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Introdução

O Sindicato de Arquitetos do DF vem por meio deste estudo técnico,
fornecer os insumos necessários para a permanência e dignidade dos
trabalhadores em atividade comercial de caráter efêmero nos espaços públicos
da Rodoviária do Plano Piloto e entorno imediato. Este instrumento uma vez
consolidado por ser reproduzido em demais centralidades do Distrito Federal
em que também ocorram essa prática econômica, de maneira a permitir um
uso diverso e dinâmico da cidade, contrabalanceando os diferentes atores dos
espaços públicos da cidade.
Deve-se ressaltar que este estudo técnico é composto pelo arranjo e
análise de elementos relacionados à temática do direito à cidade, direito
humanos e questões patrimoniais. É apresentado aqui o embasamento teórico,
os instrumentos urbanísticos, a legislação vigente, documentos relacionados ao
tombamento de Brasília, estudos de caso de outras cidades no mundo e como
estas regulamentaram os conflitos entre os diferentes atores do espaço urbano
relacionados ao chamado “comércio de rua”, para assim encontrar respaldo
legal dentro da institucionalidade que viabilize e garanta a continuação das
atividades que promovem o seu sustento e a sobrevivência econômica dessas
pessoas e suas famílias.
Este estudo consiste primeiramente em relatar os últimos eventos a que
estes comerciantes foram submetidos nas últimas semanas, por meio ações
truculentas por parte do governo local, resultando em violência e perseguição
contra esta atividade econômica que é tão antiga na história das cidades e, até
hoje, marginalizada quando não se há capacidade institucional para uma
gestão humanizada.
Em seguida, são levantados os instrumentos normativos brasileiros,
vigentes há décadas, que definem o dever do Estado em gerir de maneira
participativa de modo a garantir a todas/os cidadã/os o direito à cidade e ao
espaço público urbano democrático. Neste sentido, são ressaltados
principalmente os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, bem como a Lei
Federal 10.257/01 - Estatuto das Cidades, que regulamenta a temática urbana
da Constituição de maneira a garantir cidades socialmente justas,
colaborativamente
organizadas,
ambientalmente
equilibradas,
democraticamente acessíveis e juridicamente equitativas.
A fim de apontar possíveis soluções para cessar o conflito que foi criado
pelo governo local e impedir que novas ações deste sentido ocorram no futuro,
este estudo apresenta instrumentos capazes de mediar a situação e, não só
devolver o direito de trabalho desse/as trabalhadore/as, como também
instrumentalizar as partes envolvidas no conflito com direito e deveres claros a
todos os atores participantes desse processo.

A construção desse estudo técnico foi realizada a partir de pesquisas
prévias de pesquisadora/es, estudantes e professora/es da Universidade de
Brasília, que ao longo dos últimos anos vem relatando a construção espacial
segregadora e racista, por meio de ações de caráter socialmente higienizador
do território de Brasília. São 60 anos de contínuos ataques à diversidade
populacional nas áreas centrais do Plano Piloto, em uma lógica cruel de
ocupação e desocupação que até hoje se reflete em um espaço urbano que
não completou os 500 mil habitantes para os quais foi planejado. Um discurso
higienista que sempre se utilizou do tombamento da cidade como justificativa
para tais atitudes, entretanto, será demonstrado como, ao contrário do que é
afirmado, o patrimônio histórico reforça os valores das relações humanas na
existência da cidade, uma vez que sem pessoas não há urbanidade.
Também será apresentado como estudo de caso um instrumento
utilizado na cidade de Nova York, que possui normas de utilização dos espaços
públicos regulamentados, para facilitar o diálogo entre os comerciantes de rua
e os agentes fiscalizadores da cidade de maneira em que seja possível o
cumprimento dos direitos e deveres de ambas as partes. Este instrumento, que
podemos traduzir como “Manual do Ambulante”, é capaz de ser adaptado à
realidade brasiliense e, ao ser construído de maneira coletiva, poderá atender
às necessidades das trabalhadoras/es dessas áreas, bem como mediar o
diálogo entre as partes interessadas: Estado, cidadãos de direitos e sociedade
civil organizada. Como manual ilustrado, é de rápida e fácil comunicação com
as pessoas, permitindo a apropriação pelos diferentes níveis de formação
educacional presentes nesses espaços urbanos.
Por fim, serão propostos os trâmites legais que o Sindicato dos
Arquitetos do Distrito Federal entende como cabíveis para que o Governo do
Distrito Federal continue a dar encaminhamento adequado para o caso dessas
famílias de modo que estas não sejam furtadas dos processos participativos do
Direito à Cidade.

1.

Início dos conflitos e as articulações de resistência dos
trabalhadores e trabalhadoras do comércio de rua

As famílias de ambulantes da área central do Plano Piloto da Cidade de
Brasília possuem um longo histórico de garantir a própria subsistência através
das vendas que realizam naquela região, muitos há mais de 30 anos, a
despeito de um relato da senhora Aparecida Neres da Silva, já em idade
avançada, que alega estar vendendo os seus produtos há 47 anos na área
central do Plano Piloto, numa cidade que recentemente acabou de fazer 60
anos.

Apesar desse longo histórico, num país notoriamente desigual social e
economicamente, na cidade mais desigual do país, como foi relatado na
pesquisa da própria Codeplan/GDF em 2018 e na pesquisa da Oxfam de 2019
de que 55% da população do DF cuja renda era mais precária moravam
justamente nas regiões administrativas mais periferizadas da região
metropolitana do DF, as famílias ambulantes da Rodoviária do Plano Piloto
foram invalidadas e sumariamente interditadas do seu direito ao trabalho na
maior crise sanitária e econômica global dos últimos 50 anos em razão da
COVID-19.
Em meio a dificuldade de garantir o seu sustento e o medo de não
encontrar alternativas que abrangessem as suas necessidades básicas os
trabalhadores da Rodoviária do Plano Piloto, começaram a se organizar
coletivamente nos respectivos dias com as seguintes pautas:
● 14/09 Mobilização para diálogo com comando da PM + reunião
● 14/09 Mobilização em frente ao Buriti + reunião
● 15/09 Mobilização em frente a administração da Rodoviária +
reunião
● 18/09 Primeira Assembleia Popular pelo Direito ao Trabalho
● 21/09 Reunião com comando da PM para tratar dos Excessos
● 23/09 Reunião com a Administração do Plano Piloto na Câmara
Legislativa do Distrito Federal - Primeiro contato e pedido de
auxílio do Sindicato de Arquitetos do DF
● 25/09 2º Assembleia Popular pelo Direito ao Trabalho
● 29/09 Mobilização em marcha em frente a Administração do
Plano Piloto + reunião
● 30/09 Mobilização em marcha em frente ao Buriti + reunião
● 01/10 (manhã) - Diálogo com famílias do Setor Comercial Sul
● 01/10 (tarde)- Manifestação espontânea contra violência policial
excessiva nas apreensões
● 02/10 (manhã)- Reunião do grupo de trabalho junto com o GDF
● 02/10 (tarde)- 3ª Assembleia Popular pelo Direito ao Trabalho
É importante que se diga que essa é uma mobilização coletiva das
famílias ambulantes, uma articulação espontânea em tempos de necessidade
extrema, que se configura através de diversas lideranças que autogerenciam
cerca de 7 (sete) núcleos comunitários e 6 (seis) núcleos espaciais
territorialmente espalhados entre a rodoviária, os carrinhos de frutas e o Setor
Comercial Sul, decidindo em conjunto todas as pautas a serem reivindicadas e
pedidas para o governo do DF. São as assembléias populares que
encaminham quais os passos seguintes e as estratégias a serem tomadas
para que as suas reivindicações coletivas sejam ouvidas e minimamente

