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NOTASTÉCNICASSOBREAPORTARIA166/2016 -IPHAN

CONSIDERAÇÕESGERAISEPRELIMINARES:

Quando no caput consta complementa e detalha a Portaria 314/92 -
IPHAN,na verdade, a Portaria 166 vai muito além, ALTERANDOa 314/92;

Ao revogar o artigo 11 da Portaria 314, está revogando o artigo 12,
caput, do Decreto Distrital no. 10.829/87, que contem um parágrafo a
mais; estaria este sendo também revogado? Prevalece em vigor um
parágrafo sem artigo?

Odispositivo revogado trata justamente da manutenção de critérios
de ocupação aplicados pela administração à data de publicação da Portaria
314/92".

Neste caso, prevalece o conteúdo e a data para manutenção dos
critérios conforme constam no artigo 12 e seus parágrafos, em especial o
2°., do Decreto Distrital no. 10.829/87, apesar de anterior à Portaria 314, é
de iniciativa do Poder local, a quem compete legislar sobre o uso do solo no
Distrito Federal?

A Portaria 166/2016, quando revoga o artigo 11 da 314, introduz
novos critérios de uso e ocupação de áreas e setores do CUB,
contrariamente ao Decreto Distrital no. 10.829/87, portanto.

APortaria 314/92 e o Decreto Distrital 10.829/87 são citados na Lei
Orgânica do Distrito Federal, o que os transformam em "instrumentos
constitucionais.". Pode, o IPHAN,simplesmente alterá-los?

Tem, o IPHAN,poder discricionário para ALTERARdocumento que
fundamentou inscrição de Brasília como Patrimônio Cultural da
Humanidade, ferindo, portanto, Acordo Internacional?

Estranhamente, também contrariando os documentos Portaria
314/92 e o Decreto Distrital 10.829/87, a Portaria 166/2016 divide o
território objeto de Tombamento Histórico Nacional e Cultural da
Humanidade em duas áreas, com regramentos diferenciados, como se todo
o território circunscrito na poligonal destes instrumentos legais não
tivessem a mesmo importância para a preservação e como se fossem de
hierarquias diferentes. Tal conceituação INEXISTEtanto para inscrição de
Brasflla pela UNESCOcomo na própria Portaria 314 do IPHAN como
Patrimônio Histórico Nacional quanto como Patrimônio Cultural da
Humanidade. Essa divisão do território objeto do Tombamento em duas
partes, para regramentos diferenciados decorrem de interpretações
pessoais e subjetivas completamente alheias aos instrumentos legais
editados. . .P
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Ao tratar de usos do solo e de indlces urbanísticos, alterando-os
(com mais permissividade do que os instrumentos legais anteriores),
inclusive, o IPHANInvade competência exclusiva do Governo do Distrito
Federal, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal - LO-DF,onde,
também, são exigidos procedimentos obrigatórios de estudos técnicos e
participação popular precedentes ao encaminhamento de proposições
dessa natureza, para aprovação por lei distrital. É a gestão democrática
das cidades assegurada na Constituição Federal regulamentada pelo
Estatuto das Cidades, Lei Federal que regulamentou o Capitulo da Política
Urbana.

Ovocabulário utilizado na Portaria 166, tratando de uso e ocupação
do solo é confuso, dúbio, deixando muitas aberturas para permlssividades
ainda maiores. Não é um vocabulário adequado nem obedece redação
próprios de legislação de uso solo.

Merece também destacar que, a medida que esta normativa admite
usos residenciais em diversos Setores de Brasília, transforma-os em
"expansão urbana", ferindo de morte o conceito do projeto urbanistico da
cidade, que só poderia receber "expansão urbana residenciais", aquelas
definidas nos limites do documento Brasília Revisitada, de autoria do
próprio Lúcio Costa.

Não há como afirmar que esta Portaria NÃOALTERAOUSODOSOLO,
se as normas vigentes, editadas pelo Poder Local, a quem cabe legislar
sobre tal matéria, dispõem de maneira diferente e mais restritiva do que a
Portaria está a propor.

Afinal, ao contrário de Preservar o Conjunto Urbanistico de Brasília,
esta Portaria 166/2016 altera usos hoje vigentes, afronta proposta de
Lúcio Costa contida em Brasília Revisitada , invade competência local de
legislar sobre uso do solo e ignora a participação da sociedade, assegurada
pela Constituição Federal.

