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O Regime Urbanístico de Brasília
Victor Carvalho Pinto1

Resumo

Embora seja tida como uma cidade planejada, Brasília não dispõe de pla-
no diretor, documento tornado obrigatório pela Constituição de 1988. Suas 
normas de uso e ocupação do solo são editadas pelo Poder Executivo e even-
tualmente alteradas por leis de iniciativa parlamentar. A fim de assegurar a ins-
crição da cidade na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) promoveu tombamento 
do Conjunto Urbanístico de Brasília, que visa a preservar a concepção urbanís-
tica de Lúcio Costa. Nesse quadro, caberá ao futuro Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) consolidar e atualizar as normas 
urbanísticas da cidade, respeitando o patrimônio paisagístico protegido pelo 
tombamento federal.

Palavras chave

Brasília, plano diretor, direito urbanístico, patrimônio cultural.

Abstract

Although regarded as a planned city, Brasilia has no master plan, document turned 
obligatory by the Constitution of 1988. Its land use rules are enacted by the executive branch 
and occasionally amended by laws initiated in the parliament. To ensure the inclusion of the 
city in UNESCO’s World Heritage List, the federal government listed the city as a national 
heritage site, in order to preserve its urban design. In this context, the upcoming Preservation 
Plan will have to consolidate and modernize the city’s urbanism, respecting the urban lan-
dscape protected at the national level.
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1  Consultor Legislativo do Senado Federal, nas áreas de Desenvolvimento Urbano e de Transportes. 
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Apesar de ser uma cidade planejada, Brasília não dispõe de um documento 
que possa ser claramente identificado como um plano diretor. Essa situação, que 
se explica pela história da cidade, é uma inconstitucionalidade, à luz do art. 182 
da Constituição, que tornou obrigatório o plano diretor para as cidades com 
mais de 20.000 habitantes, e uma ilegalidade, uma vez que o Estatuto da Cidade 
estabeleceu como prazo final para aprovação dos planos diretores a data de 30 de 
junho de 2008 (art. 50).

No presente texto, procuraremos indicar qual é o regime urbanístico dessa 
cidade que, além de ser a Capital do País, é a única cidade moderna inscrita na 
Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO2.

A transferência da Capital na história das Constituições

A transferência da capital do Brasil para o interior era um projeto antigo, fez 
parte da plataforma da Inconfidência Mineira. Essa ideia foi forte e duradoura 
ao ponto de constar das Constituições brasileiras de 1891, 1934 e 1946.

                   Constituição de 1891:

Art 3º. Fica pertencendo à União, no planalto central da República, 
uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportuna-
mente demarcada para nela estabeIecer-se a futura Capital federal. 

Parágrafo único. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito 
Federal passará a constituir um Estado.

Constituição de 1934, Disposições Transitórias:

Art 4º. Será transferida a Capital da União para um ponto central 
do Brasil. O Presidente da República, logo que esta Constituição 
entrar em vigor, nomeará uma Comissão, que, sob instruções do 
Governo, procederá a estudos de varias localidades adequadas à 
instalação da Capital. Concluídos tais estudos, serão presentes à 
Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará sem perda 
de tempo as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o 
atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. 

2 O presente texto baseia-se no estudo “Conjunto Urbanístico de Brasília: Exegese da Legislação de 
Tombamento”, de 2007, elaborado pelo autor e pelo arquiteto Carlos Madson Reis, por encomenda 
da Superintendência do IPHAN em Brasília, e no Relatório Diagnóstico do Plano de Preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília, de 2011, que teve como consultora jurídica Maria Etelvina 
Bergamaschi Guimaraens.
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Parágrafo único. O atual Distrito Federal será administrado por 
um Prefeito, cabendo as funções legislativas a uma Câmara Mu-
nicipal, ambos eleitos por sufrágio direto sem prejuízo da repre-
sentação profissional, na forma que for estabelecida pelo Poder 
Legislativo federal na Lei Orgânica. Estendem-se-lhe, no que lhe 
forem aplicáveis, as disposições do art. 12. A primeira eleição para 
Presidente será feita pela Câmara Municipal em escrutínio secreto.

Constituição de 1946, Disposições Transitórias:

Art 4º A Capital da União será transferida para o planalto central 
do Pais. 

§ 1º - Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em 
sessenta dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido 
valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital. 

§ 2º - O estudo previsto no parágrafo antecedente será encami-
nhado ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei 
especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área 
a ser incorporada ao domínio da União. 

§ 3º - Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional 
resolverá sobre a data da mudança da Capital. 

§ 4º - Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a 
constituir o Estado da Guanabara. 

Mesmo depois de inaugurada Brasília, a Constituição de 1967 ainda teve 
um artigo votado para consolidar a mudança:

Art. 183. Dentro de cento e oitenta dias, a partir da vigência desta Cons-
tituição, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional projeto de 
lei regulando a complementação da mudança, para a Capital da União, 
dos órgãos federais que ainda permaneçam no Estado da Guanabara.

Por fim, a Constituição de 1988 consagra Brasília como Capital Federal e o 
Distrito Federal como ente federativo autônomo:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Fede-
rativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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§ 1º - Brasília é a Capital Federal.

....................................................................................................

A Legislação Urbanística de Brasília

A transferência da Capital foi iniciada com a edição da Lei nº 2.874, de 19 de 
setembro de 1956, que “dispõe sobre a mudança da Capital Federal e dá outras pro-
vidências”. Essa lei definiu a localização precisa do futuro Distrito Federal e deu o 
nome de “Brasília” à nova Capital Federal. Além disso, autorizou o Poder Executivo 
a, entre outras providências, constituir a Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil (NOVACAP), desapropriar os imóveis situados na área do novo Distrito 
Federal e “estabelecer normas e condições para a aprovação dos projetos de obras na 
área do futuro Distrito Federal, até que se organize a administração local”.

