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Editorial
Nos dias atuais, mesmo com a 

vasta quantidade de informações e 
notícias produzidas diariamente e 
com o acesso à internet para maior 
parcela da população, a desinfor-
mação ainda seja um problema gra-
ve em nossa sociedade.

Pesquisas apontam que a quan-
tidade de conteúdo que nós consu-
mimos por dia representa a mesma 
quantidade que um cidadão consu-
miu em 1930, durante toda a déca-
da. O interessante, ou preocupante, 
é que os boatos e mentiras continu-
am se proliferando como um vírus 
ainda sem vacina. Podemos dizer 
que também vivenciamos uma pan-
demia da desinformação.

Apesar de ter afirmado que os 
boatos, mentiras e falácias serem 
elementos que permanecem em 
nossa sociedade há tempos, é pre-
ciso destacar a qualificação na sua 
produção. Quando criança, quem 
nunca brincou de “telefone sem 
fio”?! A frase do início da brinca-
deira raramente era a mesma que 
a última criança ouvia. A dinâmica 
é uma maneira lúdica que explica 
como os boatos surgem. Porém, ou-
tro aspecto da brincadeira também 
ocorre na realidade: a distorção 
proposital da mensagem.

Exemplos nós temos vários: fal-
sas informações sobre tratamento 
da covid-19; destruição de reputa-
ção na internet com notícias falsas; 
e, bem mais próximo da nossa rea-
lidade, mentiras sobre legalização 
dos condomínios. 

O caso do condomínio Solar de 
Athenas, que trazemos nesta edi-
ção, é emblemático. O condomínio, 
ainda irregular, tem a maioria fa-
vorável a regularização. Entretan-
to, advogados e associações que 
representam uma pequena parcela 
dos moradores, lutam contra a lega-
lidade do terreno. 

Os argumentos não duram até a 
página dois. Teorias conspiratórias, 
notícias falsas e mitos que causam 
medo na população sobre a regu-
larização de condomínios no DF. A 
derrubada de muros – o que nunca 
ocorreu em nenhum parcelamento 
regularizado da região – é um des-
ses mitos. Sim, mitos, elementos 
de uma fantasia irreal, lunática.
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De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado no 
início de junho, o Distrito Federal 
está próximo de alcançar a marca 
dos sete mil casos de infecção pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 

Atualmente, 6.724 pessoas já 
contraíram a doença, sendo em 
sua maioria, pessoas entre 30 
e 39 anos. Destes casos, 2.926 
são considerados casos ativos 
da doença. Nas últimas 24 

A Secretaria de Saúde (SES) já 
testou 100.946 brasilienses para 
Covid-19, por meio de postos 
drive-thru. A testagem em massa 
na população do Distrito Federal 
começou em 21 de abril e já 
confirmou o novo coronavírus 
em 1.695 cidadãos. Na sexta-feira 

horas, mais 68 casos foram 
confirmados.

No último domingo, o 
DF registrou o recorde no 
número de óbitos, com nove 
pessoas mortas pelo vírus, 
totalizando cerca de 104 
vítimas das doenças. 
Atualmente, cerca de 
85 pacientes seguem em 
estado grave em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI).

(22), foram realizados mais 5.585 
exames que detectaram a doença 
em 176 pessoas.

A unidade que mais apresentou 
registros de confirmação de 
Covid-19, por meio do teste rápido, 
foi o posto montado no IESB, em 
Ceilândia, com 298 casos. Em 

seguida, vêm a unidade 
situada no ParkShopping, com 
229 casos, e a do Gama, com 205 
resultados positivos. Os testes são 
seguros e aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218

10 Ano
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com

MAIS DE 100 MIL BRASILIENSE JÁ FORAM TESTADOS

No DF,

   já contraíram
a doença

6.724
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Em um artigo seu, vo-
cê citou um estudo do 
Fórum Mundial Econô-
mico de 2018, onde com-
parava a crise hídrica 
ao terrorismo, ou seja, 
dizia que a crise hídrica 
leva mais risco do que 
o próprio terrorismo. O 
que isso quer dizer?

Esse ponto é o que muda 
a agenda hídrica nos últi-
mos 10 anos, pelo menos, 
que é exatamente o entendi-
mento do risco hídrico mun-
do afora. Isso é capturado 
também nesse relatório do 
Fórum Econômico Mundial, 
que é o Relatório de Riscos 
Globais, onde a questão da 
crise hídrica e das mudan-
ças climáticas e desastres 
naturais que a gente vê ex-
pressos na água, os efeitos 
e impactos pelo excesso ou 
pela falta, tem também sido 
percebido pelas empresas, 
pelos investidores, porque 
tem havido problemas no 
mundo inteiro, de perdas 
econômicas decorrentes do 
impacto da crise hídrica. 
Então são esses fatores que 
levam a esse entendimento 
e percepção do risco hídrico. 