Sobre a parte residencial, também vale registro, que não se
destacou o conceito de UNIDADEDEVIZINHANÇA,já consagrado em 1987,
quando da inscrição de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade
pela UNESCO,arranjo urbano QUEASSEGURAAOSMORADORESO ACESSO
LIVREEDIRETOAOSCOMÉRCIOSLOCAISEAOSEQUIPAMENTOSPÚBLICOS
COMUNITÁRIOSDEEDUCAÇÃO,SEGURANÇA,LAZERE RECREAÇÃO,com os
imóveis de categoria de BENSPÚBLICOSDE USO ESPECIAL,como estão
registrados estes lotes em cartório, nos termos da legislação federal de
parcelamento do solo para fins urbanos. E tais imóveis, dessa categoria de
Bens Públicos, N!AO PODEMSIMPLESMENTERECEBERALTERAÇÃODE
DESTINAÇÃOpor Portaria do IPHAN. Há procedimentos e ritos
obrigatórios, tanto para mudança de categoria do Bem quanto para, r
mudança de uso. Mais um conflito provocado pela Portaria 166. fi'&.
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A Portaria 166 desconhece o documento BrasHia Revisitada,
instrumento legal objeto de reconhecimento pela UNESCOquando da
inscrição de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Está sendo
descumprido, portanto Acordo Internacional.

Ainda sobre as quadras residenciais de BrasHia, que têm em seus
comércios locais e nos equipamentos públicos urbanos e comunitários das
entrequadras o necessários para suprir as necessidades imediatas dos
moradores das unidades de vizinhança, a Portaria vem admitir a instalação
de quiosques nesses espaços, até hoje respeitados como espaços livres,
non-aedificandi, BENSPÚBLICOSDEUSOCOMUMDOPOVO.

A Portaria 166, embora descreva com mais propriedade as Escalas
(Residencial, Gregária, Monumental e Bucólica), NÃOFAZREBATIMENTO
AO PROPOR NORMASDE USOE OCUPAÇÃOPOR ESCALAS,o que deveria
ocorrer, pois estas é que foram objeto de especificação para fins de
Preservação do CUBoPreferiu, o IPHAN,abandonar o conceito de Escalas e
dividir o projeto por Setores para propor regramento de uso e índices
urbanísticos.

Por oportuno vale o registro de que a simples publicação dessa
Portaria 166/2016 já provocou expectativas de direito, conforme
declarado pelos próprios agentes de instituições do Governo do Distrito
Federal em reunião realizada com o Grnpo Técnico para estudar e
acompanhar o Plano de Preservação de Conjunto Urbanístico de Brasilia -
PPCUB, com consultas de possibilidades de empreendimentos até hoje
vedados pela legislação vigente em Brasilia.

Vejamos:

CONSIDERAÇÕESGERAISSOBREPORTARIA166/2016 -IPHAN - USO
DOSOLO:

A expressão uso diversificado é amplamente utilizado para setores
do Conjunto Urbanístico de Brasília sem que conste seu conceito no
glossário que acompanha a Portaria.
Por vezes é utilizada a expressão uso diversificado exceto ...(tais) usos, o que
fortalece a possibilidade de que onde consta a simples expressão uso
diversificado, TODOSOSUSOSESTÃOPERMITIDOS.

Outras vezes é utilizada a expressão uso predominante sem que este
esteja, também, conceituado no glossário.

A expressão uso residencial predominante aparece com e sem
restrições, deixando o aplicador da norma desorientado e os interessad~
em fazer mal uso da norma, inteiramente a vontade. ft
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Vale registrar que a expressão uso predominante, mesmo que venha
acompanhada de alguma especificação, NÃO RESTRINGE NEM ELIMINAA
POSSIBllDADE DE TODOS OS OUTROS USOS, e já foi objeto de decisão em
juízo, no âmbito do Distrito Federal, em desfavor ao Governo do Distrito
Federal. Tal fato exige do legislador um cuidado ainda maior ao editar
normas urbanísticas e de uso do solo.
Esse registro é indispensável pois a Portaria 166/2016 contem inúmeros
problemas dessa natureza, com denominações imprecisas, passíveis de
muitas interpretações e certamente será utilizada por aqueles que só têm
interesse em maior lucro e nenhuma preocupação com a preservação do
Conjunto Urbanístico de Brasília.

Acrescente-se que, ainda que, na medida em que a Portaria
166/2016 permite uso residencial em Setores diversos, inclusive no centro
da cidade, na Escala Gregária , ao longo do Eixo Monumental, na Escala
Monumental e Bucólica, ESTÁ PERMITINDO EXPANSÃO URBANA
CONTRARIANDOO DOCUMENTOBRASiLIAREVISITADA,onde Lúcio Costa
definiu, precisamente, ONDE PODERIA OCORRER EXPANSÃO URBANA
RESIDENCIAL,SEMPREJuizo DOCONJUNTOURBANiSTlCODE BRASiLIA.

JJ ~~ . O O,' -v~cft.ttt..~(L\c~~
TANIABATTELLADESIQUEIRA I -
Arquiteta e urbanista
Sociedade Civil
Frente Comunitária do Sítio Histórico de Brasília e Distrito Federal
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