O plano urbanístico de Brasília teve origem no “Concurso Nacional do Plano 
Piloto da Nova Capital do Brasil”, adotado pela Comissão de Planejamento da Cons-
trução e da Mudança da Capital Federal na mesma data em que a lei foi editada. O 
edital do concurso especificava detalhadamente os elementos do plano urbanístico a 
ser elaborado pelos concorrentes, então denominado de “plano piloto” e previa uma 
“lei reguladora do uso da terra e dos recursos naturais”, a ser editada posteriormente. 
As especificações do edital poderiam, ainda hoje, servir de inspiração para os planos 
diretores que passaram a ser exigidos a partir de 1988:

3. O Plano Piloto deverá abranger:
a) traçado básico da cidade, indicando a disposição dos principais 
elementos da estrutura urbana, a localização e interligação dos di-
versos setores, centros, instalações e serviços, distribuição dos espa-
ços livres e vias de comunicação (escala 1:25.000);

b) relatório justificativo.

4. Os concorrentes poderão apresentar, dentro de suas  
possibilidades, os elementos que serviram de base ou que  
comprovem razões fundamentais de seus planos, como sejam:
a) esquema cartográfico da utilização prevista para a área do Dis-
trito Federal, com a localização aproximada das zonas de produção 
agrícola, urbana, industrial, de preservação dos recursos naturais 
- inclusive florestas, caça e pesca, controle de erosão e proteção de 
mananciais - e das redes de comunicação (escala 1:50.000)
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b) cálculo do abastecimento de energia elétrica, de água e de trans-
porte, necessários à vida da população urbana

c) esquema do programa de desenvolvimento da cidade, indican-
do a progressão por etapas e a duração provável de cada uma;

d) elementos técnicos para serem utilizados na elaboração de uma 
lei reguladora da utilização da terra e dos recursos naturais da região;

e) previsão do abastecimento de energia elétrica, de água, de trans-
porte e dos demais elementos essenciais à vida da população urbana;

f ) equilíbrio e estabilidade econômica da região, sendo previstas 
oportunidades de trabalho para toda a população e remuneração 
para os investimentos planejados;

g) previsão de um desenvolvimento progressivo equilibrado, as-
segurando a aplicação dos investimentos no mais breve espaço de 
tempo e a existência dos abastecimentos e serviços necessários à 
população em cada etapa do programa;

h) distribuição conveniente da população nas aglomerações urba-
nas e nas zonas de produção agrícola, de modo a criar condições 
adequadas de convivência social.

Vinte e seis propostas foram apresentadas. Após uma seleção inicial de qua-
tro projetos, o júri declarou vencedor o arquiteto Lúcio Costa, com o “Relatório 
do Plano Piloto de Brasília”. O Relatório é basicamente um texto, acompanhado 
de esboços feitos à mão. Nas palavras do próprio autor, tratava-se de uma “apre-
sentação sumária do partido aqui sugerido para a nova Capital”. Lúcio Costa 
afirmava, ainda: “Compareço não como técnico devidamente aparelhado, pois 
nem sequer disponho de escritório, mas como simples maquis de urbanismo, 
que não pretende prosseguir no desenvolvimento da ideia apresentada senão 
eventualmente, na qualidade de mero consultor”. 

O Relatório não pode, portanto, ser considerado um plano urbanístico 
propriamente dito. Trata-se de um documento preliminar, que deveria ter sido 
traduzido em um plano urbanístico definitivo e regulamentado por uma “lei 
reguladora do uso da terra”, como previa o edital. Um exemplo da retórica do 
Relatório pode ser encontrado no trecho a seguir, relativo à área residencial:

Dentro destas ‘‘super-quadras’’ os blocos residenciais podem dispor-se 
da maneira mais variada, obedecendo porém a dois princípios gerais: 
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gabarito máximo uniforme, talvez seis pavimentos e pilotis, e sepa-
ração do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, mormente o acesso 
à escola primária e às comodidades existentes no interior de cada qua-
dra. (negritos nossos)

Ocorre que a mudança da Capital era uma medida altamente polêmica, 
combatida pela oposição ao Presidente Juscelino Kubitscheck. Por essa razão, ele 
empenhou-se pessoalmente nesse projeto e estabeleceu um calendário que pre-
via a inauguração da cidade ainda no seu mandato, que se encerraria em 1960. 

O cumprimento desse prazo não seria possível caso o Relatório de Lucio 
Costa ainda tivesse que ser detalhado. Assim sendo, Brasília foi construída ape-
nas com base nos esboços do Relatório, a partir dos quais se fizeram diretamente 
os projetos de engenharia de cada obra. Muito do previsto no próprio Relatório 
foi mudado ou não chegou a ser colocado em prática, pois a Novacap tinha 
ampla liberdade para promover as alterações que desejasse3. 

Em 1960, a Lei nº 3.751, que dispunha da organização administrativa do 
Distrito Federal (também conhecida como “Lei Santiago Dantas”), procurou 
preservar o traçado original de Lúcio Costa:

Art. 38. Qualquer alteração no plano-piloto, a que obedece a ur-
banização de Brasília, depende de autorização em lei federal.

Ao subordinar a urbanização ao plano urbanístico, condicionando sua al-
teração à aprovação do Poder Legislativo, esse artigo pode ser considerado um 
antecessor do art. 182 da Constituição em vigor4:

Art. 182, § 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instru-
mento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Na prática, entretanto, coube ao próprio Distrito, que não dispunha de 
órgão legislativo, regular seu desenvolvimento urbano, por meio de normas edi-
tadas pelo Poder Executivo. O fundamento dessas normas era o art. 20 da Lei 
Santiago Dantas, que atribuiu ao Prefeito do Distrito Federal competência para 
“expedir decretos, regulamentos e instruções para execução das leis”. 