Trazendo um pouco 
para o Brasil, fale mais 
sobre o projeto da co-
alisão das cidades pe-
la água, vocês atuam 
em diversas regiões do 
Brasil, inclusive aqui 
em Brasília também, a 
gente tem uma crise hí-
drica anual né, em al-
guns anos mais intensa, 
em outros não. Como 
vocês atuam? Quais os 
resultados?

Foi feita uma análise no 
ano passado, de opções de 
investimento em soluções de 
natureza. O resultado foram 
25 regiões como oportuni-
dade de investimento em 
soluções baseadas na na-
tureza como restauração e 
conservação da floresta pa-
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ra ter uma ação como esta 
que nós desenvolvemos, de 
fundo de água. Dessas 25 
regiões, 12 delas estavam no 
Brasil, atuamos em 6, são 
projetos feitos para funcio-
nar a longo prazo, de forma 
perene. 

O resultado depois de 
5 anos é que alcançamos 
cerca de 123 mil hectares, 
isso significa 123 mil cam-
pos de futebol, por exem-
plo. Mais de 4 mil famílias 
beneficiadas, mais de 20 
milhoes de reais efetuados 
em pagamentos por servi-
ços ambientais, criando um 
estimulo para quem está na 
ponta, para os proprietários 
rurais atuando na busca por 
melhoria de qualidade de 
vida, e mais de 250 milhões 
de reais alavancados. 

Essa é a conservação 
sob medida, missão da 
TNC?

Exato. Se não dá para 
manejar tudo, pela escassez 
do recurso, a ciência pode 
nos apontar e nos auxiliar a 
escolher quais são as áreas 
iniciais que precisam ser re-
cuperadas, que precisam ser 
mantidas, porque elas cum-
prem com uma função eco-
lógica, e uma dessas funções 
é ajudar a ampliar a segu-
rança hídrica por meio da 

melhor qualidade e quan-
tidade de água, e mais do 
que isso, trazendo o bene-
fício duradouro, a medida 
que você protege as fontes 
de agua, você reduz custos, 
e melhora também a situ-
ação econômica para nós 
usuários.

Como requalificar es-
paços urbanizados nu-
ma perspectiva social 
sem a participação de re-
presentações sociais nos 
processos decisórios?

Não dá, é fundamental 
a participação da sociedade 
nessas questões, até porque 
os governos passam, nós fi-
camos, e na medida que nós 
também afirmamos que a 
nova cultura da água é fun-
damental, isso passa obvia-
mente pela responsabilida-
de cidadã, da participação 
da sociedade, e os meca-
nismos da lei dos recur-
sos hídricos, por exemplo, 
nós chamamos da lei das 
águas, permite essa parti-
cipação. É um elemento es-
truturante dessa lei, a parti-
cipação, a descentralização 
e a integração, porque nós 
também temos ainda ações 
pulverizadas e sobrepostas, 
então é importante tam-
bém integrar os instrumen-
tos de gestão, as diferentes 
políticas públicas, e o pilar 
fundamental de tudo isso é 
a sociedade. 

Quais as dificuldades 
de conectar as políticas 
públicas dentro de um 
ciclo hidrológico?

Existe todo um trabalho 
que envolve o poder pú-
blico, os técnicos, a popu-
lação, os atores e institui-
ções locais, companhias de 
água, em torno de um ob-
jetivo comum. A vantagem 
disso é que você potenciali-
za os resultados na medida 
que você estabelece ações 
integradas, porque se há 

um limite da lei, da com-
petência do que é imposto 
para as instituições, nós 
podemos ajudar a facilitar 
essa integração, na medida 
que você cria sinergias, a 
chance de ter um resultado 
efetivo é maior. 

Qual sua opinião so-
bre a transposição do 
Rio São Francisco e qual 
foi a atuação da TNC 
nesse processo, se teve?

A TNC não teve uma 
participação nesse tema, 
porém, esse tipo de situa-
ção, o que a gente sabe, é 
que grandes transposições 
devem ser a última alterna-
tiva a ser adotada, porque 
o que se sabe é que os be-
nefícios sempre são supe-
restimados e os benefícios 
subestimados. No entanto, 
é fundamental assegurar 
a segurança hídrica de mi-
lhões de pessoas que vivem 
no semiárido brasileiro, ali 
existe também estruturas 
que precisam ser recupera-
das, é preciso ter tratamen-
to de esgoto, pode ter outras 
alternativas locais que aju-
dem as comunidades, to-
das as soluções têm que ser 
pensadas. 

Sabemos que o Bra-
sil detém 12% de toda 
a água potável do pla-
neta, porém distribuí-
da de forma irregular. 
A região Norte é a me-
nos populosa e detém 
60% da água, enquan-
to o Nordeste é muito 
populoso e tem apenas 
3%. Será que é impossí-
vel resolver o problema 
da escassez de água no 
Nordeste ou faltam polí-
ticas públicas e interes-
se político no assunto?

