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Antes de apresentar o arcabouço jurídico in-
cidente sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília, 
é importante trazer alguns elementos que se con-
sideram essenciais para a hermenêutica das nor-
mas, o que abrange seu exame, interpretação e 
orienta a sua aplicação.

Como primeiro elemento, lembra-se que o 
ordenamento constitucional brasileiro atribui es-
feras de competência legislativa a cada ente da 
federação. Assim, o artigo 24 da Constituição Fe-
deral de 1988 identifica a competência concor-
rente da União, dos estados e do Distrito Federal 
para legislar sobre a proteção do patrimônio his-
tórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. 
Nesse campo, em face do estabelecimento da 
atribuição concorrente entre os entes da federa-
ção, a competência da União incide sobre as nor-
mas gerais, competindo aos estados suplemen-
tar, ou seja, legislar sobre a matéria na ausência 
de lei federal. É o que dispõem os parágrafos 1º, 
2º, e 3º do art. 24. Conforme o §4º,  deste artigo, 
uma vez editada a norma federal, é suspensa a 
eficácia da lei estadual ou distrital no que esta for 
contrária àquela.

No caso do Conjunto Urbanístico de Brasília, 
em face da sua condição de bem protegido por 
ambas as instâncias, tanto a União quanto o Dis-
trito Federal têm competência para editar normas 
reguladoras da sua preservação. 

Nesse sentido, à União cabe (a) estabelecer 
as normas gerais sobre a proteção do patrimô-

nio, as quais incidem sobre todo e qualquer bem 
tombado no âmbito nacional - o que se dá por 
meio do Decreto Lei nº 25/1937 - e (b), em face 
do tombamento federal, estabelecer as regras 
específicas de proteção dos bens identificados 
como de interesse nacional para preservação, 
fixando, também, as limitações urbanísticas ao 
seu entorno – o que atualmente se dá por meio 
da Portaria nº 314 do IPHAN. 

Ao Distrito Federal cabe estabelecer as re-
gras específicas incidentes sobre o seu território, 
de acordo com as regras gerais estabelecidas 
pela norma federal – o que fez por meio da Lei 
Distrital nº 47, de 2/10/1989, no que se refere ao 
patrimônio material e da Lei Distrital  nº 3977, de 
29/3/2007, no que concerne ao patrimônio imate-
rial -, bem como regulamentar tais normas,  es-
tabelecendo os procedimentos a serem obser-
vados, por exemplo. Com o intuito de preservar 
a concepção urbana do Conjunto Urbanístico 
de Brasília, foram estabelecidas as regras es-
pecíficas de proteção pelo Distrito Federal – o 
que se deu por meio do Decreto nº 10.829, de 
14/10/1987, vigorando atualmente com as al-
terações constantes do Decreto nº 12.254, de 
07/3/1990. 

A mesma orientação se dá quanto à edição 
de normas urbanísticas. Também nos termos do 
art. 24 da CF, à União compete estabelecer as 
normas gerais de direito urbanístico – o que se 
deu por meio da Lei Federal nº 10.257, de junho 
de 2001, o Estatuto da Cidade. Ao Distrito Federal 

5.1.   A competência legislativa dos entes da federação brasileira
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compete regular o desenvolvimento urbano, com 
base no art. 30, considerado o disposto no art. 32 
também da Constituição, pelo qual o Distrito Fe-
deral reúne as atribuições conferidas aos estados 
e aos municípios. 

Desta forma, a aplicação plena das normas 
distritais, em face da atribuição de competências 
prevista na Constituição Federal vigente, se dá a 
medida em que não haja contradição com o teor 
da norma federal, que no caso do conjunto tom-
bado, como já mencionado, não se restringe às 
normas gerais, mas abrange a especificidade da 
regulação dos bens de interesse federal.

Com base em tais elementos, portanto, po-
de-se afirmar que tanto a União Federal quanto o 
Distrito Federal têm competência legislativa ple-
na, desde que este observe as orientações gerais 
e específicas estabelecidas na norma federal. 
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Ao se examinar o arcabouço jurídico inciden-
te sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília, não 
se pode deixar de examinar a natureza jurídica 
das recomendações da UNESCO e suas reper-
cussões na formulação das normas de preserva-
ção. Note-se que não se pretende aqui desen-
volver com a profundidade teórica que a matéria 
admite e requer, mas identificar os fundamentos 
jurídicos da posição adotada. 

Trata-se de examinar, portanto, se as reco-
mendações da UNESCO devem ser entendidas 
como normas a serem aplicadas ao Conjunto 
Urbanístico de Brasília, e como tal, de aplicação 
obrigatória, ou se devem ser entendidas como 
simples recomendações, portanto, sem que à 
sua aplicação o poder público se encontre   vin-
culado. 

Como primeiro elemento, tem-se adesão do 
Brasil à Convenção para a proteção do Patrimô-
nio Mundial firmada em 1972, referendada pelo 
Congresso Nacional. Com base nesta conven-
ção, cada Estado deve indicar e delimitar os bens 
para a sua inclusão na lista do Patrimônio da Hu-
manidade (art. 3º), assumindo o compromisso de 
zelar pela sua proteção:

No ordenamento jurídico vigente, para que as 
normas estabelecidas nos tratados ou conven-
ções internacionais integrem o corpo normativo 
brasileiro é condição que seu conteúdo seja exa-
minado e referendado pelo Senado Federal, pas-
sando a integrar o ordenamento jurídico a partir 
da publicação do respectivo decreto legislativo. 
Este procedimento foi observado quanto à con-
venção, a qual vigora no Brasil, como lei, a partir 
da publicação do Decreto Legislativo nº 80.897, 
publicado em 12/12/1977. Esta posição é adota-
da pelo Supremo Tribunal Federal e pela doutri-
na, havendo divergência doutrinária tão somente 
quanto a sua hierarquia no ordenamento jurídico, 
sendo que a posição doutrinária majoritária é no 
sentido de que tais normas assumiriam a condi-
ção de leis ordinárias1. 