respeitadas como cidadãos portadores de direitos humanos, como quaisquer
outros, garantidos na legislação brasileira.
A partir desses núcleos, ficou decidido entre as famílias participantes
que estas elegeriam semanalmente, em dia e hora marcada, os
representantes que poderiam falar em nome das pessoas coletivizadas em
reuniões com o governo.
Nesse primeiro momento os núcleos foram nomeados de acordo com o
local que atualmente ocupam nesse território central. São eles:
● Núcleo Calçadão, representado pelos cidadãos Francisco Lima
Alves, Mohamed Dieye e Ousmane Mbaye;
● Núcleo Superior Oeste, representado por Maria Sampaio de
Paulo e Tiago Rodrigues de Souza;
● Inferior Oeste, representado por Josielma Amaral Nunes e
Claudiane de Nazaré Silva
● Núcleo Inferior Leste, representado por Daiane das Chagas
Santos e Selma Carlos Pinheiro;
● Núcleo Inferior Oeste, representado por, Jackeline de Sousa
Siqueira Costa e Marcela de Almeida Cruz
● Núcleo Setor Comercial Sul que dentro do seu território possui
dois subnúcleos representados por Maria da Conceição dos
Santos Costa e Cilene Rodrigues dos Santos em conjunto com
Martha Castañeda, representante dos povos peruanos e
equatorianos.
As famílias se comprometeram, em votação unânime em assembleia
democrática e popular, a elaborar listas de presença em todos os encontros e
cadastros, que serão digitalizados em planilhas, por apoiadores do movimento
de ambulantes pelo direito ao trabalho, em local seguro e levar sempre estes
documentos físicos para as reuniões presenciais, com o intuito de sanar
quaisquer dúvidas que possam surgir com respeito à sua idoneidade civil.
Outra pauta votada por unanimidade foi a de que não haveria, em
hipótese alguma, preferências pessoais ou modos escusos de burlar essas
listas de presença e de que todos os critérios seriam iguais para todos os
membros dos ambulantes coletivizados. Bem como cada pessoa só estaria
apta a assinar o seu próprio nome, mesmo que outra pessoa a substitua em
caso de eventual ausência.
Em caso de problemas com agressividade, ofensas, ameaças,
informações não verdadeiras ou condutas não-coletivizadas essa pessoa ou
grupos de pessoas seria automaticamente desligada do coletivo de

ambulantes organizados, o que também foi votado e aprovado por
unanimidade nas Assembleias Populares.
Dentro desse processo organizado democraticamente, foi constatado
que todos os debates feitos em casas legislativas e executivas do DF têm sido
integralmente repassados pelos representantes de núcleos para os outros
integrantes coletivizados dos ambulantes, com o intuito de mantê-los
devidamente informados do andamento das discussões.
As condutas éticas decididas pelos membros dos ambulantes se
distribuem em quatro grandes grupos:
1. Cobrança Financeira de Famílias: É expressamente proibido
aceitar em qualquer hipótese, cobranças financeiras de outras
famílias
2. Agressões e violências de quaisquer natureza: Esse é um
movimento coletivo, construído sem hierarquias, qualquer
agressão poderá levar a expulsão dessa pessoa do coletivo
3. Respeito aos encaminhamentos decididos coletivamente nas
assembleias populares
4. decisões individuais: Toda e qualquer pessoa que se sujeite
voluntariamente a fazer parte deste coletivo de ambulantes não
têm o direito de decidir individualmente sobre algo que todos os
outros membros não tenham decidido previamente
Ainda assim, muito embora essa organização coletiva estivesse se
encaminhando para fomentar o diálogo entre ambulantes organizados,
entidades apoiadoras e Governo do Distrito Federal a fim de diminuir de
maneira significativa a repressão e os abusos policiais, no dia 01/10,
desrespeitando todos os canais abertos e encaminhamentos que estavam
sendo realizados até então, foi verificada a intensificação da ação de violência
policial de maneira desmedida contra os ambulantes da Rodoviária, fato que
foi averiguado através dos vídeos feitos pelos próprios ambulantes e grupos
que têm auxiliado os mesmos. As denúncias de abuso de poder e violência
policial perpetrada pela PM sob ordens do GDF foram também corroboradas
pelas queixas na corregedoria da PM e laudos do IML.
Reconhecemos aqui, uma vez que testemunhamos grande parte dessas
ações coletivas, e as que as assembleias são locais organizados de decisão
democrática, que contam com o apoio de organizações sociais que não se
sobrepõem às decisões tomadas pelos próprios ambulantes e, nesse sentido,
entendemos como legítima a luta e endossamos a defesa cidadã pelo espaço
de trabalho nas regiões centrais da cidade.

2.

A força de lei atribuída pela Ordem de Serviço n° 135 de
07/11/2019 e os instrumentos vigentes de gestão democrática
das cidades (Constituição Federal e Estatuto das Cidades)

Conforme o
Artigo 1 da Constituição Federal Brasileira são
fundamentos do Estado Democrático de Direito:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
(BRASIL, Constituição Federal, grifo nosso)

Conhecida como Constituição Cidadã, a Constituição Federal brasileira
tem como fundamentos a garantia do direito à cidadania, à dignidade da
pessoa humana e aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A
Constituição Federal é a instância máxima da definição dos direitos e deveres
dos cidadã/os brasileira/os e quaisquer outras legislações e normativas locais
devem se ater à Carta Maior.
O

ordenamento jurídico sobre os ambulantes no DF segue um
escalonamento determinado: Lei 6.190/2018, regulamentada pelo Decreto
39.769/2019. Ambos deram ensejo à Ordem de Serviço nº 135/2019, cuja
delegação a disciplinar sobre o assunto se deu nos artigos 13 e a 14 do
mencionado ordenamento.
Assim, os processos de violência contra os trabalhadores ambulantes da
área central do Plano Piloto foram iniciadas a partir de uma ação unilateral. Tal
ação desencadeou em um verdadeiro Estado Policial na Rodoviária do
Plano Piloto sem amplo debate, com a aplicação da Ordem de Serviço nº 135,
assinada pela administradora do Plano Piloto no dia 07 de novembro de 2019,
e está sendo usada como justificativa para ações truculentas contra as pessoas
que estão trabalhando no local. Tal ordem de serviço prevê no seu artigo 2º e
3º:
Art. 2º São consideradas Áreas Excludentes para comércio de ambulantes:
I - Esplanada dos Ministérios;
II - Ao longo do Eixo Monumental - EMO, no trecho compreendido entre a
Rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes, incluída a Área verde
de Proteção e Reserva - AVPR, onde está localizado o "Bosque dos
Constituintes";
III - Áreas onde se localizam Embaixadas e Representações de Países
Estrangeiros;
IV - Áreas Militares e Setor Policial Sul;

V - Áreas Residenciais e Superquadras do Plano Piloto;
VI - Setor Militar Urbano;
VII - Na Área Central do Plano Piloto, compreendendo a Rodoviária;
VIII - Perímetro de Segurança Escolar, que onde não houver regra oficial
estabelecida, abrangerá uma faixa de 100 (cem) metros de extensão a partir
dos portões de acesso de estudantes da área em que se situar o
estabelecimento de ensino da rede pública ou privada;
IX - Perímetro Hospitalar, que abrangerá uma faixa de 100 (cem) metros de
extensão a partir da entrada de acesso, exceto em áreas reservadas para
exercício de atividade econômica, como praças de alimentação;
X - Embaixo dos pilotis e marquises de prédios públicos, residenciais ou
comerciais.
§ 1º - Às áreas excludentes não se aplicam aos licenciamentos concedidos
pela Secretaria Executiva das Cidades conforme disposto no artigo 14 da Lei
nº 6190/2018.
§ 2º - Espaços e logradouros públicos que sejam objeto de instrumentos
negociais, contratuais ou normativos, firmados ou expedidos pelo Governo do
Distrito Federal poderão alterar destinação de áreas aos ambulantes;
§ 3º - Instrumento de Parceria Público Privada, Termos de Cooperação e
outros instrumentos ou programas congêneres firmados entre o Governo do
Distrito Federal e particulares/interessados(as) poderão prever área de
exclusão ou restrição, conforme disposições firmadas em instrumentos
válidos e vigentes.
Art. 3º São consideradas áreas com permissão restrita para comércio de
ambulantes:
I - Áreas comerciais, nas proximidades de supermercados e nos entre blocos
dos comércios CLS/CLN, desde que os produtos que não concorram com o
comércio local;
II - Nos Setores Comerciais Sul e Norte, Setores Bancários Sul e Norte, e
Galerias dos Estados desde que os produtos não concorram com o
comércio local;
III - Em Feiras Permanentes e Feira da Torre de TV, desde que os produtos
não concorram com os comercializados no âmbito da respectiva feira.