 É possível sim resolver. 
Essa é uma questão interes-
sante. Nessa região mais 
próxima do litoral estão as 
regiões Sul, Sudeste e Nor-

deste, e em toda essa ex-
tensão, nós temos apenas 
16% da água disponível, 
onde tem mais de 80% da 
população brasileira, com 
os rios completamente com-
prometidos. São 116 mil 
quilômetros de rios com-
prometidos no Brasil. Mas, 
sem dúvidas, é possível re-
solver o problema da escas-
sez. Existem lugares com 
mais escassez ainda que o 
semiárido ou até mesmo da 
região Nordeste que lidam 
com essa questão. Para is-
so é preciso fortalecer os 
mecanismos de governan-
ça da água, de gestão dos 
recursos hídricos, e nós te-
mos grandes experiências 
desenvolvidas. Temos que 
ter mais apoio do poder pú-
blico nesses mecanismos de 
governança e gestão. 

Qual sua opinião a 
respeito de órgãos go-
vernamentais passarem 
a aceitar soluções e tec-
nologias alternativas 
para o abastecimento 
de água e tratamento 
de afluentes? De onde 
deve partir a iniciativa 
de mudança?

É preciso ter um diálogo 
na busca dessas inovações. 
Existem experiências que 
reúnem desde órgãos de Es-
tado, os startups, organiza-
ções da sociedade civil, co-
letivos, empresas, e a gen-
te sabe que também essas 
boas práticas em casos de 
sucesso acontecem quando 
mecanismos de inovação e 
abertura, estímulos finan-
ceiros também existem. 
Acho que um pouco é sobre 
como a gente aproveita es-
sa gestão do conhecimento, 
é preciso ter essa abertura, 
avançar na inovação, mas 
é preciso também ter essa 
participação e o compro-
misso do órgão público, 
porque no final do dia ele 
também tem a responsabi-
lidade da implementação.

SAMUEL BARRETO, DIRETOR 
NACIONAL DE ÁGUAS DA THE 
NATURE CONSERVANCY (TNC)

A MEDIDA QUE 
VOCÊ PROTEGE 
AS FONTES DE 
ÁGUA, VOCÊ 
REDUZ CUSTOS, 
E MELHORA 
TAMBÉM A 
SITUAÇÃO 
ECONÔMICA PARA 
NÓS USUÁRIOS

O ESPECIALISTA CONVERSOU COM O JNB E CONTOU QUAIS OS DESAFIOS E INOVAÇÕES 
PARA O USO CONSCIENTE DA ÁGUA PELO MUNDO AFORA 
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Acapital do país ape-
sar de tombada e 
planejada tem boa 

parte das construções no 
formato de condomínios 
horizontais. O estilo de vida 
em condomínio se populari-
zou aqui no quadradinho, 
porém de mãos dadas com 
a irregularidade. Por isso, 
foram desenvolvidas ações 
de promoção da regulariza-
ção fundiária, em busca da 
legalidade e segurança nes-
ses condomínios.

Seja em caso de terras 
públicas ou privadas, o pro-
cesso de regularização é téc-
nico, por meio aprovações, 
projetos, licenciamentos, 
decretos e registros. Tudo is-
so para garantir a escritura 
do lote para cada imóvel em 
regiões antes consideradas 
irregulares. Esse é o sonho 
de boa parte dos moradores 
de condomínios, a tão so-
nhada escritura, mas uma 

parte insisti em continuar 
na irregularidade.  

Este é o caso de parte 
dos moradores do con-
domínio Solar de Athe-

nas, localizado 

no Grande Colorado, forma-
do por mais de 350 lotes re-
sidenciais e comerciais. Eles 
travam na justiça uma bri-
ga contra a real proprietária 
do terreno e responsável pe-
la regularização fundiária 
da região, a Urbanizadora 
Paranoazinho (UP). A em-
presa adquiriu, em 2007, a 
antiga Fazenda Paranoa-
zinho, região que engloba 
cerca de 54 condomínios 
localizados entre Sobradi-
nho e Sobradinho II. Por ser 
a legítima proprietária dos 
terrenos tem a obrigação 
e responsabilidade sobre o 
processo de regularização 
das áreas, inclusive do Solar, 
e aplica cobranças relativas 
aos custos de regularização 
para entregar as escrituras 
individualizadas de cada 
lote.

A confusão é travada 
por moradores que compõe 
uma das associações do con-
domínio (são duas no total), 
a “ProAthenas”, que insis-
te em um processo judicial 
de usucapião pelo direito 
a propriedade da terra 
contra a empresa. 