A urbanização de Brasília obedeceu inicialmente a “plantas de cadastro e gabari-
to” elaboradas pela Novacap. Posteriormente foram editados, por meio dos Decretos 

3 Pode causar surpresa, por exemplo, aos conhecedores de Brasília o fato de que as quadras 400 e 700 
não constavam do Relatório.

4 Santiago Dantas era Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputa-
dos e fora professor de direito na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil.
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nº 7, de 1960, e nº 596, de 1967, o Código de Obras de Brasília e o Código de 
Edificações de Brasília, que consolidaram a legislação de uso e ocupação do solo5. 

O Código de Edificações incorporou como anexos “o Relatório do Plano 
Piloto de Brasília, com as diretrizes concebidas pelo seu autor” e “a planta atua-
lizada de Brasília, com indicação de todas as suas zonas, setores, quadras e vias”, 
podendo ser considerado o primeiro plano urbanístico completo da cidade. 

O Código atribuiu ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)6 a 
competência para interpretá-lo: 

Art. 356. Os casos omissos e os duvidosos de interpretação do Có-
digo serão resolvidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Com base nessa competência, diversas “decisões” do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo (CAU) versando sobre uso e ocupação do solo foram editadas, 
após homologação por decretos do Prefeito do Distrito Federal. 

As atuais normas urbanísticas de Brasília estão contidas, basicamente, em 
Normas de Edificação, Uso e Gabarito (NGBs) editadas nesse contexto. Até 
os dias atuais têm sido editados decretos alterando as NGBs, fundamentados 
na competência atribuída pela Lei Orgânica ao Governador para “expedir de-
cretos e regulamentos para a fiel execução das leis” e para “praticar os demais 
atos de administração, nos limites da competência do Poder Executivo” (art. 
100, VII e XXVI).

Algumas NGBs foram, ainda, objeto de alteração por leis editadas pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, em geral versando sobre mudanças de 
uso de lotes específicos, sem qualquer estudo técnico que as fundamentasse. 
Em alguns casos, as leis não promovem a alteração direta da NGB, mas deter-
minam sua alteração pelo Poder Executivo. Muitas dessas leis foram declaradas 
inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a pedido do 
Ministério Público, por vício de origem, uma vez que não foram propostas 
pelo Poder Executivo.

5 O Código foi parcialmente revogado pela Lei Distrital n° 2.105, de 8 de outubro de 1998, que apro-
vou o Código de Edificações do Distrito Federal. Ele permaneceu em vigor “no que se refere a uso e 
ocupação do solo, posturas e zoneamento” (art. 197).

6 Posteriormente transformado em Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente (CAUMA).
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Os instrumentos de planejamento urbano do Distrito Federal

A Constituição de 1988 outorgou ao Distrito Federal autonomia política, que 
se tornou plena com a eleição da Câmara Legislativa e do Governador,em19907. 
A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê quatro instrumentos de planejamento 
urbano: o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e a Lei de Uso 
e Ocupação do Solo, que abrangem todo o território do Distrito; os Planos de 
Desenvolvimento Local, que abrangem Unidades de Planejamento Territorial, 
constituídas pelo agrupamento de Regiões Administrativas; e o Plano de Pre-
servação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que abrange a área 
tombada na esfera federal8. 

Ao PDOT cabe estabelecer “diretrizes gerais para uso e ocupação do solo”:
Art. 317. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Dis-
trito Federal abrangerá todo o espaço físico do território e esta-
belecerá o macrozoneamento com critérios e diretrizes gerais para 
uso e ocupação do solo, definirá estratégias de intervenção sobre 
o território, apontando os programas e projetos prioritários, bem 
como a utilização dos instrumentos de ordenamento territorial e 
de desenvolvimento urbano.

Os Planos de Desenvolvimento Local têm por foco principal as intervenções 
do poder público:

Art. 319. Os Planos de Desenvolvimento Local tratarão das ques-
tões específicas das Regiões Administrativas e das ações que pro-
movam o desenvolvimento sustentável de cada localidade, inte-
grando áreas rurais e urbanas, assim como detalharão a aplicação 
dos instrumentos de política urbana previstos no Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial.

7 No regime da Constituição de 1967, cabia ao Senado Federal legislar sobre as matérias de interesse do 
Distrito Federal, que não gozava de autonomia política:

       Art. 17. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1º Caberá ao Senado discutir e votar projetos de Lei sobre matéria tributária e orçamentária, serviços 

públicos e pessoal da Administração do Distrito Federal.
§ 2º O Prefeito do Distrito Federal e os Governadores dos Territórios serão nomeados pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a escolha pelo Senado.
Art. 45. Compete ainda privativamente, ao Senado:
III - legislar sobre o Distrito Federal, na forma do art. 17, § 1º (...)
...............................................................................................................................

8 Cumpre destacar que a Lei nº 4.766, de 30 de agosto de 1965, já determinava a elaboração de um 
Plano Diretor Regional par ao Distrito Federal, nos moldes do atual PDOT.



188 Cadernos ASLEGIS | 42 • Janeiro/Abril • 2011

....................................................................................................

§ 3º - Os Planos de Desenvolvimento Local terão como conteúdo 
mínimo:

I – projetos especiais de intervenção urbana;

II – indicação de prioridades e metas das ações a serem executadas;

III – previsões orçamentárias relativas aos serviços e às obras a se-
rem realizados.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo é o instrumento normativo mais opera-
cional, que deverá veicular o zoneamento propriamente dito:

Art. 318, § 1º A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá nor-
mas urbanísticas destinadas a regular as categorias de usos, por tipo 
e porte, e definirá as zonas e setores segundo as indicações de usos 
predominantes, usos conformes e não conformes. 

§ 2º A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá, ainda, o conjunto 
de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as edifica-
ções, para as categorias de atividades permitidas em cada zona.