Inicialmente, ressalta-se que se trata de uma norma infralegal, do
tipo Ordem de Serviço, que na hierarquia normativa brasileira não possui o
mesmo peso que uma lei, votada e aprovada junto ao poder legislativo, no caso
pelos representantes do povo na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A Ordem de serviço editada em 2019 se manteve mesmo com as
dificuldades enfrentadas pelos(as) trabalhadores(as) ambulantes(as) em
virtude da crise pandêmica mundialmente reconhecida. Crise que inclusive
reduziu o fluxo de pessoas na Rodoviária significativamente e, por
consequência, os potenciais consumidores dos seus produtos e mercadorias
cotidianas.
As ações de repressão se intensificaram partir do dia 28 de agosto de
2020, numa ação coordenada entre o DF Legal, a Agefis, o então
Administrador da Rodoviária do Plano Piloto e a Polícia Militar, que se valendo
desse ato regulatório, se voltaram contra a população ambulante, já

precarizada e fragilizada no contexto pandêmico, com o intuito de removê-las
da região supracitada.
Alega-se que não há permissão legal para as atividades dos ambulantes
na Rodoviária do Plano Piloto, no entanto, o elemento formal autorizativo das
atividades econômicas na localidade, não leva em consideração a natureza
informal da atividade econômica ali exercida. Desse modo, a informalidade se
torna ilegal, tornando uma atividade econômica costumeira na região central
da cidade, desde à construção da Capital Federal várias daquelas famílias que
se encontram até os dias de hoje já se encontravam laborando/comercializando
naquela localidade.
A Ordem de Serviço 135/2019 pretende pôr “ordem” no local, ou seja,
organizar a Rodoviária

do Plano Piloto para retirar as centenas de

trabalhadores informais. Esta se dá de etapas em etapas. Primeiramente, a
partir da força de lei, restringe-se a atividade ali sob o argumento de que se
não é permitido, é terminantemente proibido o comércio de ambulantes. Há

uma visão anacrônica do Estado de Direito iluminista do século XVIII, em que
se vê o ordenamento jurídico como um comando e controle fechado sem
perpassar pela participação social, democrática, justa e equitativa.
Por outro lado, o Brasil passa por um processo de redemocraticazação
desde 1988 com a promulgação da Constituição Federal, na medida em que
foi estabelecido o Estado Democrático de Direito, que não é um processo
estanque, mas um horizonte a ser alcançado, neles incluem direitos sociais
basilares que necessitam ser concretizados pelo Poder estabelecido. No caso
em concreto são o direito ao trabalho (art. 6º CF/1988) e o direito à cidade
(determinado pelo Estatuto da Cidade).
A omissão do poder legislativo em regulamentar a situação dos
trabalhadores informais de forma efetiva, bem como a anuência do poder
executivo, não só violam tais direitos, como também impactam diretamente os
direitos humanos. Assim foi estabelecido pela Declaração de Quito, durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento
Urbano Sustentável (Habitat III), a, em 2016, que apesar de não ter força
vinculante, se trata de um documento de direito internacional público com

pretensões de elaborar

políticas públicas dos trabalhadores informais

(ambulantes):
3.2 Pilar 2: Ação política
Transformação 2.1: Governança inclusiva
Dentro dos sistemas legais e judiciários de cada país, o Direito à
Cidade é estabelecido como um paradigma político ou legal que
forma a fundação para a governança urbana, legislação, política e
prática. Os processos de governança e de estruturas garantem direito
à voz igualitária de todas as 23 partes interessadas participantes, e
continuam sob a liderança pública.
Ações-chave:
(...)
Melhorar as políticas para apoiar parcerias mais amplas na
governança local, incluindo a coprodução dos serviços e bens
públicos, envolvendo o setor privado e as comunidades locais,
integrando o setor informal na malha urbana, e conectando
coletivamente os hiatos institucionais e de recursos. (grifos nossos).

Desse modo, há uma clara dinâmica de marginalização política de
populações socialmente excluídas ou subalternizadas”. Cabe ao atual governo
do DF estabelecer um direito fundamental à desconstrução reconstrutiva do
ordenamento jurídico estabelecido para um sistema jurídico do direito à cidade.
Ao mesmo tempo, derruba-se muros e repensa um novo modelo de cidade
inclusivo a partir da reconstrução de uma economia solidária que não busque
uma regulação de mercado claramente exclusiva.
Em seguida, não se pode ignorar o Estado Policial estabelecido dentro
da Rodoviária do Plano Piloto, com forte repressão estatal, contra uma
população que há gerações recebe a omissão do Estado, de seus direitos
sociais e que não conseguem ver à luz do dia.
Essa abordagem foi realizada de maneira desumana, desrespeitosa,
truculenta e por vezes violenta, com apreensão de mercadoria sem a
existência de qualquer diálogo construído diretamente com os trabalhadores
ambulantes, como preconiza o art. 32, da Lei Distrital nº 6.190 . Isso pôde ser

averiguado a partir de imagens e vídeos, além dos inúmeros relatos dos
próprios ambulantes. Ferindo, assim, direitos humanos e sociais fundamentais
expressamente garantidos pela Constituição Brasileira. Tal prática é
caracterizada por uma verdadeira necropolítica1, na medida em que a
população hipossuficiente e vulnerável é vista como potencialmente
criminalizada.
Essa ação foi propagada, através dos sites oficiais do GDF, como uma
resolução descomplicada que simplesmente retiraria um incômodo ocasional
que prejudicava a passagem dos quase setecentos mil passageiros diários que
passam pela Rodoviária. Porém, esse incômodo não se trata apenas de
objetos espalhados pelo chão, e sim de seres humanos de direito que se
encontram em situação precarizada e que infelizmente não encontram outro
lugar para aonde ir ou de onde retirar o seu sustento. Também não é sanado
apenas com um auxílio emergencial (que nem todos conseguiram ter a
oportunidade de receber) e que precisam de uma resposta imediata para os
seus anseios.
Entendemos que os vendedores ambulantes têm grande valor e
significado na construção e dinamização do espaço urbano e, além disso, sua
permanência nas áreas centrais da cidade é garantida como tema próprio do
direito à cidade e à cidadania em um país republicano e democrático. As
alegações do GDF para tais ações, todavia, orbitam em torno da Ordem de
Serviço n° 135 e do tombamento da cidade, visando uma suposta ameaça à
preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Nesse sentido, a organização
coletiva dos próprios ambulantes procurou o Sindicato dos Arquitetos do DF em
busca desse auxílio técnico e patrimonial.
Para analisarmos o Direito à Cidade como condicionante para a
dignidade humana é necessário que se compreenda as estruturas que
sustentam as desigualdades sociais nas cidades e as condições de acesso dos
sujeitos sociais. No tocante à questão do acesso às condições geradoras de
dignidade a partir da cidade, Henri Lefebvre, introduz o conceito de Direito à
Cidade, como o direito “(...) à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais
de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que
permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais.”
Assim, compreende-se o Direito à Cidade como o direito à centralidade
urbana. Para Lefebvre, esse acesso se daria a partir das perspectivas dos
usuários como protagonistas dessa luta pela cidade, protagonistas da criação
dos espaços qualificados, lugares de trocas sociais que não estejam
1