Mas per-

derem a ação em todas ins-
tâncias e a Urbanizadora 
foi autorizada a registrar 
o condomínio no Cartório 
de Registro de Imóveis de 
Sobradinho para finalizar 
a regularização da área. A 
associação, então, apresen-
tou impugnação ao edital 
registrado pela UP como 
última tentativa de barrar 
o processo de regularização 
no último dia do prazo, na 
segunda feira desta sema-
na, dia 25. 

Mesmo não sendo parte 
ativa no processo, a advoga-
da Maria Olimpia da Costa 
também apresentou uma 
impugnação em nome dos 
moradores do condomínio 
vizinho, Vivendas Colorado 
II, que também briga na jus-
tiça pela propriedade contra 
a empresa. 

Procurada, a Associação 
dos Proprietários de Fração 
Ideal no Condomínio Solar 
de Athenas (ProAthenas), 
não atendeu os telefones ou 
respondeu os e-mails envia-
dos pela reportagem. Já a 

Solar Legal, associação fa-
vorável a regulari-
zação, afirma que 
o objeti- vo da 

P r o A -
thenas 

com a impugnação é apenas 
segurar o registro. E destaca 
que a finalidade da Solar 
Legal é a legalização e a re-
gularização do condomínio 
Solar de Athenas, garantin-
do para os seus associados a 
segurança jurídica sobre seu 
imóvel e a qualidade de vida 
que um imóvel regularizado 
traz para o morador. “Não 
entendemos como alguém 
possa ser contrário ao pró-
prio patrimônio e ao mesmo 
tempo colocar o patrimônio 
dos demais vizinhos em ris-
co ao tentar impugnar o re-
gistro com argumentos sem 
sentido”, indignado aponta 
o presidente da Solar Legal, 
Denis Oliveira.

De acordo com o diretor-
-presidente da Urbanizado-
ra, Ricardo Birmann, a em-
presa continuará compro-
metida em concluir o pro-
cesso, não deixando a maio-
ria dos moradores, que são 
a favor da regularização, a 
mercê da má-fé de uma pe-
quena minoria do condomí-
nio contrária ao processo. 
“É muito gratificante ver as 
pessoas recebendo suas es-
crituras ao final do processo, 
pois o nosso trabalho con-
tribui para a realização do 
sonho de muitas famílias. 
Por outro lado, é 
triste ver 

uma minoria de moradores, 
síndicos e advogados inven-
tando todo o tipo de descul-
pa para continuar na ilega-
lidade. É muito triste para 
Brasília”, afirma o diretor.

A empresa também si-
nalizou que está estudando 
os meios legais para acio-
nar civil e criminalmente as 
pessoas responsáveis pelos 
pedidos. “As impugnações 
estão repletas de acusações 
caluniosas, no claro intuito 
de desmoralizar a empresa 
e o trabalho que vem sendo 
feito pela legalização da re-
gião. Isso configura crime. 
Além disso, vamos apurar 
os prejuízos materiais cau-
sados pelo abuso de im-
pugnação que gera atrasos 
legais”, destacou a nota da 
Urbanizadora enviada à 
imprensa.

Por não se tratar de um 
órgão com poder de julga-
mento, o Cartório de Regis-
tro de Imóveis fica impedi-
do de julgar os pedidos de 
impugnação do registro do 
condomínio, encaminhan-
do-os para o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT) deci-
dir sobre a validade dos 
pedidos.

UM NOVO HORIZONTE PARA O
SOLAR DE ATHENAS

REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO HAVIA SIDO ENCAMINHADA PARA REGISTRO EM CARTÓRIO, ULTIMA ETAPA 
DO PROCESSO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS INDIVIDUAIS AOS MORADORES. ASSOCIAÇÃO E ADVOGADOS 

CONTRÁRIOS TENTARAM BARRAR PROSSEGUIMENTO COM PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO NO CARTÓRIO.
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COMUNIDADE NÃO SE 
SENTE REPRESENTADA

HISTÓRICO DE TENTATIVAS

CARTÓRIO DA PARECER A FAVOR DE 
PROSSEGUIMENTO DO REGISTRO

A tentativa de prote-
lar o processo de regula-
rização do condomínio 
Solar de Athenas através 
do adiamento do registro 
imobiliário se junta a uma 
série de outras ações movi-
das pela associação Proa-
thenas ao longo dos anos.