A Lei Complementar Distrital nº 803, de 25 de abril de 2009, que apro-
vou a última revisão do PDOT, também disciplinou, em complementação à 
Lei Orgânica, os demais instrumentos de planejamento. Para a área tombada, 
ela concentrou no PPCUB toda a regulação urbanística. A futura Lei de Uso e 
Ocupação do Solo abrangerá, portanto, todo o território do DF, com exceção 
da área tombada. O PPCUB será, portanto, o Plano de Desenvolvimento Local 
dessa área, acrescido das disposições de uso e ocupação do solo.

Art. 153. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília é um instrumento de consolidação do regulamento de or-
denação urbanística, de preservação do conjunto tombado e das 
diretrizes de planejamento, de controle de sua evolução espacial e 
de promoção do desenvolvimento econômico e social.

Parágrafo único. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanísti-
co de Brasília corresponde, simultaneamente, à legislação de uso e 
ocupação do solo e ao Plano de Desenvolvimento Local da Unida-
de de Planejamento Territorial Central.
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Art. 154. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Bra-
sília será elaborado em conformidade com os princípios, objetivos e 
diretrizes desta Lei Complementar e da legislação específica relacio-
nada à proteção de bens do patrimônio cultural, histórico e paisa-
gístico, e incluirá, além do indicado no art. 152, os seguintes itens:

I – os parâmetros de uso e ocupação do solo e as diretrizes de pre-
servação e revitalização do sítio histórico urbano, que observarão a 
singularidade de sua concepção urbanística e arquitetônica;

II – os instrumentos urbanísticos, edilícios e de gestão, inclusive 
programa de atuação para a área tombada;

III – o sistema de gerenciamento, controle, acompanhamento e 
avaliação do plano.

O plano diretor de Brasília

Segundo a Constituição Federal, o plano diretor é o “instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana”, com base no qual se define 
a função social da propriedade: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigató-
rio para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expres-
sas no plano diretor.

O Estatuto da Cidade, aprovado pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, ao regulamentar esse dispositivo, determinou, ainda, que o plano diretor 
contenha os elementos suficientes para a aplicação dos instrumentos de parce-
lamento, edificação e utilização compulsórios, direito de preempção, outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, operações urbanas consor-
ciadas e transferência do direito de construir (art. 42).

O Conselho das Cidades, por sua vez, editou a Resolução nº 34, de 1º de 
julho de 2005, que dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano diretor. O art. 
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3º dessa resolução prevê a consolidação no plano diretor de “toda a legislação 
incidente sobre o uso e ocupação do solo”. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a fim de  normalizar o 
plano diretor, aprovou em 1992 a norma NBR 12.267 – “Normas para Elaboração 
de Plano Diretor”, que deve ser aplicada no que não contrariar as normas jurídicas:

4.2.1. As diretrizes devem abranger pelo menos os aspectos re-
lativos ao tipo e intensidade do uso do solo, ao sistema viário e 
respectivos padrões, à infraestrutura e aos equipamentos sociais e 
serviços urbanos, tendo em vista o atendimento das funções sociais 
da propriedade urbana e da cidade.

4.2.3. As exigências de ordenação da cidade incluem parâmetros 
para urbanização, parcelamento, uso e ocupação do solo e para a 
utilização e preservação ambiental e de recursos naturais.

Embora a Lei Orgânica do Distrito Federal tenha definido o PDOT como 
o “instrumento básico das políticas de ordenamento territorial e de expansão e 
desenvolvimento urbanos”, ele não pode ser considerado o plano diretor exigido 
pela Constituição, especialmente no que diz respeito a Brasília, uma vez que ele 
se limita-se a estabelecer diretrizes e a “congelar” os índices urbanísticos até a 
aprovação do PPCUB:

Art. 40, § 5º - Na Zona Urbana do Conjunto Tombado, a área 
edificável dos lotes continua a ser indicada pela taxa máxima de 
construção ou coeficiente de aproveitamento, definidos pela le-
gislação urbanística vigente, até que o Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília defina a regra a ser adotada.

Art. 66, § 2º - Nesta zona, o uso e a ocupação do solo devem 
respeitar as normas que tratam das definições, critérios e restrições 
estabelecidos para preservação do Conjunto Urbanístico de Brasí-
lia, tombado como Patrimônio Histórico Nacional e reconhecido 
como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.

§ 3º Os índices urbanísticos adotados para os setores a serem 
edificados na área objeto do tombamento como Patrimônio 
Histórico Nacional que façam parte da escala residencial de que 
tratam a Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, do Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural e o Decreto nº 10.829, de 14 
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de outubro de 1987, consideradas as complementações e expan-
sões incluídas pelo  anexo do referido decreto sob a denominação 
“Brasília Revisitada”, serão aqueles constantes dos referidos docu-
mentos de tombamento.

Art. 67. São diretrizes para a Zona Urbana do Conjunto Tombado:

I – zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado em 
âmbito federal e distrital;

II – harmonizar as demandas do desenvolvimento econômico e 
social e as necessidades da população com a preservação da con-
cepção urbana de Brasília;

III – consolidar a vocação de cultura, lazer, esporte e turismo do 
lago Paranoá, mediante criação e promoção de espaços adequados 
para o cumprimento de suas funções;

IV – promover e consolidar a ocupação urbana, respeitando-se as res-
trições ambientais, de saneamento e de preservação da área tombada;

V – preservar as características essenciais das quatro escalas urba-
nísticas em que se traduz a concepção urbana do conjunto tomba-
do, a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica; 

VI – manter o conjunto urbanístico da área tombada como ele-
mento de identificação na paisagem, assegurando-se a permeabili-
dade visual com seu entorno.

Parágrafo único. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília é o instrumento de planejamento e gestão do Conjunto 
Urbano Tombado e deverá considerar a legislação federal e distrital 
competente, observando a especificidade do sítio urbano e a singula-
ridade de sua concepção urbanística e de sua expressão arquitetônica.