Para certas classes sociais, principalmente à população negra, que são a maioria dos
vulneráveis, há um Estado de exceção estabelecido, onde há um direito de matar o indivíduo,
mesmo que condicionado a sua situação de miserabilidade em que não possui condições de se
alimentar para sobreviver (MBEMBE, 2018).

subordinadas aos valores de comércio. No caso do trabalhador ambulante, a
necessidade de ter o direito à centralidade urbana garantido é ainda mais
evidente. Essas trabalhadoras e trabalhadores dependem do movimento e do
trânsito constante de pessoas para garantir sua subsistência.
Destacamos ainda que o direito à cidade é, portanto, um direito comum
antes de individual e depende da ação do coletivo para atuar no sentido de
transformar os espaços, de moldar o processo de urbanização e de gerar
condições ao direito à centralidade urbana. Esse direito é estabelecido, na
legislação brasileira, em duas frentes, na Constituição Federal por meio do
capítulo sobre a política urbana e regulamentada pelo Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001). Ambas as legislações fornecem os instrumentos para aplicação
dentro dos municípios brasileiros, cabendo à gestão local sua concretização.
Em 2001, as bases do pensamento da política urbana no Brasil passam
a ter características singulares que se estabelecem pela nova e avançada
legislação urbanística, denominada Estatuto da Cidade, pautado por meio do
“direito a cidades sustentáveis”, e do “direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”, por
meio de uma “gestão democrática” que deve ser articulada no âmbito da
“participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” (art. 2º, I e II, Lei
10.257/2001).
De acordo com o próprio Estatuto das Cidades é papel do Estado
regular o uso da propriedade urbana, que deve estabelecer “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.".
Isso porque as cidades, para além de espaços mercantilizados pela
lógica de valorização, são lugares onde se dá a possibilidade do encontro, da
diversidade social e cultural, são lugares onde se expressam as mais diversas
formas de ocupá-las, de transformá-las. Ao mesmo tempo, são nos mais
diversos espaços da cidade que os sujeitos buscam formas de garantir a
reprodução da vida social e econômica, o que se dá em condições distintas a
depender de sua condição de classe, gênero e raça, somado a sua localização
na cidade.
Como meio de garantir a sobrevivência, em meio a altos percentuais de
desemprego, observamos o crescimento do trabalho informal. Em 2019, a
informalidade bateu recorde e correspondendo a 41,2% do mercado de

trabalho, segundo o índice de economia Subterrânea divulgado pelo Ibre/FGV.
O IBGE apontou para esse mesmo ano, aumento de 12,1% na quantidade de
pessoas que trabalham em vias públicas, como vendedores ambulantes - o que
totalizou naquele momento 2,3 milhões de pessoas.
A realidade das cidades, das quais Brasília não se diferencia, inclui a
dinâmica de ocupações dos espaços públicos por essa parcela da população.
Essas ocupações dão a lugares como a Rodoviária do Plano Piloto, assim
como ao Setor Comercial Sul, características próprias, permitindo que esses
espaços possuam vida intensa se apropriando do espaço público em um
verdadeiro ato de retomada de direitos, especialmente de direito à cidade.
As trabalhadoras/es ambulantes constroem o dia a dia da cidade, e é
também sobre essas famílias em situação de precariedade que tem sido
exercida a pressão (por meio de violações de seus direitos) de interesses
privados que esvazia a cidade de seu sentido coletivo, reduzindo-a a cidade
como negócio, como mercadoria. São essas trabalhadoras/es que fornecem
também diversidade de produtos e serviços, gerando acesso também aos
diversos sujeitos que por ali passam e muitas vezes não poderiam consumir
senão do comércio informal.
O Estatuto das Cidades é considerado uma das legislações mais
avançadas do mundo no que se refere à política urbana. Essa legislação
privilegia a gestão democrática da cidade, e determina que todos os processos
que envolvem o planejamento e a gestão urbana devem ser feitos a partir de
ampla participação social/popular. Dessa forma, o Capítulo I, item II determina
que:
A gestão democrática da cidade é reconhecida como uma diretriz para o
desenvolvimento sustentável das cidades, com base nos preceitos
constitucionais da democracia participativa, da cidadania, da soberania e
participação popular. Potencializar o exercício dos direitos políticos e da
cidadania deve ser o objetivo que deve ser respeitado nos processos de
gestão nas cidades.
[...]
Na gestão democrática da cidade, deve ser assumido politicamente que
existem diversos atores sociais com concepções de vida conflitantes e de
cidade. O desafio é construir uma cultura política com ética nas cidades,
viabilizando que os conflitos de interesse sejam mediados e negociados em
esferas públicas e democráticas. Assume-se como princípio básico da política
urbana o imperativo de se discutir os rumos das cidades com os vários
setores da sociedade. Garante-se, dessa forma, a participação da população
nas decisões de interesse público, por meio dos instrumentos estabelecidos
na Lei.

Nos últimos anos, as transformações no mundo do trabalho têm nos
colocado realidades preocupantes: altas taxas de desocupação, presença do
desemprego estrutural, intensificação do ritmo de trabalho, crescimento do

trabalho temporário, redução ou perda dos direitos trabalhistas conquistados ao
longo de décadas. Nos países periféricos essas questões têm ampliado
enormemente a pobreza e as desigualdades sociais e espaciais.
Compreende-se aqui, portanto, o papel do trabalho do vendedor
ambulante, não só como usuário da cidade, mas como sujeito político
garantidor da cidade como um direito e transformador dos espaços, cumprindo
papel essencial nas dinâmicas socioespaciais geradoras de centralidades
urbanas, garantindo aos transeuntes o acesso à produtos e serviços que
muitas vezes não poderiam acessar de outra maneira e, nesse sentido,
compreende-se a necessidade de garantir à esse sujeitos o espaço central,
adequado, salubre e movimentado, a fim de garantir a transformação positiva
dos espaços a partir do direito ao trabalho.

3.

Patrimônio Histórico Cultural, Tombamento e Direitos Humanos
e Sociais

Brasília foi tombada em 1987, na 11ª Sessão do Comitê do Patrimônio
Mundial, onde Brasília foi considerada patrimônio universal, definindo-se a
preservação do seu Plano Piloto, tendo como premissa básica as quatro
escalas que caracterizam o projeto urbanístico de Lúcio Costa:
●

●

●

●

A escala monumental: “entende-se por escala monumental
aquela configurada pelo Eixo Monumental da cidade, inclusive
tratamento paisagístico”;
A escala residencial: “entende-se por escala residencial aquela
configurada pela seqüência das áreas de vizinhança ao longo do
Eixo Rodoviário - Residencial, compreendendo as Superquadras
e comércios locais, inclusive tratamento paisagístico”;
A escala gregária: entende-se por escala gregária aquela
configurada pelos quarteirões centrais em torno da
Plataforma Rodoviária, em torno da intersecção dos eixos
Monumental e Rodoviário, configurado nos Setores de
Diversões, Comerciais, Bancários, Culturais, Hoteleiros,
Médico – Hospitalares, de Autarquias e de Rádio e Televisão
Sul e Norte;
A Escala Bucólica: entende-se por Escala Bucólica aquela
configurada pelas grandes extensões de área verde que
envolvem a área mais densamente edificada - sejam áreas
non-aedificandi cobertas de cerrado nativo, bosques rústicos e
parques, ou áreas de ocupação rarefeita. Configurada em todas
as áreas livres, contíguas a terrenos atualmente edificados ou
institucionalmente previstos para edificação e destinados à
preservação paisagística e ao lazer. (GDF, 2003, p. 13)

