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Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia

OFICIO N' 155/2017 - AMl\lVS/DF Brasília, 20 de Dezembro de 2017

Assunto: IResposta ao Ofício N' 100.003.217/2017 -- PRESI/CODHAB/DF.

Ao Senhor
G]'LSON P,4RANHOS
Diretor-Presidente
Companhia de Desenvolvimento llabitacional do Distrito cedera!
SCS Quadra 06 Lotes 13/14
Bloco A - 5' Andar - Edifício SEDUZ
Asa Sul
71881-726 - Brasília/DF

CODHJ\B/DF

DcODHAn / DF
CODHAB

1 5:36:07
77 7-003 .2 02/20 1 7

OFICIOPrezado Diretor-Presidente:

l

9

Acusamos o recebimento do Oflício n' 100.003.217/2017 -- PRESA/CODHAB/DF, datado de 07 de

dezembro de 2017, e recebido através de e-mail por esta entidade no dia 10 de outubro de 2017.

No que se refere aos documentos listados anexo l e, dissertados nos pará©afos 1, 2, 3 e 4, gostaríamos

de esclarecer que:

OS Ofícios AMMVS/DF D's 144 e 145/2017 foram encaminhados obedecendo o estrito

entendimento fimlado na reuMão realizada em 27/09/2017, com a participação da SPU, GDF

(SEGETH, CODHAB e TERjtACAP) c AMMVS, a qual tratou das unidades residuais no

Prometo Habitacional de Interesse Social Riacho Fundo ll -- 4' Etapa e, teve os seus

encaminhamentos registrados em ATA.

b. Com a devida vénia, discordamos do entelldimento ãm3ado por essa CODlJIAB e explicitado

no item 4 do refeHdo ofício. Tal discordância se dá pelo fato de que esse entendimento vai de

encontro aos itens l e 2 dos encan)inhamentos âmiados e registrados na ATA.
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Do sétimo parágrafo do texto da ATA podemos claramente extrair a compreensão de que os

presentes a reunião concordaram que o GDF, através da CODHAB, indicaria "...quczz?rídade

suRicieKLe de imcritos etn sua lista para abarcar. no tttínimo, o Último assaltado da
ml/U}/S..." da lista encaminhada por essa entidade. Deste modo, entendemos que não havia

limitação quanto a posição do associado ou cooperado na lista da CODHAB

Importante frisar que esse entendimento foi construído a partir da compreensão de que

o prometo em questão é ítuto de mais de vinte anos de diálogos e debates do
Movimento Social com os Governos Federal e Distrital. E que desse modo, deveria

ser preservada a autonomia do Movimento Social na indicação dos beneficiários,

desde que, observado e respeitado os regramentos estabelecidos na CDRU e seus

aditivos

No que se refere aos documentos encaminhados no anexo 111 e tratados no parágrafo 5, do referido

oHcío, devemos esclarecer que

A composição original da Coalização de Luta Pela Moradia Popular no Distrito Federal:

fórum político e orientativo do prometo, é formada por 203 entidades que congregam e

representam as 207 Associações e Cooperativas que participam do Prometo Habitacional de

Interesse Social Riacho Fundo ll -- 4' Etapa, o qual essa entidade foi eleita para ser sua gestora

administrativa.

b. Não há como reconhecer como válido um documento que não passou por qualquerreuú.ão da

Coalizão e conta apenas três assinatúas não identiâcadas.

O requerimento encaminhado pela CMP, a entidade já foi devidamente infom)ada da vigência

do 4' Temia Aditivo a CDRU, de seus termos, bens como, da impossibilidade de atendimento

do pleito como está formulado.

d. Em ambos os casos, ao que nos parece, o inconformismo com o devido processo

administrativo estabelecido pela AMMVS a partir da estrita observação da CDRU e seus

aditivos, bem como, do diálogo tripartite com o Governos Federal e do Distrito Federal, faz

com que indivíduos busqueln na tentati';a de burla ao regramento estabelecido na CDRU e

seus aditivos, umê

decisões coletivas

última fomla de tentar que os seus interesses prevalençam sobre asares1]nQ

Endereço: QN 19 Conjunto 06 Casa 23 Riacho Fundo ll - DF Email: ammvs.df@gmail.com
' Telefone - 3562-161 1



