
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

 

Presidência

Ofício SEI-GDF n.º 197/2018 - CODHAB/PRESI Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2018

Senhora Presidente,

 

Em atenção ao O cio nº 002/2018 – AMMVS/DF, que complementa o O cio 155/2017,
publicados na íntegra em nosso portal www.codhab.df.gov.br, informamos o que se segue:

Nos itens 1.1, 1.1.1 e 1.1.2, a AMMVS cita trechos de cláusulas integrantes do Primeiro,
Segundo e Terceiro Termos Adi vos ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel e
Gratuito – CDRU, datados de 22/11/2006, 13/04/2012 e 26/12/2013, respec vamente, alegando que
esses parágrafos deixam clara a possibilidade das entidades indicarem suas demandas.

No entanto, se observarmos o disposto nos próprios trechos dos adi vos citados nos
O cios da AMMVS, atestamos que as oportunidades de indicação de demanda para o
empreendimento Riacho Fundo II – 4ª etapa foram repe das vezes acatadas, como, a tulo de
exemplo, comprova a própria Cláusula Sexta, Parágrafo Único, do Terceiro Termo Adi vo, de
26/12/2013, que cita:

Cláusula Sexta – Inciso III – Fica a Outorgada obrigada a: encaminhar ao Distrito
Federal, para a habilitação a lista defini va dos indicados com a vinculação às
respectivas unidades habitacionais, bem como o cadastro de reserva definitivo.

Parágrafo Único – Na hipótese de se esgotar a lista e o cadastro encaminhados pela
Outorgada ao Distrito Federal em 15 de outubro de 2013, mas ainda exis rem
imóveis para des nação, automa camente será u lizado o “Novo Cadastro do
Programa Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal”, desde que observado
os requisitos previstos na Cláusula Quinta deste Contrato.

 

Importante ressaltar, que apesar das partes negritadas acima (grifo nosso) deixarem
evidenciado que houve a oportunidade de indicação da demanda por parte das en dades em
26/12/2013, quando foram listados 8.847 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete) candidatos, em
atenção à solicitação da AMMVS, Coalizão e En dades par cipantes, em 05/05/2016, em carácter
excepcional e após diversas reuniões realizadas na SEGETH, CODHAB e SPU, foi firmado o Quarto
Termo Adi vo  com a finalidade específica de nova oportunidade de indicação de demanda para a
Outorgada e en dades par cipantes, como disposto no Parágrafo Terceiro e Quarto da Cláusula
Sexta, in verbis:

 

Parágrafo Terceiro - caso o número de beneficiários finais viáveis, conforme os critérios
es pulados no Parágrafo Primeiro seja inferior ao da  quota das respe vas 207
en dades/associações, poderá haver migração entre os candidatos par cipantes das
listas oficiais da Segeth/Codhab, para preenchimento da quota proporcional, desde
que assinado o Termo de Migração anexo a este Adi vo pelo presidente da
en dade/associação e candidato a ser migrado, e encaminhado pela en dade
organizadora AMMVS, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
assinatura deste Aditivo.

Parágrafo Quarto – Se após decorridos os 120 (cento e vinte) dias, e ainda exis rem
imóveis disponíveis, mesmo após a adoção dos critérios estabelecidos nos Parágrafos
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Primeiro, Segundo e Terceiro, a Segeth/Codhab estará autorizada a u lizar os
percentuais na ordem de classificação do portal www.codhab.df.gov.brpara conclusão
do projeto, (...)

 

Nos itens 2, 3 e 4, do Ofício 002/2018, a AMMVS expõe adicionalmente a sua percepção
de direito à indicação da demanda, que em nosso entendimento, encontra-se integralmente superada
pelo disposto nas cláusulas e parágrafos acima transcritos do Terceiro e Quarto Aditivos.

No item 5, a AMMVS cita a Decisão nº 6406 do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
que trata da autonomia para indicação de demanda a en dades e outros pontos da Polí ca
Habitacional, em atenção a Lei 3877/2006. Torna-se necessário esclarecer que todas as
recomendações do TCDF estão sendo criteriosamente cumpridas e estão relacionadas aos novos
editais e entregas de empreendimentos e áreas licitadas pela CODHAB, o que se diferencia do
Empreendimento Riacho Fundo II – Quarta Etapa, que possui Contratos e Termos Adi vos
próprios, desde a sua criação em 2005, assinados oficialmente pelas partes, que regulamentam o
projeto e não deixam dúvidas sobre as etapas e providências relativas à indicação da demanda.

Esta CODHAB ressalta ainda que, à luz dos direcionamentos passados pelos órgãos de
controle, a alterna va pleiteada pela AMMVS de indicação adicional de demanda, ou subs tuição de
associados para as unidades residuais, acarreta ao processo uma enorme quan dade de denúncias
por falta de critérios claros e justos, transparência e, ainda, reclamações por cobrança indevida de
valores não estabelecidos em contrato e oficialmente não reconhecidos.