Em 1987, Lúcio Costa publica “Brasília Revisitada”, nela Costa lista as
características originais do Plano Piloto que devem ser preservadas, diretrizes

essas que embasaram a legislação de tombamento. Seu texto demonstra a
clara intenção de se fazer de Brasília uma cidade singular e , dentre todas as
características capazes de fazer de Brasília uma cidade singular, Lúcio Costa
ressalta o equilíbrio entre as quatro escalas. Para ele, a preservação do
patrimônio brasiliense se faz primeiramente procurando:
Respeitar as quatro escalas que presidiram a própria
concepção da cidade: a simbólica e coletiva, ou Monumental; a
doméstica, ou Residencial; a de convívio, ou Gregária; e a de
lazer, ou Bucólica, através da manutenção dos gabaritos e
taxas de ocupação que as definem. (COSTA, 1995, p. 331)

Nos trechos destacados o urbanista torna clara a intenção de se incluir a
plataforma Rodoviária, bem como o Setor de Diversões Sul e Norte e suas
praças, como parte da escala gregária. Além disso, torna clara também, a
premissa básica, que são as escalas em seu caráter conceitual e abstrato,
acima de tudo, que devem ser preservadas no Conjunto Urbanístico de
Brasília.
Ademais, lembramos aqui, à guisa de esclarecimento conceitual
patrimonial acerca da Escala Gregária e da Zona Central de Brasília, um dos
mais célebres comentários de Lúcio Costa, o autor do projeto do Plano Piloto,
em 1985:
“Eu caí em cheio na realidade, e uma das realidades que me surpreenderam
foi a rodoviária à noitinha. [...] É um ponto forçado, em que toda essa
população que mora fora, entra em contato com a cidade. Então, eu senti
esse movimento, essa vida intensa dos verdadeiros brasilienses, essa
massa que vive fora e converge para a rodoviária. Ali é a casa deles, é o
lugar onde eles se sentem à vontade. [...] Isto tudo é muito diferente do
que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como uma coisa
requintada, meio cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram
esses brasileiros verdadeiros que construíram a cidade e estão ali
legitimamente. [...] Eles estão com a razão, eu é que estava errado. Eles
tomaram conta daquilo que não foi concebido para eles. Foi uma
bastilha. Então eu vi que Brasília tem raízes brasileiras, reais, não é uma flor
de estufa como poderia ser, Brasília está funcionando e vai funcionar cada
vez mais. Na verdade, o sonho foi menor do que a realidade. (COSTA, apud
KATINSKY; XAVIER, 2012, p. 144-160)

Uma vez que seu criador revisita a cidade, percebe que, ainda que as
intenções iniciais fossem outras, as atividades que agora ocorrem na
plataforma da rodoviária são legítimas e que, ao final, aquele espaço foi de fato
concebido para eles. É justamente na rodoviária que o urbanista destaca
encontrar a vida intensa, o ponto de encontro próprio da tão sonhada escala
gregária.
Que não baste a palavra de seu criador, valemo-nos da legislação
específica sobre o patrimônio de Brasília, para continuar a demonstrar que não

existe qualquer restrição, tácita ou explícita, para a justificativa da retirada dos
ambulantes das áreas centrais aqui debatidas.
Em outubro de 1992, é promulgada a Portaria nº 314 do IPHAN, norma
jurídica que prevalece até hoje para efeito de proteção do Conjunto Urbanístico
de Brasília. Essa norma regulariza o tombamento, tendo como princípios a
preservação do patrimônio baseada nas escalas. Sobre a escala gregária,
onde a plataforma rodoviária e suas adjacências se encontram, traz em seus
termos:
CAPÍTULO IV
DA ESCALA GREGÁRIA
Art. 7° - A escala gregária com que foi concebido o centro de Brasília, em
torno da intersecção dos eixos monumental e rodoviário, fica configurada na
Plataforma Rodoviária e nos setores de Diversões , Comerciais, Bancários,
Hoteleiros, Médico Hospitalares, de Autarquia e de Rádio e Televisão Sul e
Norte.
Art. 8° - Para a preservação da escala gregária referida no Artigo anterior,
obedecerão às seguintes disposições;
I - A Plataforma Rodoviária será preservada em sua integridade
estrutural e arquitetônica original, incluindo-se, nessa proteção, suas
praças atualmente implantadas defronte aos setores de Diversões Sul e
Norte;
II - Os setores de Diversões Sul e Norte serão mantidos com a atual cota
máxima de coroamento, servindo as respectivas fachadas voltadas para a
Plataforma Rodoviária, em toda a altura de campo livre, para instalação de
painéis luminosos de reclame, permitindo-se o uso misto de cinemas, teatros
e casas de espetáculos, bem como restaurantes, cafés, bares, comércio de
varejo e outros que propiciem o convívio público;
III - Nos demais setores referidos no artigo anterior o gabarito não será
uniforme, sendo que nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima
de 65,00m (sessenta e cinco metros), sendo permitidos os usos indicados
pela denominação dos setores de forma diversificada, ainda que se
mantenham as atividades predominantes preconizadas pelo Memorial do
Plano Piloto. (PORTARIA Nº 314, DE 08 DE OUTUBRO DE 1992)

Aqui se demonstra claramente que não há nenhum impedimento para a
utilização dos espaços da plataforma pelos ambulantes, uma vez que sua
utilização não interfere na preservação da integridade estrutural e arquitetônica
originais, uma vez que ocupações efêmeras, não edificadas, de nada
interferem nessas características da edificação.
Em 11 de maio de 2016, o IPHAN lança nova portaria, nº 166, com o
intuito de atualizar e complementar a portaria de 1992, onde indica as
características essenciais do Conjunto Urbanístico de Brasília a serem
preservadas, e delimita zonas específicas de preservação, bem como define

com exatidão as
destacando-se:

atividades

permitidas e proibidas em cada zona,

Subseção II
Área de Preservação 2 da ZP1A
Art. 24. Para a Área de Preservação 2 da ZP1A - Plataforma Rodoviária,
Setores de Diversões Norte e de Diversões Sul e Torre de TV e sua
esplanada - ficam estabelecidos os seguintes critérios:
I. manutenção da Plataforma Rodoviária como ponto de interseção do
cruzamento do Eixo Monumental e Rodoviário, e elemento articulador do
fluxo de pedestres e do sistema de transporte público urbano;
II. manutenção do nível superior da Plataforma Rodoviária com destinação
de uso público e de livre circulação para pedestres;
III. preservação do traçado viário do Eixo Monumental, mantendo-se a
configuração das vias principais e o canteiro central como área livre,
gramada, arborizada e non aedificandi, desde a Plataforma Rodoviária até a
Torre de TV;
IV. manutenção da predominância do uso comercial e de serviços,
complementados por atividades de apoio nos Setores de Diversões Norte e
de Diversões Sul;
preservação dos edifícios da Plataforma Rodoviária e da Torre De TV;
V. a manutenção da cota de coroamento dos Setores de Diversões Norte e
de Diversões Sul e a utilização das fachadas leste para instalação de painéis
luminosos de publicidade;
VI. manutenção das praças públicas do nível superior da Plataforma
Rodoviária;
Art. 25. Fica vedado na Área de Preservação 2 da ZP1A:
I. construção de qualquer edificação acima do nível do solo,no canteiro
central do Eixo Monumental, exceto o conjunto de fontes;
II.criação de novos lotes e/ou projeções;
III. fixação de elementos publicitários ou informativos de qualquer natureza no
canteiro central do Eixo Monumental, excetos os relativos aos eventos
devidamente autorizados pelo Poder Público,a critério dos órgãos de
preservação;
IV. criação de estacionamentos no subsolo do canteiro central do Eixo
Monumental quando implicarem em supressão de vegetação arbórea e
introdução de elementos construídos acima do nível do gramado existente;
V. uso de rede de distribuição aérea para implantação de infraestrutura e
serviços públicos. (PORTARIA Nº 166, DE 11 DE MAIO DE 2016)