AMMVS
Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia

'":;';::".
27/09/2017,

reco

atra

Atenciosamente
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OFÍCIO N' OC2/2018 - AMMVS/DF Brasília. 12 de janeiro de 2018

Assunto: Complementação ao OFICIO N' 155/201 7 AMMVS/DF

Ao Senhor
GILSON PARANHOS
Diretor-P!"evidente
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
SCS Quadra 06 Lotes 13/14
Bloco A - 5' Andar - Edifício SEDUH
Asa Sui
7188t -726 - Brasília/DF

CODHAB/DF

c/c

Ao Senhor
THIAGO TEiXEIRA DE ANDRADE
Secretário de Estado
Secretaha de Estado de Gestão do Território e Habitação
SCS Quadra 06, Lotes 13/14
Bloco A - 3' Andar -- Edifício SEDUH
Asa Sul
7188i-726 - Brasília/DF

SEGETH

Prezado Diretor-.Presidente

l Em complementação ao OFICIO N' 155/2017 -- AMMVS/DF, feito em resposta ao

Ofício NQ 100.003 21 7.r2017 PRESA/CODHABi'DF. que versa sobre os 509 nomes de

seus associados contidos na última lista encaminhada a CODHAB, faz-se necessário

esclarecer adicionalmente:

1.1. Em reunião realizada no dia 27/09/2017, em que participaram representantes

da SPU. GDF (SEGETH. CODHAB E TERRACAP) e AMMVS. a CODHAB entende

que restou acordado que os nomes encaminhados por esta última deveriam seguir a

ordem de classificação conforme líst:a contida no sítio eletrõnico do COt)HAB

Entretanto, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que confronta vários

/" m M :. . »+A f'ti= /" C);,.bf..h,.. C'. Inda i! ... f"'tr d{/Rnrnníl Câ
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dispositivos contratuais e legais, em especial o Corltrato de Direito Real de Uso

Resolúvel e Gratuito pactuado que permitiu a realização do projeto e da Lei Distrital

3.877/20Q6 que foi basilar para a construção dos entendimentos entre o setor

público e as entidades do movimento popular, assim como diretrizes e
entendimentos coleglados anterio;rmente pacificados, fato que representa grande

risco jurídico. Senão vejamos:

1.1.1. 0 1o Termo Aditivo do CDRU traz em seu bojo, no item 11, o seguinte

dispositivo: "Á C/áusu/a Quinta -- Parágrafo Prime/ro passa a v/gorar com a

seguinte redução: As associações e cooperativas, seguindo cz"itéríos definidos

pelo Comité Gestor de Cooperação Técnica, em acol"do com a Poiíííca Nacional

de Habitação, do Ministério das Cidades, e com as diretrizes para a habitação

do Gole!"no do Dista"ito cedera!, indicarão as famílias para que a Secretas"Ía de

Estado do Desenvolvimento Ut"band e Habitação do Distrito Federal -- SEDUZ

as habilite com base no$ c!"itéríos e condições estabelecidas na Lei Distrital n'

3877, de 26 dej nba de 20a6-.' (Grifo nossos

1.1.2. 0 3a Termo aditivo, em $eu item lil, assim dispõe: "0 Parágrafo Primeiro da

Cláusula Quinta passa ter a seguinte redução: as associações e cooperativas,

seguindo os critérios definidos em assembleias devidamente }"egistt"idos em

ata, indicam"ão as famílias para que o Distrito Feder"aJ as habilite com base nos

critér'ios e condições estabelecidos Ba Lei Di.strita! Ro 3877/06, que dispõe

sobre a política habitacional do Distrito Federal e legislação complementar'

(Grifo nosso)

t .2. Pelos dispositivos postos, evidencia-se claramente a necessidade de se aplicar

à CRDU pactuada as díretrizes da Lei Distrital 3877/2006, que por sua vez dispõe

que

'Ad. 19 Para participar de programas habitacionais destinados 6 cooperativa ou

associação, o candidato deve atender ao seguinte

/ ter maioridade ou ser emancipado na forma da iei civil;

C:f.n .n;l' 'npn rn\ /e f4'F/;;\rtí-n nil /%rxr'n
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// residia no i)isÍ!"ito cedera! nos Últimos cinco anos

$i} -- r\ão ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de

im6ve} residencial no Distrito Federal;

/v não ser usufrutuário de imóvel residencia! no Distrito cedera!,

V ter renda familiar compatível com o programa

2 Desse modo, à luz dos dispositivos acima relacionados, resta evidenciado que a

submissão dos associados e cooperados aos cria:érios de classificação afronta a

líteraiidade da lei basilar e norteadora da Ct)RU pactuado, requisito que deve ser

Imediatamente afastado, prevalecendo apenas a taxatividade da referida Lei Distrital

3877/06, o que, por conseguinte, convalida a contemplação de todos os 509

associados encaminhados, eis que todos se enquadram no$ requisitos exigidos peia

referida lei.