Atenciosamente,

 

 

À Senhora

Cristiane Maria de Sales

Presidente da Associação Pro Morar do Movimento Vida de Samambaia- AMMVS

QN 19 Conjunto 06 Casa 23

CEP 71881-726 – Riacho Fundo II/DF

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FIORETI DE MENEZES - Matr.0000901-6,
Diretor(a)-Presidente - Substituto(a), em 07/02/2018, às 10:28, conforme art. 6º, do Decreto n°
36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE - Matr.0267337-1,
Secretário da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, em
07/02/2018, às 16:03, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 5093141 código CRC= 8F29D4BC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Jurídico Legislativa

Despacho SEI-GDF  SEGETH/GAB/AJL Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2018

Referência: Processo SEI nº 00392-00001258/2018-40

Interessado: GAB/SEGETH

Assunto: Ofício nº 002/2018 - AMMVS/DF

 

Senhor Chefe,

 

O processo acima referenciado foi encaminhado a esta Assessoria Jurídico-Legisla va -
AJL pelo Gabinete desta Pasta, conforme Despacho SEI-GDF SEGETH/GAB (4943854), para análise e
manifestação acerca do Ofício nº 002/2018 – AMMVS/DF (4943280).

Em apertada síntese, a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia –
AMMVS ques ona, por meio do O cio nº 002/2018 – AMMVS/DF encaminhado a esta Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH (4943280) e a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB (4581664), a forma de indicação de
demanda para o empreendimento do Riacho Fundo II – 4ª Etapa.

Nesse sen do, cabe ressaltar o disposto no O cio nº 002/2018 – AMMVS/DF
(4943280), a saber:

 

(...)

1.1.        Em reunião realizada no dia 27/09/2017, em que par ciparam
representantes da SPU, GDF (SEGETH, CODHAB E TERRACAP) e AMMVS, a CODHAB
entende que restou acordado que os nomes encaminhados por esta úl ma
deveriam seguir a ordem de classificação conforme lista con da no sí o eletrônico
do CODHAB. Entretanto, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que
confronta vários disposi vos contratuais e legais, em especial o Contrato de Direito
Real de Uso Resolúvel e Gratuito pactuado que permi u a realização do projeto e da
Lei Distrital 3.877/2006 que foi basilar para a construção dos entendimentos entre
o setor público e as en dades do movimento popular, assim como diretrizes e
entendimentos colegiados anteriormente pacificados, fato que representa grande
risco jurídico.

(...)

5.             Corrobora de forma contundente para o pleito posto, o entendimento
extraído da DECISÃO Nº 6406/2016 do TCDF, onde foi veemente recomendada o
cumprimento da Lei 3877/06 nos Programas Habitacionais do GDF, em especial os
direcionados às associações e coopera vas, onde em nenhum momento figura a
necessidade de obediência à critérios de classificação junto a CODHAB, sobretudo
em programas específicos, como ocorre no caso concreto. (sic) (grifou-se)

 

Preliminarmente, convém informar que em 26 de maio de 2006, foi celebrado, entre a
União (outorgante) e a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia (outorgada), Contrato
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União (outorgante) e a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia (outorgada), Contrato
de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel - CDRU de imóvel localizado no Riacho Fundo II. O
referido instrumento tem por objeto “viabilizar o acesso ao Programa Crédito Solidário, criado pela
Resolução nº 93, de 28 de abril de 2004, ou a outras linhas de crédito des nadas a programas
habitacionais de interesse social, para os associados e cooperantes cujo rendimento familiar não
ultrapasse 05 (cinco) salários mínimos, da OUTORGADA Cessionária e das demais associações e
coopera vas por ela representadas, assim como viabilizar o início da urbanização da área, pelo
Governo do Distrito Federal”.

O supramencionado Contrato sofreu modificações, que foram formalizadas por meio da
celebração de quatro adi vos contratuais. No Quarto Termo Adi vo, celebrado em 05 de maio de
2016, restou pactuado que as en dades par cipantes teriam até o dia 02 de setembro de 2016 para
encaminharem os beneficiários iden ficados nas listas oficiais da CODHAB, visando o preenchimento
das unidades habitacionais existentes e que, a par r do dia 03 de setembro de 2016, restando
unidades habitacionais a serem contratadas, seria u lizada a lista oficial da CODHAB, na ordem
hierárquica e condições previstas na Lei nº 3.877/2006.

 Assim, convém destacar o disposto no Quarto Termo Adi vo, que encontra-se
disponível no sítio eletrônico http://www.codhab.df.gov.br/pagina/50, ipsis litteris:

 

Parágrafo Terceiro — caso o número de beneficiários finais viáveis, conforme os
critérios es pulados no Parágrafo Primeiro seja inferior ao da quota das
respe vas 207 en dades/associações, poderá haver migração entre os candidatos
par cipantes das l istas oficiais da SEGETH/CODHAB para preenchimento da quota
proporcional, desde que assinado o Termo de Migração anexo a este Adi vo pelo
presidente da en dade/associação e candidato a ser migrado, e encaminhado pela
en dade organizadora AMMVS, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da assinatura desse Aditivo;