A norma mais específica que temos válida hoje em relação ao
patrimônio histórico de Brasília não traz, em momento algum, limitação para o
uso por ambulantes. Pelo contrário, entendemos que esse comércio está
extremamente adequado dentro da proposta da norma. A ocupação pelos
ambulantes em nada impede a passagem de pedestres se for conduzida de

maneira organizada. Portanto não se justifica sua retirada com argumentos de
manter a livre circulação dos pedestres, além do espaço pelos ambulantes
manter o uso predominante por comércio e serviços.
Em nenhum momento da norma é limitado o uso por esses
comerciantes, uma vez que não representa nenhum dos usos vedados
legalmente para o setor, uma vez que o comércio de ambulantes se constitui
em atividade efêmera sem a criação de novos lotes.
Por fim, trazemos ainda à luz do debate, o Plano de Preservação do
Conjunto Urbanístico de Brasília. Projeto de Lei Complementar ainda em
andamento que pretende detalhar todo o plano de preservação e proteção do
conjunto urbanístico de Brasília enquanto patrimônio histórico tombado. A
minuta, atualmente traz, sobre as áreas centrais de Brasília, as seguintes
orientações:
Seção III Território de Preservação 3 – TP3: Setores Centrais
Art. 40. O TP3 compreende território que configura a escala gregária do plano
urbanístico de Brasília, correspondente ao centro urbano da cidade,
localizado no cruzamento dos Eixos Monumental e Rodoviário-Residencial.
§ 1º Este território tem como característica predominante os espaços
densamente utilizados e propícios ao encontro, com diversidade de usos,
liberdade na volumetria do conjunto, alturas mais elevadas nas edificações e
maior densidade de ocupação do solo, constituindo a principal centralidade
do CUB.
§ 2º O TP3 é composto por sete Unidades de Preservação – UP, conforme
delimitação do Anexo VIII:
I - UP1: Setor de Diversões Norte e Setor de Diversões Sul;
II - UP2: Setor Hoteleiro Norte e Setor Hoteleiro Sul;
III - UP3: Setor Comercial Norte e Setor Comercial Sul, Setor de Rádio e TV
Norte e Setor de Rádio e TV Sul;
IV - UP4: Setor Médico-Hospitalar Norte e Setor Médico-Hospitalar Sul;
V - UP5: Setor Bancário Norte e Setor Bancário Sul;
VI - UP6: Setor de Autarquias Norte e Setor de Autarquias Norte Sul;
VII - UP7: Plataforma Rodoviária.

E destaca para esses setores:
Art. 41. As diretrizes para salvaguarda dos valores do TP3 são:
I – fomento à diversidade de usos e atividades e à variedade de
volumetrias e alturas das edificações;
II – ordenação e regulação das áreas de estacionamento existentes;
III – qualificação do território, com a integração dos diversos setores e
priorizando ações e intervenções que garantam a acessibilidade universal, a
mobilidade dos pedestres e a utilização prioritária do transporte público;
IV – manutenção da volumetria do Setor de Diversões Norte e do Setor de
Diversões Sul, com as respectivas fachadas voltadas para a Plataforma
Rodoviária, em toda a altura de campo livre, para instalação de painéis
luminosos de publicidade;
V – preservação da Plataforma Rodoviária em sua integridade estrutural,
arquitetônica e urbanística original, ressalvadas eventuais adequações

decorrentes de necessidades de modernização de suas instalações e do
sistema de transporte público coletivo;
VI – manutenção da condição de área non aedificandi dos espaços
abertos da parte superior da Plataforma Rodoviária;
VII – valorização do papel da Plataforma Rodoviária como elemento de
articulação das escalas monumental e gregária.

Ou seja, mesmo de acordo com a possível lei futura, os ambulantes não
estariam em desacordo com o plano de preservação, uma vez que a sua
presença na plataforma rodoviária não interfere na sua integridade estrutural,
arquitetônica e urbanística original, não constitui área edificada por se tratar de
ocupações efêmeras não edificadas e ainda valoriza o papel da Plataforma
como elemento de articulação entre escalas, além de fomentar a diversidade
de usos e atividades, conforme previsto pelo projeto.
Assim, à luz das legislações aqui apresentadas, retomamos, portanto, a
análise da Ordem de Serviço nº 135 de 07 de novembro de 2019. Nos termos
do inciso II do Artigo, é cabível a interpretação de que “no trecho compreendido
entre a Rodoviária do Plano Piloto e Praça dos Três Poderes” possui o
significado equivalente a: fisicamente e territorialmente a partir do limite
externo do equipamento urbano - Rodoviária do Plano - até a Praça dos
Três Poderes”. Posteriormente, a administradora no inciso VII, delimita como
área excludente “a Área Central do Plano Piloto, compreendendo a
Rodoviária”.
O Sindicato dos Arquitetos, compreende, frente à toda literatura
normativa levantada, que não existem quaisquer motivações legais para a
delimitação da área como excludente ao trabalho ambulante. Pelo contrário,
toda a literatura analisada até aqui sinaliza positivamente às atividades que
fortaleçam o caráter gregário do setor. Assim, entendemos que as áreas
centrais, incluindo à plataforma rodoviária, poderiam se enquadrar como áreas
de permissão restrita, assim como as demais regiões da escala

gregária já estão enquadradas, uma vez que colaboram para a
valorização e aprofundamento das características agregadoras
dessa escala, tal qual a intenção do u
rbanista em seu projeto. Para os
professores Frederico de Holanda e Gabriela Tenório (2011):
(...)é preciso distinguir entre discursos e fatos em qualquer âmbito da
realidade. Isso inclui configuração urbana. Talvez em Brasília as
contradições entre discurso e fato sejam particularmente agudas.
Desde a concepção da cidade, as proposições apontam numa
direção e a construção da cidade real noutra.

Nesse sentido, entendemos que a construção da cidade real se dá
muitas vezes diversa de seu plano original. Ora, nem mesmo os box de
comércio da rodoviária eram previstos no projeto original, eles surgiram de
ocupações informais na década de 70. Nem mesmo os estacionamentos eram