Conclui-se da análise precedente que Brasília não dispõe de um plano di-
retor. A ocupação do Plano Piloto é regida por normas editadas por decreto, 
enquanto a Constituição exige que o plano diretor seja aprovado pelo Poder Le-
gislativo. O PDOT, embora aprovado pela Câmara Legislativa, é muito genérico 
e não contém normas de uso do solo típicas de um plano diretor.
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A proteção ao Conjunto Urbanístico de Brasília

Sobre esse quadro normativo anômalo, incide, ainda, um conjunto de nor-
mas distritais, federais e internacionais voltadas para a proteção ao patrimônio 
cultural representado pelo “Conjunto Urbanístico de Brasília”.

A primeira tentativa de preservar o plano urbanístico de Brasília teve origem na já 
citada Lei nº 3.751, de 1960, segundo a qual apenas o Congresso Nacional poderia 
autorizar alterações em seu plano piloto, ao qual deveria obedecer a urbanização de 
Brasília. Como visto, essa diretriz não foi obedecida, uma vez que até 1967 não ha-
via propriamente um plano urbanístico consolidado, mas apenas os esboços de Lúcio 
Costa e plantas de engenharia da Novacap. Além disso, até os dias de hoje as normas 
urbanísticas de Brasília foram sempre editadas e alteradas pelo Poder Executivo.

Decreto distrital

A proteção específica ao patrimônio cultural de Brasília foi objeto inicial-
mente do Decreto nº 10.829, de 1987, do Governador do Distrito Federal. Sua 
ementa indica como objetivo a regulamentação do mencionado artigo da Lei 
Santiago Dantas, no que se refere à concepção urbanística de Brasília. A rigor, 
trata-se de uma impropriedade, uma vez que decreto distrital não pode regu-
lamentar lei federal. Além disso, o decreto não “regulamentou” a Lei Santiago 
Dantas, uma vez que esta não impedia a modificação do plano, mas apenas a 
condicionava à aprovação do Congresso Nacional. 

O que o Decreto fez foi fixar um regime próprio de proteção do patrimônio 
cultural de Brasília. A inadequação da ementa não retira do Decreto seu valor 
jurídico, uma vez que o Distrito Federal tem competência administrativa para 
proteger seu patrimônio histórico, fundamentada diretamente na Constituição. 

Tombamento federal

Na esfera federal, procedeu-se ao tombamento, mediante a Inscrição nº 
532, de 14 de março de 1990, no Livro do Tombo Histórico, do “Conjunto 
Urbanístico de Brasília”9. Em seguida, para regulamentar a matéria, foi editada 
a Portaria nº 4, de 1990, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (SPHAN), posteriormente substituída pela Portaria nº 314, de 1992, do 

9 A descrição oficial do objeto tombado é a seguinte: “Conjunto Urbanístico de Brasília, construído 
em decorrência do Plano Piloto traçado para a Cidade, definido em Planta em Escala 1/20.000, no 
Memorial Descritivo e respectivas ilustrações que constituem o projeto de autoria do Arquiteto Lúcio 
Costa, vencedor do concurso para a construção da nova Capital Federal”. Compre destacar que a 
planta em escala 1/20.000, que integraria o relatório do plano-piloto original de Lúcio Costa, não foi 
publicada e seu paradeiro é desconhecido.
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Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Ambas têm conteúdo se-
melhante ao decreto distrital, inclusive com repetição integral de muitos artigos.

A Portaria 314 define o bem tombado como o “Conjunto Urbanístico de 
Brasília”, compreendido como “o conjunto urbano construído em decorrência 
do Plano Piloto vencedor do concurso nacional para a nova capital do Brasil, de 
autoria do arquiteto Lúcio Costa” (art. 1º)10. Seu objetivo é preservar a concep-
ção urbanística original:

Art. 2º A manutenção do Plano Piloto de Brasília será assegura-
da pela preservação das características essenciais de quatro escalas 
distintas em que se traduz a concepção urbana da cidade: a monu-
mental, a residencial, a gregária e a bucólica.

A Portaria estabelece normas para cada uma dessas “escalas” e incorpora, como 
anexo, o documento “Brasília Revisitada”, de 1987, em que Lúcio Costa se propõe 
a atualizar o plano-piloto. É importante notar que, nos termos de seu subtítulo, 
esse documento trata de “complementação, preservação, adensamento e expansão 
urbana” de Brasília. A preservação é apenas uma das vertentes, portanto, do texto, 
que reconhece a necessidade de atualizar o plano original e expandir a zona urba-
na. Exemplos dessas áreas de expansão são setores Sudoeste e Noroeste. 

Nas áreas non-aedificandi, que compreendem grande parte da área tombada, so-
mente são admitidas edificações de autoria dos arquitetos Lúcio Costa ou Oscar Nie-
meyer, como “complementações necessárias ao Plano Piloto original” (art. 9º, § 3º).

Além das regras explicitadas em seu texto e no documento “Brasília Revisi-
tada”, a Portaria determina a manutenção dos “critérios de ocupação aplicados 
pela administração” na data de sua edição “em todas as áreas já ocupadas no 
entorno dos dois eixos”:

Art. 11. Com objetivo de assegurar a permanência no tempo da 
presença urbana conjunta das quatro escalas referidas nos artigos 
anteriores desta Portaria, em todas as áreas já ocupadas no entorno 
dos dois eixos e contidas no perímetro delimitado nos Parágrafos 
1º e 2º do artigo 1º desta Portaria ficam mantidos os critérios de 
ocupação aplicados pela administração nesta data (...). 