Parágrafo Quarto — se após decorridos os 120 (cento e vinte) dias, e ainda
exis rem imóveis disponíveis, mesmo após a adoção dos critérios estabelecidos nos
Parágrafos Primeiro, Segundo e Terceiro, a SEGETH/CODHAB estará autorizada a
u lizar os percentuais na ordem de classificação do portal
h p://www.codhab.df.gov.br para conclusão do Projeto, o qual consiste na regra
geral de 40% (quarenta por cento) da Relação de Inscrição Individual - RII, 40%
(quarenta por cento) da Relação de Inscrição por En dade — RIE, mesmo que não
integrante da Coalizão pela Moradia Popular, e 20% (vinte por cento) de L ista de
Idosos, Pessoas com Deficiência e casos de Vulnerabilidade, nos termos do art. 5°, §
1°, da Lei Distrital n° 3.877, de 26 de junho de 2006; (grifou-se)

 

Destarte, no que tange à alegação – inserta no O cio nº 002/2018 – AMMVS/DF
(4943280) - de não observância do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel e Gratuito
por parte da CODHAB, quando da indicação dos beneficiários para o empreendimento do Riacho Fundo
II – 4ª Etapa, esta Assessoria Jurídico-Legisla va entende que tal argumentação não deve prosperar,
tendo em vista o disposto no Quarto Termo Adi vo, que norteia, de forma clara e precisa, a forma de
atuação da mencionada Companhia.

Nesse diapasão, manifestou-se a CODHAB no O cio SEI-GDF n.º 75/2018 -
 CODHAB/PRESI (4689902), in verbis:

 

Nos itens 2, 3 e 4 do O cio 002/2018, a AMMVS expõe adicionalmente a sua
percepção de direito à indicação da demanda, que em nosso entendimento,
encontra-se integralmente superada pelo disposto nas cláusulas e parágrafos acima
transcritos do Terceiro e Quarto Aditivos. (grifou-se)

 

Ademais, em relação à alegação de não observância da Lei Distrital nº 3.877/2006,
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quando da u lização das listas oficiais da CODHAB para a indicação da demanda para o
empreendimento do Riacho Fundo II – 4ª Etapa, convém informar, em que pese o Contrato de
Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel e Gratuito ter sido celebrado anteriormente a vigência da
referida norma legal, suas disposições balizam os critérios estabelecidos por aquela Companhia para
formação das listas oficiais e consequente escolha dos beneficiários.

Por fim, no que se refere à Decisão nº 6.406 do Tribunal de Contas do Distrito Federal -
TCDF, exarada em razão da Representação nº 15/2015-MF, formulada pelo Ministério Público junto à
Corte de Contas, acerca de possíveis irregularidade na alienação a terceiros de imóveis adquiridos por
meio de programa governamental de habitação no Projeto Mangueiral, cabe ressaltar a manifestação
da CODHAB, inserta no Ofício SEI-GDF n.º 75/2018 - CODHAB/PRESI (4689902), a saber:

 

No item 5, a AMMVS cita a Decisão nº 6406 do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, que trata da autonomia para indicação de demanda à en dades e outros
pontos da Polí ca Habitacional, em cumprimento à Lei 3877/2006. Para tanto,
torna-se necessário esclarecer que todas as recomendações do TCDF estão sendo
criteriosamente cumpridas e estão relacionadas aos novos editais e entregas de
empreendimentos e áreas licitadas pela CODHAB, o que se diferencia do
Empreendimento Riacho Fundo II – Quarta Etapa, que possui contratos e termos
adi vos próprios, desde a sua criação em 2005, assinados oficialmente pelas partes,
que regulamentam o projeto e não deixam dúvidas sobre as etapas e providências
relativas à indicação da demanda. (grifou-se)

 

Dessa forma, esta Assessoria Jurídico-Legisla va entende, s.m.j., não exis r óbice
jurídico à forma de indicação de demanda para o empreendimento do Riacho Fundo II – 4ª Etapa,
constante do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel e Gratuito e suas alterações,
tendo em vista que os critérios estabelecidos encontram-se em consonância com o disposto na Lei
Distrital nº 3.877/2006, devendo as disposições insertas na CDRU ser de observância obrigatória por
todos os contraentes.  

Ante o exposto, sugere-se o retorno dos autos ao GAB/SEGETH, para conhecimento e
adoção das providências pertinentes.

 

DIRCEU FALCÃO DA MOTA NETO

Assessor Especial

AJL/SEGETH

 

HÉLIO RODRIGUES

Assessor Especial

AJL/SEGETH

 

1. De Acordo.

2. Encaminhem-se os autos ao GAB/SEGETH com a manifestação retro, para as providências
decorrentes.

 

HELDER DE ARAÚJO BARROS
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Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa

AJL/SEGETH

 

Documento assinado eletronicamente por DIRCEU FALCAO DA MOTA NETO - Matr.0268449-7,
Assessor(a) Especial, em 01/02/2018, às 15:47, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELIO RODRIGUES DA SILVA - Matr.0260073-0,
Assessor(a) Especial, em 01/02/2018, às 15:48, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de
Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER DE ARAUJO BARROS - Matr.0269692-4,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 02/02/2018, às 11:30, conforme art. 6º, do Decreto
n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 4969348 código CRC= B9D77DE2.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 2º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF
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