previstos na plataforma superior. As praças deveriam avançar por toda a
plataforma e não deveria haver local para estacionamento de carros na
plataforma superior, pelo projeto original.
Para Lucio Costa, originalmente o cruzamento dos dois eixos
estruturadores de Brasília – Eixo Rodoviário e Eixo Monumental – e seu
entorno imediato, formariam a base material da escala gregária. Lucio Costa
pensou em um lugar movimentado, uma mistura de Picadilly Circus, Times
Square e Champs Élysées. Não é o que se encontra hoje na região. Praças
áridas e grandes espaços para estacionamento de veículos tomam a região.
Entretanto, há um grande cenário de encontro, o gregário se consolida na
plataforma rodoviária, onde centenas de milhares de pessoas passam e
consomem todos os dias. Para Holanda o aparecimento do comércio informal
é, nesse sentido, a mais natural das ocorrências e se sustenta como pivô dos
encontros possíveis.
Entendemos portanto que, a preservação do patrimônio não pode ser
utilizada como desculpa para aplicação de políticas higienistas que colaboram
para o acirramento da segregação socioespacial, a escala gregária deve ser,
antes de tudo, local de encontro, nunca de exclusão de pessoas.
Ademais, entendemos ainda que o patrimônio histórico e cultural
mundial não é composto apenas de bens materiais, é necessário levantar
questionamento acerca dos bens culturais imateriais que sofrem com essas
práticas de segregação do espaço.
A salvaguarda dos bens culturais de natureza imaterial diz respeito às
“práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e
modos de fazer (...)”, tal como define o Instituto do Patrimônio Histórico
Nacional (IPHAN). Isso inclui as formas de vida urbana, suas atividades
sociais, de trabalho e de lazer que são próprias dos lugares e caracterizam os
modos de apropriação que se estabelecem no território. Dito isto, entendemos
que a atividade de ambulantes, enquanto prática socioespacial que se
estabelece em diversos centros urbanos metropolitanos, tal como ocorre no
Distrito Federal, pode também ser compreendida como parte do patrimônio
imaterial da cidade, como já acontece em outros centros urbanos.
A preservação destas práticas garante que a natureza das atividades
tradicionais permanecerá existindo apesar das transformações pelas quais
passam os espaços urbanos, muitas vezes responsáveis pela
descaracterização e extinção de atividades culturais locais e/ou tradicionais.
Além disso, entende-se também, que em oposição às interpretações pouco
abrangentes de “patrimônio”, a conservação das práticas socioespaciais dos
lugares não só não agride o patrimônio edificado, como o conserva e lhe
confere significado, através do seu uso e ocupação; o que também garante o
cumprimento da função social da arquitetura e da cidade.

Assim, considerando toda literatura aqui abordada, concluímos que
delimitar a plataforma rodoviária como área excludente para a referida
atividade ambulante, entendida como prática local tradicional do centro
de Brasília, não encontra absolutamente nenhum respaldo em norma ou
texto patrimonial que tenha como intenção a preservação do Conjunto
Urbanístico de Brasília,
Nesse sentido, o Sindicato dos Arquitetos entende que a Ordem de
Serviço nº 135 deve ser prontamente revogada, uma vez que não há
justificativas para as áreas sejam consideradas como áreas excludentes
nem para que os ambulantes não possam exercer as atividades similares
“às atividades regularmente exercidas no comércio local”, ato que
caracteriza regulação de mercado indevida.
4.

Boas práticas para a regulação dos ambulantes em outros
contextos
A partir de um estudo de caso do manual do ambulante da cidade de

Nova York, com contextos extremamente singulares e complexos, tal qual
Brasília, parte-se da ideia de entender como esse manual pode servir como
um exemplo positivo de boas práticas para auxiliar tanto os ambulantes quanto
o Governo do Distrito Federal sobre o que pode ser considerado direitos e
deveres para ambas as partes.
O manual do ambulante de Nova York foi feito em uma parceria do
Estado com organizações locais e traduz de forma gráfica e ilustrativa a
legislação, direitos e deveres do ambulante ao ocupar as vias públicas da
cidade.

A primeira parte, consistiria em esclarecer o ambulante sobre a Lei Nº 6190 DE
20/07/2018, nominalmente conhecida como Lei dos Ambulantes, a princípio de modo
discricionário no formato de lei seca, para que o ambulante possa ler por ele mesmo os seus
direitos e deveres. Posteriormente, num formato graficamente ilustrado e de fácil compreensão
enumera os direitos e procedimentos desejáveis para que o ambulante se proteja de eventuais
abusos policiais e abordagens indesejadas ou desnecessárias, conforme exemplo:

A segunda parte traria as especificações técnicas, distâncias que devem ser deixadas
livres para circulação de pedestres, distanciamento de vias, distanciamento de outros
ambulantes e de edificações, tamanho da mesa, apoio, ou similar, normas de condutas e etc,
de maneira bem ilustrada, conforme exemplo abaixo:

A terceira e última parte conteúdo de interação com a comunidade, trechos de
entrevista com ambulantes, um pouco da história deles, descrição dos tipos de ambulantes
diferentes, etc:

O sindicato se predispõe a esboçar um possível manual que pudesse criar o canal de
diálogo entre poder público, ambulantes e sociedade, propondo material gráfico de qualidade,
conforme diretrizes colocadas.

Conheça os seus direitos:
1.
Ao ser abordado por policiais, anote o nome e o código de identificação dos
mesmos, isso fará toda a diferença na hora de identificar esses profissionais se depois
você precisar.
2.
Tirar fotos e filmar o local onde a abordagem policial está sendo realizada é seu
direito, isso pode ajudar a comprovar irregularidades na abordagem policial, caso
ocorram.
3.
Em caso de apreensão dos seus produtos, exija um inventário da Polícia Militar
com tudo aquilo que lhe foi retirado e vá buscar no depósito: Depósito nominal a ser
disponibilizado pelo governo. Endereço a ser disponibilizado pelo governo
4.
Em caso de abuso de autoridade, truculência ou violência policial desnecessária
denuncie para a corregedoria da Polícia Militar do Endereço: lote 2050/2060, Sia, 3 Brasília, DF ou ligue no número: (61) 3190-9236
5.
Em caso de violência física direta, vá para o Instituto Médico Legal prestar
queixa, no endereço: SPO, Conjunto A, Lote 23, SQSW 304 Bl B. - Complexo da PCDF,
Brasília - DF ou ligue no número: (61) 3207-4812.
*Em ambos os casos, não se esqueça em hipótese alguma de levar os seus documentos
pessoais como carteira de identidade, CPF ou carteira de motorista
6.
Fique em dia com a Justiça Distrital e Eleitoral. Em caso de necessidade de
auxílio jurídico, procure a Defensoria Pública do DF, para te ajudar a processar o GDF
por violações dos seus direitos,nos seguintes canais de acesso.Defensoria Pública do
Distrito Federal SIA Trecho 17 Rua 7 Lote 45 Brasília/DF – CEP: 71200-219 Horário de
atendimento de segunda a sexta das 8h às 19h. Horário de atendimento do Plantão das
19h às 24h de seg. a sex. (aos sáb., dom. e feriados atendimento ininterrupto) Ouvidoria
(61) 2196-4600
ouvidoria@defensoria.df.gov.br Assessoria de Comunicação
comunicacao@defensoria.df.gov.br

Conheça os seus Deveres
1.
Não pode ser considerado ambulante aquele que vende as mercadorias que
estão em nome de outra pessoa. Por exemplo: Se Bethânia comprar uma mercadoria,
mas quem vende essa mercadoria é José, a ambulante é Bethânia e não José. Nesse
caso sua mercadoria pode ser apreendida e a sua licença de ambulante caçada.
2.
Você pode ser um vendedor ambulante com mais direitos e reconhecido se você
for registrado como um MEI - Micro Empreendedor Individual. Você sabe como se tornar
um MEI? Acesse o site:
→https://portaldoempreendedor.me/mei-abrir?gclid=CjwKCAjw_NX7BRA1EiwA2dpg0sJg
WesI6jkKkh4g1c5daooZXMxifo3ozHl-tedVWziv_8tr_387VhoCQu4QAvD_BwE
3.
Guarde as notas fiscais de todas as suas mercadorias, elas são importantes
para que você possa comprovar que a mercadoria comprada é de fato sua.
4.
Você deve especificar de forma direta e clara qual é o produto que você costuma
comercializar:
→ Gênero alimentício;

→ Gênero alimentício industrializado;
→  Bebida;
→ Vestuário;
→ Artigo eletrônico, CD e DVD;
→ Artigo de papelaria e brinquedo;
→ Trabalho artístico, artesanal e manual;
→ Serviço estético;
→ Outro serviço que se enquadre na categoria de ambulantes prevista no MEI;
* Esses e outros deveres se encontram na Lei Nº 6190 DE 20/07/2018.