Até hoje, nenhuma 
das tentativas vingou. A 
primeira delas, a ação de 
usucapião contra a Urba-
nizadora Paranoazinho, 
foi movida em 2012, e 
transitou em julgado na 

O Cartório do 7° Ofício 
de Registro de Imóveis do 
DF, onde o condomínio So-
lar de Athenas deve ser re-
gistrado, emitiu um pare-
cer acerca dos pedidos de 
impugnação impetrados 
sobre o registro do condo-
mínio no mês de junho. 
O documento, assinado 
pelo Oficial de Registro 
do Cartório, Ricardo Ro-
drigues Alves dos Santos, 
endereçado ao juiz de di-
reito da Vara de Registros 
Públicos do Distrito Fe-

deral, aponta uma 
série de 

in-

3° instância, transcorrido 
todos prazos e embargos 
pertinentes ao processo, 
em 2019. Tal ação foi uma 
das justificativas suficien-
tes para que a associação 
solicitasse dúvida sobre o 
registro do condomínio no 
passado, em 2015. A épo-
ca, foi questionado se a 
ação, que estava em trân-
sito, inviabilizava o regis-
tro do condomínio, por 
haver uma disputa acerca 
da propriedade do terreno.

Com a sentença sobre 

consistências contidas nos 
pedidos de impugnação.

Em relação ao primei-
ro pedido, realizado pela 
advogada Maria Olímpia 
Costa Stival, o oficial do 
cartório destaca que parte 
das alegações que emba-
sam o pedido “tratam-se 
de ação que se refere a 
uma gleba de terras to-
talmente diversa da gleba 
onde se insere o loteamen-
to, motivo pelo qual não 
tem como impedir o regis-
tro”, destaca.

Em outro trecho do pa-
recer, o oficial afirma que 
“a matéria discutida nos 
autos da Ação de Opo-
sição, por necessitar de 
dilação probatória, é in-
compatível com o ri-
to processual 

a dominialidade da ter-
ra concluída pela ação de 
usucapião, o parecer da 
dúvida também apontou 
para o mesmo lado, dan-
do aval para o prossegui-
mento para etapa de regis-
tro. Neste meio tempo, em 
2017, a associação buscou 
a Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, na figura 
do ex-deputado Raimundo 
Ribeiro, para tentar aca-
bar com o processo. De au-
toria de Raimundo Ribei-
ro, um Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) foi redi-
gido declarando a anula-
ção do decreto de regula-
rização do condomínio, 
emitido em 2014 pelo GDF. 
O decreto é uma das eta-
pas obrigatórias para rea-
lização da regularização e 
parcelamentos no Distrito 
Federal.

A proposta chegou a 
ser aprovada em plenário 
e entrar em vigor, mas foi 
suspensa e extinta após o 
Ministério Público do Dis-
trito Federal entrar com 

uma Ação Direta de In-
constitucionalidade so-
bre o PDL, alegando vício 
de iniciativa, logo que a 
questão territorial fundiá-
ria é uma pauta de regula-
ção exclusiva do Executivo 
local.

De lá pra cá, a maioria 
dos moradores do condo-
mínio, que já assinaram o 
acordo com a empresa pa-
ra receberem suas escritu-
ras aguardam, sempre na 
esperança do fim do im-
bróglio jurídico.

Diante de todo este im-
passe, moradores aguar-
dam pela escritura de 
seus lotes, vendo sempre 
o momento de receber a 
documentação se alongar 
a cada etapa. É o caso do 
morador Marcelo Lopes. 
Morador do condomínio 
há cerca de nove anos, 
Marcelo possui o terreno 
desde 2008.

Ele assinou com a Ur-
banizadora Paranoazinho 
(UP), pois, na visão dele, 
“a negociação é sempre 
o melhor caminho e o 
acordo com a UP é o mais 
adequado”. Mesmo resi-
dindo no parcelamento, 
Marcelo não é membro da 
Associação Proathenas, 

que atualmente se mostra 
contrária ao processo pa-
ra regularização dos lotes 
condominiais. 

Para Marcelo, “na me-
dida em que a justiça já 
reconheceu a Urbaniza-
dora Paranoazinho co-
mo proprietária legal da 
terra e que um Termo de 
Acordo e Compromisso 
(TAC) foi assinado com o 
Governo do Distrito Fede-
ral, entendo que as ações 
da associação, contrárias 
à regularização,  prejudi-
cam os proprietários dos 
lotes dos condomínios, já 
que  atrasam ainda mais 
o desfecho da tão sonha-

da escritura”.

da impugnação do registro 
imobiliário”.

No Caso do pedido re-
alizado pela associação 
Proathenas, um dos argu-
mentos utilizados se refe-
ria a nulidade da venda, 
que teria sido requerida 
pelo próprio condomínio 
sobre a escritura do terre-
no.  O cartório ratificou a 
questão da propriedade já 
havia sido superada pela 
sentença da ação de usuca-
pião do condomínio, bem 
como o processo de dúvida 
registrária, suscitado no 
mesmo cartório, decidida 
em favor do registro.
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REABERTURA DO COMÉRCIO É 
PREOCUPANTE, ALERTA ESPECIALISTA
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Com a reabertura gra-
dual do comércio no DF em 
meio a atual pandemia, 
muitos brasilienses tem se 
perguntado se o momento 
atual é o ideal para o início 
do retorno das atividades. 
Do ponto de vista do gover-
no, há a intenção de equili-
brar a balança entre a crise 
sanitária e o futuro cenário 
de crise econômica que está 
por vir.