3. Em se mantendo o entendimento da CODHAí3 sobre o acordado na referida reunião de

27/09/2017, estará se feãndo mortalmente o direito das associações e cooperativas

representadas peia AMMVS, uma vez que tradicionalmenl:e ao longo dos anos, e em

conformidade com a Lei 3877/06, as entidades vêm indicando e comtemplando os seus

associados dessa mesma forma. Portanto, mudar a regra basilar, nesse {'momento do

projeto. representa grande risco jurídico e sobretudo social, uma vez que seguindo as

diretrizes da CDRU. a indicação dos nomes encaminhados foi oriunda de vários

critérios aprovados pelas entidades em assembleias especificas para tal. Acrescente-

se ainda que a estes associados foram afirmadas que, diante de seus devidos

enquadramentos nos critérios da CDRU e da LE1 3877/2006, a possiblidade de

contemplação seda grande. Portanto, negar-lhes o direito de acesso a tão sonhada

casa própria em razão de critério de classificação destoa completamente da regra

esculpida para as associações e cooperativas

4. Há que se considerar ainda que convalidar o equivocado entendimento representará

séria instabilidade na relação das 207 associações e cooperativas representadas pela

t:. ...\,..l,. It F"\C. C'r-v-+n;l' 'lf'nx'n\ía i4t/fh
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AMMVS junto aos seus associados e cooperados. fato que deve ser sopesado e

rechaçado. tendo em vista qu= conforme a própria CDRU. a outorgada reverte se de

entidade de grande interesse público e social

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 cooperativas, onde em nen:hum momento figura a necessidade de

obediência à critérios de classificação junto a CODHAB, sobretudo em programas

específicos, como ocorre no caso concreto

6 De outro modo, entendemos que o GDF figura na CDRU como interveniente e, como

tal, a decisão de impor aos associados e cooperados critérios de classificação

representa ato administrativo discricionário em desconformidade com o prometo

específico, Dueto da CDRU, e claramente afronta a legislação em vigor, eis que por

determinação legal tais entidades têm direito a 40% de todas as unidades habitacionais

destinadas aos programas habitacionais no Distrito Federal, sendo que para

contemplação de seus associados não figura a necessidade de classificação junto a

CODHAB. Assim, em que pese a submissão dos 509 nomes encaminhados à critérios

de classificação os mesmo não poderiam ter sido equipados a lista geral da CODHAB,

em análise mais aprofundada observa-se que tal ato se reveste de ilegalidade

emanada pelo Podem" Público que representa demasiado risco jurídico e atinge

frontalmente um direito adquirido, que representa preceito fundamental plenamente

tutelado pela legislação pátria, podendo inclusive ser combatido por meio de ADPF,

conforme ditames do Artigo 1 02, $1' da Constituição Federal e Lei g882.'99

6.7. Vejamos: 'Lei 9882/99:Art. lo A arguição prevista no $ 1o do art. 102 da

Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Feder"aí, e terá por

objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resuftartte de ato do F'odes
Público.

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito

fundamental:

l"\F . Email. amrnxfc d'fÇ nr-11S;l f"'nn'Y'}n C: f'\ .-.. -b "'>Qfn /'' .K .-. '. C> :a,-h,x Ct ,.nNn 11
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l quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato

normativo federal, estadual ou municipal, }ncJuídos os anteriores à Constituição:

7. Por todo o exposto, rogamos pelo entendimento de que a relação dos 509 nomes

encaminhados pela AMblVS a CODHAB sejam analisados unicamente sob o prisma

dos dispositivos colacionados, imperando que o critério de classificação seja

prontamente afastado e que todos os nomes sejam contemplados.

Atencíosamente

CKlgTIANe mAniA FALES
\x.EFesidente