Conheça as Decisões da Assembleia do seu Coletivo de Ambulantes no
Distrito Federal
1. Faça o seu cadastro e consiga a sua licença regulamentada de ambulante da área
Central de Brasília;
2. Conheça a fundo o seu regulamento coletivo e as leis que regem os seus direitos de
ambulante, bem como os locais apropriados para venda;
3. Verifique como estão os rodízios espaciais entre os seus colegas nos pontos de venda
pré-determinados.
Assim, o Sindicato dos Arquitetos do DF através desses exemplos supracitados, se
disponibiliza para, junto ao Governo do Distrito Federal e com a possibilidade de cooperação
de outras entidades de classe e organizações da sociedade civil, criar a proposta para manual
do ambulante que tenha caráter educativo e possa auxiliá-los na compreensão de seus direitos
e deveres, com base no exemplo de boas práticas e adaptado para a realidade normativa
brasiliense.

5.

Propostas de resoluções e encaminhamentos a curto prazo em
caráter de urgência face à situação de pandemia do COVID-19 e
a médio prazo para o aperfeiçoamento da Lei 6.190/2018.

Assim, em virtude da exclusão dos ambulantes na Rodoviária do Plano Piloto da
Ordem de Serviço nº 135/2019, na medida em que, a ilegalidade desses trabalhadores trouxe
uma repressão forte do aparelho Estatal, afronta direitos internacionais, constitucionais sociais
ao trabalho e à cidade, numa clara omissão do Estado em introduzir o Estado Democrático de
de Direito a esta classe trabalhadora, propõem-se de imediato:
1) A revogação imediata da parte da Ordem de Serviço nº 135/2019 que torna a
Rodoviária do Plano Piloto como área excludente, ainda que não haja permissão e concessão
dessa atividade ;
2) A expedição de um novo Decreto do governador, ou nova ordem de serviço da
Administração do Plano Piloto ou licenciamento direto da Secretaria Executiva das

Cidades que assegure o trabalho dos ambulantes, na Rodoviária do Plano Piloto de forma
provisória, definindo parâmetros mínimos para a ocupação, até que haja uma solução
definitiva para que tenham um local para trabalhar com segurança na zona central do Plano
Piloto;
3) Fiscalizar os ambulantes irregulares de forma pedagógica, bem como criar uma
força tarefa para cadastrar e orientar os ambulantes para que se regularizem nos termos da
Lei 6.190/2018;
4) Orientar formalmente a PM para que não realize mais apreensões das
mercadorias de forma arbitrária, truculenta e ilegal, sob pena das sanções administrativas,
cíveis e criminais cabíveis;
5) Que a Administração do Plano Piloto oriente os servidores competentes para que a
aplicação das penalidades aos ambulantes sejam realizadas nos termos dos artigos 28 e 29
da Lei 6.190/2018.
6) Aceite das diretrizes de ocupação provisória colocadas nesse documento, como
forma de mitigar os efeitos dos dias não trabalhados na vida desses ambulantes durante a
pandemia.
Propõe-se, a médio prazo, inicialmente:
1) Implementar de fato a Lei Nº 6.190, de 20 de Julho de 2018, nos termos do art. 32,
a fim de criar as melhores condições para o trabalho dos ambulantes, através de uma
comissão paritária em cada Região Administrativa que pode ser criada pelo Poder Executivo.
2) Construir uma parceria com as entidades de classe de profissionais que lidam com
políticas públicas no Distrito Federal e organizações da sociedade civil, com o protagonismo
aqui da organização dos próprios ambulantes, a fim de construir possibilidades que possam ser
implementadas a longo prazo no setor.
3) Previsão da proteção ao vendedor ambulante e seu direito ao trabalho e definição de
parâmetros gerais direcionados para esses trabalhadores para a ocupação dos espaços da
plataforma rodoviária e setor de diversões sul e norte no PPCUB - Plano de Preservação do

Conjunto Urbanístico de Brasília.

Propõe-se, preliminarmente a longo prazo:
1) Elaboração de projeto de ocupação permanente das áreas centrais que abrangem o
setor de diversões sul e norte e a plataforma da rodoviária, contratada pela modalidade de
Concurso Público de Projeto, ao qual sugerimos ser organizado por entidade de classe parceira
com experiência nessa modalidade (IAB).

5.1.

Proposta de Ocupação Provisória em caráter de urgência
na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto

Há entre os ambulantes hoje uma situação de disputa de territórios para além da
disputa com o poder público. Nesse sentido, as Assembleias tem sido um canal de
comunicação e decisão democrática entre os grupos atuantes na região. Reconhecendo a
legitimidade dessas instâncias deliberativas, foi acordada proposta de ocupação provisória
entre as famílias de ambulantes nas Assembléias Populares pelo Direito ao Trabalho, que
encaminhamos aqui, nos seguintes termos:

1. A compra de guarda-sóis e mesas dobráveis, padronizadas, pelas próprias
famílias ambulantes;
2. A manutenção do distanciamento de mínimo 1m de distância entre essas
mesas dobráveis;
3. Estações de EPI’s, a cada dez conjuntos de mesas dobráveis, para tempos de
pandemia com disponibilidade de higienização das mãos e recipientes com
álcool em gel, também disponibilizados pelas famílias ambulantes;
4. A solução prevê a alocação de 175 famílias e 9 estações de EPI;
5. Para as famílias ambulantes na região do Setor Comercial Sul a proposta se
mantém a mesma, com o advento da possibilidade de que se tenham feiras
itinerantes semanalmente entre as galerias internas;
6. Essa solução no Setor Comercial Sul prevê a alocação 75 famílias e 4
estações de EPI;
7. Por fim, no quesito trabalho móvel, voltado aos carros de balas, todas as
famílias se comprometem a:
→ Estarem de Colete e Crachá;
→ Padronizar os seus carrinhos de trabalho
8. Essa solução se daria na Plataforma Inferior da Rodoviária e prevê a alocação
de 60(sessenta) famílias e um EPI por carrinho.
Assim, sendo essa uma proposta não edificável, que não interfere na estrutura
arquitetônica da rodoviária nem na paisagem urbanística, o Sindicato dos Arquitetos entende
ser essa uma solução provisória adequada para a ocupação do território, devendo apenas ser
acrescentado que a colocação das mesas deve respeitar espaço mínimo para circulação de
pedestres.

Conclusão
O Sindicato de Arquitetos do Distrito Federal acredita que as melhores resoluções para
conflitos urbanos acontecem de maneira democrática e participativa. Através de soluções como
as apresentadas aqui, alcançadas a partir das Assembleias Populares, análises técnicas e
consultorias jurídicas, é possível que o Direito à Cidade e a cidadania possam ser plenamente
alcançados por todos os sujeitos urbanos. Considerando as justificativas aqui expostas,
aguardamos um posicionamento do Estado para que os encaminhamentos aqui expostos
sejam acolhidos de maneira a garantir o direito ao trabalho dessas famílias.
Entendemos que é necessário questionar a quem interessa a manutenção da Ordem
de Serviço como se encontra, uma vez que não encontra fundamentação legal ou teórica nas
teorias de preservação ou em legislações urbanísticas existentes. Dessa maneira, as ações
coercitivas respaldadas por essa norma administrativa assumem-se como prática higienista e
devem ser encerradas de pronto, conforme demonstrado neste relatório.
Dessa maneira é imprescindível que a Ordem de Serviço seja revogada a fim de
cessar as ações coercitivas que estão ocorrendo contra as trabalhadoras/es e, a partir disso,
criar novos instrumentos para a regulamentação das atividades. Assim, entendemos que esse
estudo poderá servir como guia teórico, normativo e metodológico para tal encaminhamento.
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