Voltar ou não voltar? 
Salvar as pessoas ou salvar 
economia? esse é o dilema 
do ano de 2020. Diante do 

Desde o dia 18 de maio, 
o GDF sinalizou que é a 
favor do retorno das ativi-
dades de maneira gradual. 
Segundo o GDF, existem 
estudos que subsidiam o re-
torno dos trabalhadores de 
maneira a não agravarem 
a crise de saúde pública 
causada pela Covid-19. Até 
o momento, lojas de cal-
çados, sapatarias, lojas de 
móveis e Shopping Centers 
puderam ter o seu funcio-
namento normalizado.

A recomendação do go-
verno, é que todos os traba-

Diante do cenário de 
incerteza, o retorno às ati-
vidades não responde o 
dilema atual, e seus resul-
tados podem trazer conse-
quências desastrosas, co-
mo ocorreu na cidade de 
Bergamo, na Itália, que re-

Por conta do fecha-
mento do comércio por 
conta da pandemia do 
novo vírus, o cenário 
econômico aponta que o 
Brasil caminha para um 
cenário de grave recessão 
econômica. Só em abril, 
mais de 860 mil pessoas 
ficaram desempregadas 
em todo o país, apontou 
o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged). 

Também afetado pe-
la pandemia, o Produto 
Interno Brasileiro (PIB) 
apresentou contração 
de 1,5% na comparação 
do primeiro trimestre 
de 2020 contra o quar-
to trimestre de 2019, na 
série com ajuste sazo-
nal, apontam os dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística 
(IBGE). 

cenário causado pela atual 
pandemia do novo corona-
vírus (Sars-Cov-2), governos 
do mundo inteiro estão per-
didos com relação a como 
não sofrer os impactos eco-
nômicos e o mesmo tempo 
que tentam salvar vidas.

No Brasil, várias unida-
des da federação adotaram 
o regime de distanciamen-
to social, com paralisação 
da maioria das atividades, 
com exceção dos supermer-
cados, farmácias, serviços 
de saúde e a construção 
civil.

lhadores dos setores autori-
zados só retornem as ativi-
dades após a realização do 
teste para a doença, além 
de usar os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), 
que deve ser fornecido pelos 
estabelecimentos. Outras 
regras de funcionamento 
também foram estabeleci-
das pelo GDF, e constam no 
Decreto 40.778/20, editado 
pelo governador Ibaneis.

Segundo Patrycia, o re-
torno das atividades no 
atual momento é preocu-
pante. "Nos preocupa a 

abriu o comércio precoce-
mente e contabilizou mais 
de 2000 mortes. A cidade 
possuía apenas 120 mil 
habitantes. Cerca de 2% 
da população, oficialmen-
te, foi vítima da Covid-19. 
Os valores equivalem a 

Entre as atividades 
industriais, a queda foi 
puxada pelas Indústrias 
Extrativas (-3,2%), mas 
também apresentaram 
taxas negativas a Cons-
trução (-2,4%), as Indús-
trias de Transformação 
(-1,4%) e a atividade de 
Eletricidade e gás, água, 
esgoto, atividades de ges-
tão de resíduos (-0,1%).

Nos Serviços, houve 
resultados negativos em 
Outros serviços (-4,6%), 
Transporte, armazena-
gem e correio (-2,4%), 
Informação e comuni-
cação (-1,9%), Comércio 
(-0,8%), Administração, 
saúde e educação públi-
ca (-0,5%), Intermedia-
ção financeira e seguros 
(-0,1%). A única varia-
ção positiva veio das 
Atividades imobiliárias 
(0,4%).

No DF, as ações começa-
ram no mês de março, com 
a suspensão das aulas, e 
logo em seguida, com o fe-
chamento das academias, 
museus e parques. O fecha-
mento dos shoppings, bares 
e restaurantes colocou o DF, 
à época, entre as unidades 
da federação com maiores 
restrições e vanguardistas 
no combate ao novo vírus.