A Portaria nº 314, de 1992, foi complementada, em 2012, pela Portaria nº 68, 
de 15 de fevereiro, que “dispõe sobre a delimitação e diretrizes para a área de entorno 

10 O polígono delimitado pela Portaria abrange, no entanto, uma área muito mais extensa que a do 
plano piloto, incluindo as cidades do Cruzeiro e da Candangolândia.
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do Conjunto Urbanístico de Brasília, sede da capital da República Federativa do 
Brasil, situado no Distrito Federal, bem como objeto de tombamento federal pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN”. Essa portaria de-
limitou uma poligonal de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília, subdividida 
em seis Setores de Entorno (SE), no interior da qual todas as intervenções deverão 
“garantir a leitura do traçado e a preservação do espírito, concepção e ambiência do 
Plano Piloto, projetado por Lúcio Costa, conforme disposto no documento Brasília 
Revisitada”; “garantir a visibilidade do horizonte a partir da área tombada”; e “garan-
tir a visibilidade do Plano Piloto a partir dos mirantes naturais existentes na cumeada 
da Bacia do Lago Paranoá”(art. 2º). Ficam submetidos à aprovação do IPHAN todos 
os projetos de parcelamento do solo e regularização fundiária, além dos de edificação 
que superem o número de pavimentos ou a altura definidos para cada setor.

O chamado “tombamento” de Brasília não se caracteriza como um tom-
bamento típico, pois ele não se destina a preservar edificações, mas sim uma 
concepção urbanística. 

No âmbito da legislação ordinária, a proteção ao patrimônio cultural ocorre 
sob a égide do Decreto-Lei nº 25, de 1937, que “organiza a proteção do pa-
trimônio histórico e artístico nacional”. Podem ser protegidos bens móveis e 
imóveis, assim como monumentos naturais, sítios e paisagens:

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja con-
servação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

....................................................................................................

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição no-feição no-
tável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 
indústria humana.

No que diz respeito especificamente ao instituto do tombamento, o Decreto-Lei 
impede que os bens protegidos sejam destruídos, demolidos ou mutilados, o que 
inclui a garantia da sua visibilidade, pela vedação a construções na sua vizinhança. 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser 
destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização 
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especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cin-
qüenta por cento do dano causado. 

 Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa 
tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, 
nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada 
destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa 
de cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto.

Percebe-se nitidamente que o Decreto-Lei se refere a bens materiais como 
objeto de tombamento, pois somente eles podem ser destruídos, demolidos ou 
mutilados. Esse não é o caso do tombamento de Brasília, em que o que se pre-
tende preservar é uma concepção urbanística11.

Na ausência de uma legislação mais recente, faz-se necessário interpretar o 
Decreto-Lei à luz da Constituição, que adota terminologia mais abrangente. A 
Constituição determina ao Poder Público, em conjunto com a comunidade, que 
promova e proteja o patrimônio cultural brasileiro, no qual inclui, explicitamente, 
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e ecológico. 
Aponta, ainda, como instrumentos dessa proteção, inventários, registros, vigilân-
cia, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação:

Art. 216.  Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferen-
tes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver;

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

11 Sobre o regime jurídico da proteção ao patrimônio de Brasília, consulte-se o Acórdão RE 840.918 – 
DF, do STJ.
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§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, pro-
moverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 
de outras formas de acautelamento e preservação.

....................................................................................................
Enquanto o Decreto-Lei emprega o conceito de “patrimônio histórico e artís-

tico”, a Constituição adota o termo mais amplo “patrimônio cultural”. Além disso, 
Constituição menciona explicitamente os conjuntos urbanos, conceito que não se 
limita aos “sítios e paisagens” mencionados no Decreto-Lei. O mais importante é 
que a Constituição admite “outras formas de preservação” além do tombamento.

Em nenhum dos dois casos, no entanto, se menciona a hipótese de um patri-
mônio “urbanístico”. A Constituição refere-se a conjuntos urbanos de valor “his-
tórico”, “paisagístico”, “artístico”, “arqueológico”, “paleontológico”, “ecológico” 
e “científico”.  O Decreto-Lei, por sua vez, prevê os seguintes livros do tombo: 
“histórico, “das belas artes”, “das artes aplicadas”, e “arqueológico, etnográfico e 
paisagístico” (art. 4º). Não é possível, portanto, tombar ou preservar o plano ur-
banístico pelo qual se organiza uma cidade. É possível, naturalmente, preservar a 
obra do urbanista enquanto documento, mas não se pode impedir a população de 
uma cidade de escolher suas normas urbanísticas conforme sua própria vontade. 

Entre os valores consagrados constitucionalmente como suscetíveis de proteção, 
aquele que mais se aproxima do que se pretende preservar em Brasília é o do patri-
mônio paisagístico. De fato, as características essenciais do plano piloto podem ser 
definidas a partir da distribuição das edificações no espaço, que se diferencia pela vo-
lumetria admitida em cada escala. A proteção paisagística não exige que se preservem 
as edificações existentes, mas pode se traduzir em normas de parcelamento e ocupa-
ção a serem observadas na urbanização de novas áreas e na construção de edificações. 

Não está abrangido no conceito de patrimônio paisagístico, por outro lado, 
o uso das edificações, pois este não interfere na paisagem. É possível, por exem-
plo, alterar a destinação de lotes originalmente afetados ao uso institucional 
(escolas, hospitais, igrejas, etc.), desde que sejam mantidas as características de 
volumetria das edificações. 

Também não é possível preservar um modelo de transportes ou de trânsito. 
Na concepção original do plano piloto, as pessoas deslocar-se-iam por meio de 
automóveis e não haveria semáforos. Isso não pode ser tombado. O Governo do 
Distrito Federal é livre para adotar meios de transporte coletivo e para implantar 
semáforos nas vias de Brasília.
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Inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO

Na esfera internacional, Brasília foi inscrita na Lista do Patrimônio Mundial, no 
dia 7 de dezembro de 1987, durante a XI Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO), ocorrida em Paris. A decisão baseou-se no atendimento de dois critérios de 
inscrição: (i) “obra prima do gênio criativo humano” e (iv) “exemplo excepcional 
de um tipo de conjunto construtivo, arquitetônico ou tecnológico ou paisagem que 
ilustra um estágio significativo da história humana”12 e recebeu a numeração 445.

