas organizações não governamentais e pelo
sector privado (Artigo 255°, alínea K).

Declaração de Copenhaga sobre o Desenvolvimento Social e Programa de
Acção (1995) (Artigo 19°, Artigo 34°, alíneas c, e e, Artigo 35°, alínea b, Artigo
39°, alínea h, Artigo 59°, alínea b)
O resultado desta Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social inclui dez
compromissos estabelecidos pelos Estados-Signatários, exprimindo os seus objectivos
de erradicação da pobreza e promoção do desenvolvimento social. O direito à habitação
é especificamente referido no Programa de Acção. Capitulo 2: A erradicação da pobreza
articula uma base para a acção contra a pobreza (Artigo 19°) e sugere formas para tratar
a pobreza urbana, referindo programas de alojamento nos Artigos 34°, alínea c e alínea
e. Outros artigos neste capitulo descrevem igualmente acções que os governos deveriam
sensibilizar o público acerca das necessidades de habitação (Artigo 35°, alínea b) e



sublinhar a necessidade de melhorar as condições sociais dos pais solteiros
proporcionando alojamento e apoio nos cuidados prestados às crianças (Artigo 39°,
alínea h). No capítulo 3 do Programa de Acção, que trata da redução do desemprego,
menciona-se as melhorias das habitações como medidas propicias ao melhoramento das
oportunidades de emprego dos grupos desfavorecidos (Artigo 59° , alínea b)

Agenda HABITAT e o Plano de Acção HABITAT (1996)
Este documento é o resultado da 11Conferência das Nações Unidas sobre Povoamentos
Humanos (Habitat lI), uma "Cimeira da Cidade" cujo principal objectivo era abordar os
temas da habitação adequada para todas as pessoas e os povoamentos humanos
sustentàveis no mundo urbanizado. O plano de acção global confirma, mais uma vez, o
estatuto legal do direito a uma habitação condigna e, neste contexto, estabelece mais de
cem compromissos e seiscentas recomendações para a cooperação e a acção unida no
sentido da realização do direito à habitação.

Declaração de Istambul sobre os Povoamentos Humanos (1996)
Esta declaração exprime os compromissos dos governos assumidos na Conferência
HABITAT lI, num quadro de objectivos, principios e recomendações da Agenda
Habitat.

Declaração sobre as Cidades e Outros Povoamentos Humanos no Novo Milénio
(200 I)
Esta Declaração, adoptada numa sessão extraordinária da Assembleia Geral, reviu a
Declaração de Istambul sobre os Povoamentos Humanos e a Agenda HABITAT criadas
em 1996 e prescreveu novas iniciativas no sentido de alcançar os compromissos
expressos nesses documentos. De acordo com o espírito da Declaração do Milénio das
Nações Unidas reforçou igualmente o objectivo específico da Declaração do Milénio de
melhorar de forma significativa a vida de 100 milhões de habitantes residentes em
bairros degradados antes de 2020.

A posíção do Relator Especial da ONU para a Habitação Condigna foi estabelecida
em 2000 pela Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, resolução
2000/9 e tinha como objectivo o relatório sobre o estatuto da realização dos direitos à
habitação, promover a cooperação entre e o apoio aos governos, das agências da ONU e
das ONG nacionais e internacionais, aplicar uma perspectiva de género, identificar os
tipos e as fontes possíveis de fmanciamento para actividades de habitação e facilitar a
inclusão de temas de habitação nas missões pertinentes da ONU e nas representações
nacionais. Além de informar as sessões das variadas agências e corpos das Nações
Unidas sobre temas e regiões específicas, o Relator Especial apresenta, todos os anos,
um relatório à Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, informando
acerca dos progressos realizados nesta área, temas emergentes e desafios, e
recomendações para actividades futuras. Nomeado em 2000 para um mandato de três
anos, o primeiro e actual Relator Especial é Miloon Kothari da Índia.
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DECISÃO

:1 BRASILIA
:2002.01.1.102291-6

QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença (acórdão)
condenatória(o) transitada(o) em julgado definitivamente.

Dê-se baixa na Distribuição quanto à fase de conhecimento. Também deve ser anotado
na Distribuição que doravante se trata de fase de cumprimento de sentença.

Façam-se as alterações, comunicações e substituições de praxe.

Intime-se o executado para cumprir voluntariamente os termos da sentença transitada,
no prazo de 15 (quinze) dias. Saliento, desde já, que não tendo o executado advogado
constituído nos autos, deverá ser intimado pessoalmente.

Transcorrido o prazo sem o pagamento, inclua-se a muita de 10%, nos tenmos do art.
475-J, CPC e da jurisprudência do STJ.

Ressalte-se que, nos termos do art. 475-M, a impugnação não será, em regra, recebida
com efeito suspensivo e que só poderá versar sobre os temas elencados no art. 475-L,
cpc.

Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da execução.

Brasília DF, sexta-feira, 22/11/2013 às 17h56.
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Dê-se baixa na Distribuição quanto à fase de conhecimento. Também deve ser anotado
na Distribuição que doravante se trata de fase de cumprimento de sentença.

•

Façam-se as alterações, comunicações e substituições de praxe.

Intime-se o executado para cumprir voluntariamente os termos da sentença transitada,
no prazo de 15 (quinze) dias. Saliento, desde já, que não tendo o executado advogado
constituído nos autos, deverá ser intimado pessoalmente.

Transcorrido o prazo sem o pagamento, inclua-se a multa de 10%, nos temnos do art.
475-J, CPC e da jurisprudência do STJ.

Ressalte-se que, nos termos do art. 475-M, a impugnação não será, em regra, recebida
com efeito suspensivo e que só poderá versar sobre os temas elencados no art. 475-L,
CPC.

Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da execução.

Brasília DF, sexta-feira, 22{11{2013 às 17h56.
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