Em 17 março, semana 
de início das medidas de 
isolamento, a capital esta-
va com 19 casos confirma-
dor da doença, sem ainda 

abertura do comércio 
nessa fase de crescimen-
to do número de casos de 
Covid-19, o que pode so-
brecarregar ainda mais 
o sistema de saúde", 
avaliou a especialista. 
A Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal foi pro-
curada para falar sobre 
o percentual de leitos de 
UTI ocupados atualmen-
te no sistema de saúde 
pública do DF, mas até o 
momento do fechamen-
to desta matéria, não 
houve resposta.

cerca de 60 mil pessoas 
na capital federal, logo 
que a população atual 
do DF é de cerca de 3 mi-
lhões de pessoas, apon-
ta o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

registrar óbitos. No Brasil, 
349 pessoas estavam in-
fectadas. Pouco mais de 60 
dias após o início das medi-
das de contenção do vírus, 
já são quase 500 mil infec-
tados em todo país, com 
cerca de 25 mil mortos. 
Dos 19 casos isolados que 
Brasília possuía, o número 
saltou para mais de 8 mil 
casos e 134 mortes.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, junho deve-
rá ser o momento do pico 
da doença. O Pico coincide 
com a chegada do inverno 

brasileiro, o que preocupa 
ainda mais as autoridades 
médicas e os profissionais 
da área. De acordo com a 
médica Patricya Tavares, 
"nessa época as pessoas 
com problemas respira-
tórios prévios como asma 
tendem a ter mais crises". 
No inverno, salienta a es-
pecialista, é comum a cir-
culação de "outros tipos de 
vírus respiratórios que po-
dem também ser confundi-
dos ou até se sobreporem 
a uma infecção de COVID 
19".

RETORNO ÀS ATIVIDADES EM MEIO AO PICO DA PANDEMIA CENÁRIO DE RECESSÃO ECONÔMICA É 
QUESTÃO DE "QUANDO", APONTA IBGE

RETORNO PRECOCE, CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO É CONTRA 
USUCAPIÃO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR

MAIS TRÊS CONDOMÍNIOS SÃO APROVADOS NO CONPLAN
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O Ministério Público da 
União (MP), através da Pro-
motoria de Justiça de De-
fesa da Ordem Urbanística 
(Prourb), entrou, no último 
dia 29 de maio, com ape-
lação contra decisão de 1ª 
instância da Vara de Meio 
Ambiente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT), que 
julgou ação de usucapião 
em favor da associação de 
moradores do condomí-
nio Vivendas Serrana em 
Sobradinho.  

A decisão, proferida em 
primeira instância pelo 
juiz Carlos Maroja, no dia 
24 de dezembro de 2019, 

Em um período de 20 
dias, três condomínios de 
Sobradinho tiveram seus 
projetos de regularização 
fundiária aprovados pelo 
Conselho de Planejamento 
Urbano e Territorial do Dis-
trito Federal (Conplan), in-

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

concedia aos moradores 
do condomínio o direito de 
propriedade sobre o terreno 
onde o parcelamento irre-
gular foi instalado. A ação 
havia sido movida pela as-
sociação de moradores do 
condomínio em desfavor 
da empresa Urbanizadora 
Paranoazinho, que adqui-
riu as terras dos antigos 
herdeiros, sendo a proprie-
tária registrada em cartó-
rio. A empresa é responsá-
vel pela regularização da 
região, conhecida por um 
longo histórico de invasões. 

Na visão do Ministé-
rio Público, a ausência de 
projeto urbanístico do par-

dicando que a regularização 
fundiária continua a todo 
vapor, mesmo com as medi-
das de isolamento impostas 
pela pandemia da Covid-19. 

Os condomínios Vila Ri-
ca, Beija Flor e Serra Dou-
rada II estão localizados na 

celamento impede a dife-
renciação entre lotes, ruas 
e locais destinados para 
equipamentos públicos. 
De acordo com a apela-
ção, “o Ministério Público 
tem sustentado nas causas 
da espécie a impossibili-
dade do reconhecimento 
de usucapião de frações si-
tuadas em parcelamentos 
urbanos clandestinos, en-
quanto não regularizados 
esses empreendimentos, 
com a consequente abertu-
ra de matrículas individu-
alizadas para as unidades 
fracionadas”.

Na apelação, o MP argu-
menta que a decisão, julga-

região da antiga Fazenda 
Paranoazinho, área de pro-
priedade da Urbanizadora 
Paranoazinho (UP). 

Para o diretor-presiden-
te da empresa, Ricardo Bir-
mann, é muito importante 
que a regularização siga 

da em favor da Associação, 
representa um ônus futuro 
para os próprios morado-
res. “Outra consequência 
seria colocar o usucapiente 
em uma espécie de ‘limbo’ 
jurídico, no qual ele teria 
reconhecida sua proprieda-
de, mas não poderia exercer 
todos os direitos dela decor-
rentes, como, por exemplo, 
dispor do imóvel mediante 
registro público translati-
vo no Registro de imóveis”, 
destaca o documento.

De acordo com o dire-
tor-presidente da Urba-
nizadora Paranoazinho 
(UP), Ricardo Birmann, “a 
sentença é incompatível 
com toda jurisprudência já 
consolidada no Tribunal de 
Justiça do DF e de tribunais 
superiores. Além disso, des-
considera elementos da le-
gislação vigente, inclusive 
da Constituição Federal”.