A inscrição de Brasília como Patrimônio Mundial, por iniciativa do pró-
prio Brasil, implica no cumprimento, pelas autoridades nacionais e locais, dos 
compromissos decorrentes da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural, adotada em Paris, em 23 de novembro de 197213.

A Lista do Patrimônio Mundial deve conter apenas os monumentos, conjun-
tos de edifícios ou sítios de “valor universal excepcional” (art. 11.2). “Conjuntos” 
são definidos como “grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude 
de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal 
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência” (art. 1º).

A inclusão de bens na lista é decidida pelo Comitê do Patrimônio Mundial, 
com quorum de 2/3 dos presentes, mediante parecer do Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios (ICOMOS). 

Cada signatário da Convenção reconhece o dever de garantir a identificação, 
proteção, conservação, preservação e transmissão para as futuras gerações do 
patrimônio cultural e natural:

ARTIGO 4. Cada um dos Estados Partes na presente Convenção 
reconhece a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar e 
transmitir às futuras gerações o patrimônio cultural e natural men-
cionado nos Artigos 1 e 2, situado em seu território. Procurará tudo 
fazer para esse fim, utilizando ao máximo seus recursos disponíveis.

Para viabilizar esse compromisso, os países devem adotar medidas de prote-
ção, assim como evitar políticas que possam, ainda que indiretamente, compro-
meter o patrimônio protegido:

12 (i) to represent a masterpiece of human creative genius; (iv) to be an outstanding example of a type of 
building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in 
human history;

13  A Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 74, de 30 de junho 
de 1974, e promulgada pelo Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977.
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ARTIGO 5. A fim de garantir a adoção de medidas eficazes para a 
proteção, conservação e valorização do patrimônio cultural e natural 
situado em seu território, os Estados Partes na presente Convenção pro-
curarão na medida do possível, e nas condições apropriadas a cada país:

a) adotar uma política geral que vise a dar ao patrimônio cultural e 
natural uma função na vida da coletividade e a integrar a proteção 
desse patrimônio nos programas de planificação geral;

ARTIGO 6.3. Cada um dos Estados Partes na presente Conven-
ção obriga-se a não tomar deliberadamente qualquer medida sus-
cetível de pôr em perigo, direta ou indiretamente, o patrimônio 
cultural e natural mencionado nos Artigos 1 e 2 que esteja situado 
no território de outros Estados Partes nesta Convenção.

No caso de países federativos, o governo nacional deverá, quando for o caso, 
recomendar às autoridades locais a adoção das providências necessárias ao cum-
primento da Convenção (art. 34, b).

O cumprimento desses compromissos é acompanhado pelo Comitê do 
Patrimônio Mundial, que recebe relatórios dos países membros e pode fazer 
inspeções e recomendações. O Comitê tem reiteradamente recomendado a ela-
boração do plano diretor de Brasília, mediante cooperação entre o IPHAN e o 
Governo do Distrito Federal14. 

A Lei Orgânica do DF contém diversos dispositivos com remissões aos ins-
trumentos distritais, federais e internacionais de proteção ao patrimônio repre-

14  Decisão adotada na 27ª sessão, realizada em 2003:
        The World Heritage Committee,
        1. Takes note of the report transmitted by the State Party,
       2. Commends the Brazilian authorities for their commitment towards the preservation of this modern city 

in development, which could set standards for similar properties around the world, 
      3. Encourages the further development and implementation of the Master Plan and the continued invol-

vement of all relevant levels of authority, professional organizations and different sectors of society in the 
ongoing process of protection and management of the city,

      4. Requests that the State Party submit a progress report with the design, adoption and implementation of 
the Master Plan, by 1 February 2004, for review at its 28th session. 

     Decisão adotada na 28ª sessão, realizada em 2004:
     The World Heritage Committee,
     1. Taking note of the reports transmitted by the State Party containing information on the design and ela-

boration of the Master Plan for the protected area of Brasilia (Decision 27 COM 7B.85),
     2. Encourages a continued and strengthened co-operation between Instituto do Patrimônio Historico e 

Artistico Nacional (IPHAN) and Federal District Government (GDF);
    3. Requests the State Party to keep the Committee informed on the further elaboration of Brasilia’s Master 

Plan.
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sentado pelo Conjunto Urbanístico de Brasília15. O mesmo se aplica às já citadas 
diretrizes do PDOT para a Zona Urbana do Conjunto Tombado.

Decorre daí que o Governo do Distrito Federal deve cumprir os compro-
missos assumidos pelo Brasil perante a UNESCO, o que implica observância, 
na medida do possível, das recomendações do Comitê do Patrimônio Mundial, 
entre as quais se inclui a elaboração de um plano diretor para Brasília. Se o 
tombamento federal revela-se capaz de preservar diretamente o Conjunto Urba-
nístico de Brasília, o PPCUB será particularmente relevante para evitar a adoção 
de políticas que possam indiretamente comprometer a área tombada, razão pela 
qual sua elaboração é cobrada pela UNESCO há mais de uma década.

Conclusão

Brasília é tida como a cidade planejada por excelência. Sua área central é 
popularmente chamada de “Plano Piloto”. Apesar disso, a cidade não dispõe de 

15  Art. 3º São objetivos prioritários do Distrito Federal:
       XI - zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição nº 532 do Livro do Tombo 

Histórico, respeitadas as definições e critérios constantes do Decreto nº 10.829, de 2 de outubro de 
1987, e da Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural - IBPC, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

     Art. 165. O plano de desenvolvimento econômico-social do Distrito Federal é o instrumento que 
estabelece as diretrizes gerais, define os objetivos e políticas globais e setoriais que orientarão a ação 
governamental para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico do Distrito Federal, no pe-
ríodo de quatro anos.