Outra questão recorren-
temente destacada na ape-
lação do MP está relaciona-
da à necessidade de com-
bate à cultura de ocupação 
irregular do solo no Distrito 
Federal que traz problemas 
ambientais e urbanísticos. 

Segundo dados da Com-
panhia de Planejamento 
do DF (Codeplan), um ter-
ço da população da capital 
mora em área irregular e 
mais da metade (57%) não 
possui escritura, ou seja, 
não são os verdadeiros do-
nos dos próprios imóveis 
que habitam.

Para o diretor da UP, 
a ação do MP evita que o 
esforço feito pela regula-
rização dos condomínios 
do Distrito Federal seja em 
vão. “A apelação deixa cla-
ro que esse entendimento, 
de beneficiar moradores de 
áreas irregulares em detri-
mento do meio ambiente 
e do ordenamento urbano, 
pode trazer uma grande in-
segurança para a cidade, 
além de colocar em risco 
todo o esforço feito pelo go-
verno, pelos próprios mora-
dores e por quem luta pe-
la regularização há anos”, 
destaca Birmann.

O objetivo do Ministério 
Público na apelação é que 
a sentença de 1ª instância 
da Vara de Meio Ambiente 
seja reformada e julgada 
improcedente.

evoluindo, mesmo neste 
momento delicado. “O en-
gajamento de todos os con-
selheiros do Conplan, em 
dar continuidade às reuni-
ões nesse momento de pan-
demia, é essencial para que 
a gente avance na regulari-
zação fundiária no Distrito 
Federal”, disse Birmann. 

As reuniões do Conplan 
passaram a ser realizadas 
por videoconferência, desde 
o início de abril. A presiden-
te da União dos Condomí-
nios Horizontais do Distrito 
Federal (ÚNICA-DF) e con-
selheira do Conplan, Júnia 
Bittencourt, assinalou que, 
mesmo com a mudança no 
regime de trabalho, todas as 
exigências legais estão sen-
do cumpridas. “Assegura-
mos que todas as exigências 
foram cumpridas na apro-
vação dos três condomínios, 
inclusive com relação às 

normas do PDOT, às licen-
ças ambientais e ao espa-
ço reservado para equipa-
mentos públicos”, destacou 
Júnia.

Para a moradora Fátima 
Lourenço, do condomínio 
Beija Flor, a escrituração de 
seu lote representa a reali-
zação de uma importante 
conquista. “Ter a escritura 
do meu lote é muito impor-
tante para mim. É a tran-
quilidade de morar bem 
e de forma legal, além da 
concretização de um sonho 
não só meu, mas de todos os 
moradores de condomínios 
ainda não regularizados”, 
comemora Fátima. 

Agora, os condomínios 
seguem para decreto gover-
namental, a ser assinado 
pelo governador Ibaneis Ro-
cha e, posteriormente, para 
registro em cartório e lavra-
tura das escrituras.
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IBANEIS REABRE IGREJAS E PARQUES NO DF
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A partir da primeira se-
mana de junho, parques 
públicos e igrejas poderão 
voltar a funcionar em todo 
o Distrito Federal. A decisão 
foi tomada pelo governador 
Ibaneis Rocha (MDB) atra-
vés da publicação do Decre-
to 40.846, em edição extra 
do Diário Oficial do Distrito 
Federal no final de maio.

De acordo com o Decre-

to, os templos religiosos de-
verão reabrir seguindo as 
recomendações sanitárias 
definidas pelo Governo do 
Distrito Federal (GDF) de 
distanciamento social e pre-
venção de contaminação. 
"Fica autorizada a realiza-
ção de cultos, missas e ritu-
ais de qualquer credo ou re-
ligião, observadas normas 
específicas, especialmente 

no que diz respeito ao uso 
obrigatório de máscaras."

O Decreto recomenda 
que os atendimentos reli-
giosos sejam feitos indivi-
dualmente ou de maneira 
online, entretanto, não im-
pede que igrejas e templos 
realizem cerimônias cole-
tivas. Os eventos religio-
sos podem receber até 200 
pessoas, e devem oferecer 

Equipamentos de Proteção 
Individual, como máscaras 
e álcool em gel. 

Também será obriga-
tório o respeito a distân-
cia mínima de 1,5 metro 
de distância entre os fiéis 
assim como a medição de 
temperatura de todos os 
presentes.

Os parques do DF tam-
bém podem reabrir para vi-

sitantes. O decreto definiu o 
horário de 6h às 21h para 
o período de funcionamen-
to. No entanto, qualquer 
modalidade de comércio 
está proibida. Os equipa-
mentos de musculação ao 
ar livre, banheiros e bebe-
douros serão interditados, 
sendo proibido o uso. O 
uso de máscaras também é 
obrigatório.