      § 2º Serão consideradas ainda as seguintes condicionantes
      I - a singular condição de Brasília como Capital Federal;
     II - a compatibilização do ordenamento da ocupação e uso do solo com a concepção urbanística do 

Plano Piloto e Cidades Satélites e com a contenção da especulação, da concentração fundiária e 
imobiliária e da expansão desordenada da área urbana;

     III - a condição de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade; 

    Art. 183. Cabe ao Distrito Federal, observada a legislação federal, definir a política de turismo, suas 
diretrizes e ações, devendo:

    VII - promover Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade

    Art. 247. § 2º Esta Lei resguardará Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, nos termos 
dos critérios vigentes quando do tombamento de seu conjunto urbanístico, conforme definição da 
UNESCO, em 1987. 

     Art. 295. As unidades de conservação, os parques, as praças, o conjunto urbanístico de Brasília, objeto 
de tombamento e Patrimônio Cultural da Humanidade, bem como os demais bens imóveis de valor 
cultural, são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei.

    Art. 314, Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano:
   IV – a manutenção, a segurança e a preservação do patrimônio paisagístico, histórico, urbanístico, 

arquitetônico, artístico e cultural, considerada a condição de Brasília como Capital Federal e Patri-
mônio Cultural da Humanidade;
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plano diretor. Manteve-se em Brasília o mesmo sistema de gestão do uso do solo 
vigente anteriormente à Constituição, com o adendo de que algumas normas 
editadas pelo Executivo passaram a ser alteradas pontualmente pelo Legislativo. 
Ocorre que a Constituição, regulamentada pelo Estatuto da Cidade e pela Lei 
n° 6.766, de 1979, atualizada em 1999, reservou ao plano diretor o estabeleci-
mento de normas de uso do solo. 

O plano diretor é elaborado segundo um processo distinto das leis ordinárias, 
que pressupõe, sob a direção do Executivo, o aporte de elementos técnicos e a con-
sulta à população. A elaboração do plano diretor é feita sob a liderança do órgão 
responsável pelo planejamento urbano, mas deve ser feita em estreita colaboração 
com os órgãos responsáveis por políticas setoriais, de todos os entes federativos, 
que têm demandas e responsabilidades próprias sobre o território. Ao Poder Le-
gislativo compete aprovar ou não o plano submetido pelo Executivo, mas não sua 
elaboração. Daí porque o plano diretor é de iniciativa privativa do Executivo. 

O sistema praticado em Brasília é, ao mesmo tempo, tecnocrático e cliente-
lista, pois mistura normas elaboradas exclusivamente pelo Executivo, ainda que 
tecnicamente fundamentadas, com outras produzidas diretamente pelo Legisla-
tivo, sem qualquer estudo técnico. Em ambos os casos, as mudanças são feitas à 
revelia do conjunto da população e dos órgãos técnicos setoriais. 

Ao prever a obrigatoriedade do plano diretor, o que a Constituição pretende 
é que as normas urbanísticas sejam tecnicamente fundamentadas, no âmbito do 
Executivo, e politicamente aprovadas, no âmbito do Legislativo, após um amplo 
procedimento de participação popular. 

Destaque-se, ainda, que o plano diretor é um documento único, onde estão 
consolidadas todas as normas urbanísticas aplicáveis a cada área da cidade. A 
inexistência de uma consolidação, a exemplo do que ocorre em Brasília, é fonte 
de insegurança jurídica e opacidade institucional, pois o cidadão comum não 
consegue descobrir com facilidade o uso do solo vigente na região em que vive.

As NGBs anteriores à Constituição de 1988 são válidas, pois não havia exi-
gência de plano diretor na data em que foram editadas. Já as NGBs posteriores à 
Constituição e as leis distritais que as alteraram são inconstitucionais, por dispo-
rem sobre matéria reservada ao plano diretor. Apesar disso, as obras e edificações 
já construídas e que tenham sido aprovadas pelos órgãos competentes segundo 
as suas disposições são legais, em atenção aos princípios do direito adquirido, da 
boa-fé e da presunção de validade das leis.

As matérias reservadas na esfera federal ao plano diretor e na esfera distrital 
ao PPCUB somente podem ser veiculadas por este instrumento. Enquanto não 
for aprovado o PPCUB, não apenas as NGBs não podem ser alteradas, mas 
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também as intervenções e obras públicas de impacto urbanístico significativo 
não podem ser realizadas. 

A gestão urbanística de Brasília convive, ainda, com um tombamento fede-
ral atípico, que abrange uma área extremamente ampla, mas cujo conteúdo é 
vago. Pretende-se preservar uma concepção urbanística, hipótese não contem-
plada no ordenamento jurídico, mediante o congelamento da legislação distrital 
de 1992 e com base em um regime de tombamento voltado para a preservação 
de edificações e monumentos.

A “luz no fim do túnel” é a elaboração do PPCUB, autêntico plano diretor 
na esfera distrital, que se encontra em curso no âmbito do Governo do Distrito 
Federal. O que se espera é que esse instrumento dê conta dos desafios urbanísti-
cos da cidade, ao mesmo tempo em que respeite os compromissos internacionais 
decorrentes da inscrição de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial e a preser-
vação paisagística instituída na esfera federal.

Atendidos esses critérios, nenhuma disposição de proteção ao patrimônio 
pode impedir, no entanto, a alteração de normas urbanísticas ou a adoção de 
intervenções urbanas que venham a ser estabelecidas pelo PPCUB, pois a gestão 
da política urbana pelos moradores da cidade é um princípio democrático ga-
rantido pela Constituição Federal.
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