Desta forma, a partir do referendo do Senado 
Federal e da publicação do decreto legislativo, as 
obrigações e responsabilidades assumidas pelo 
Brasil na Convenção de 1972 têm conteúdo nor-
mativo e, em face do princípio da legalidade pre-
visto no art. 37 da Constituição Federal, vinculam 
os atos administrativos. 

Artigo 4º
Cada um dos Estados parte na presente Con-
venção deverá reconhecer que a obrigação 
de assegurar a identificação, protecção, con-
servação, valorização e transmissão às gera-
ções futuras do património cultural e natural 

referido nos artigos 1.º e 2.º e situado no seu 
território constitui obrigação primordial. Para 
tal, deverá esforçar-se, quer por esforço pró-
prio, utilizando no máximo os seus recursos 
disponíveis, quer, se necessário, mediante 
a assistência e a cooperação internacionais 
de que possa beneficiar, nomeadamente no 
plano financeiro, artístico, científico e técnico. 

1. Ver, à propósito, FERREIRA FILHO, Manoel Gon-
çalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Pau-
lo. Saraiva, p. 99

5.2.   As recomendações da UNESCO e ordenamento jurídico brasileiro



PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA   -   PPCUB

266

Como conseqüência, tem-se que, em face 
da solicitação brasileira de inclusão de Brasília na 
lista do Patrimônio da Humanidade, as recomen-
dações emitidas pelo órgão internacional devem 
orientar o conteúdo das normas nacionais de pre-
servação. Note que o pedido de inclusão de sítio 
ou bem na lista do Patrimônio Mundial observa o 
disposto no art. 3º e o compromisso com a pre-
servação do bem decorre do disposto no art. 4º, 
ambos da Convenção de 1972.

Salienta-se, a corroborar o entendimento aqui 
esposado, que a Lei Orgânica do Distrito Fede-
ral identificou como condição para a formulação 
das diversas políticas públicas a preservação da 
condição de Brasília como Patrimônio da Huma-
nidade. É o que acontece desde a elaboração do 
plano de desenvolvimento econômico e social do 
Distrito Federal, nos termos do art. 165: 

Art. 165. O plano de desenvolvimento econô-
mico-social do Distrito Federal é o instrumen-
to que estabelece as diretrizes gerais, define 
os objetivos e políticas globais e setoriais que 
orientarão a ação governamental para a pro-
moção do desenvolvimento sócio-econômi-
co do Distrito Federal, no período de quatro 
anos.
...
§ 2º Serão consideradas ainda as seguintes 
condicionantes:
I – a singular condição de Brasília como Ca-
pital Federal;
II – a compatibilização do ordenamento da 
ocupação e uso do solo com a concepção 
urbanística do Plano Piloto e Cidades Saté-
lites e com a contenção da especulação, da 
concentração fundiária e imobiliária e da ex-

pansão desordenada da área urbana;
III – a condição de Brasília como Patrimô-
nio Cultural da Humanidade;
 IV – a concepção do Distrito Federal que 
pressupõe limitada extensão territorial como 
espaço modelar;                          (grifamos)

O mesmo se dá com relação à política de tu-
rismo (art. 183), bem como às políticas cultural 
(art. 247), ambiental (art.295) e urbana (arts. 314 
e 315): 

Art. 183. Cabe ao Distrito Federal, observada 
a legislação federal, definir a política de turis-
mo, suas diretrizes e ações, devendo:
....
VII – promover Brasília como Patrimônio Cul-
tural da Humanidade;
...
Art. 247. O Poder Público adotará medidas 
de preservação das manifestações e dos 
bens de valor histórico, artístico e cultural, 
bem como das paisagens notáveis, naturais 
e construídas, e dos sítios arqueológicos, 
buscada a articulação orgânica com as voca-
ções da região do entorno.
...
§ 2º Esta Lei resguardará Brasília como Patri-
mônio Cultural da Humanidade, nos termos 
dos critérios vigentes quando do tombamen-
to de seu conjunto urbanístico, conforme 
definição da UNESCO, em 1987. (Parágrafo 
com a redação da Emenda à Lei Orgânica n° 
11, de 1996.)2

...
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 de-

2. Texto original: § 2º A lei resguardará Brasília como 
Patrimônio Cultural da Humanidade, conforme defi-
nição da UNESCO, cujos critérios serão estabeleci-
dos em lei complementar.
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Com base em tais dispositivos pode-se afir-

mar, portanto, que a Lei Orgânica ao reiterar a 
condição de Patrimônio da Humanidade e ao 
identificar a manutenção desta condição como 
um dos objetivos prioritários do Distrito Federal – 
o que orientou as diretrizes estabelecidas para a 
formulação das políticas setoriais – recepcionou 
as recomendações estabelecidas pela UNESCO 
como diretrizes orientadoras do conteúdo das 
normas incidentes sobre o Conjunto Urbanístico 
de  Brasília.

Note-se que, observando tal orientação, o 
PDOT determinou expressamente, no art. 66, que 
o uso e ocupação do solo na Zona Urbana do 
Conjunto Tombado respeitem a condição de Pa-
trimônio Cultural da Humanidade e, portanto, as 
definições, critérios e restrições estabelecidas em 
face de tal condição: 

mais bens imóveis de valor cultural, são es-
paços territoriais especialmente protegidos e 
sua utilização far-se-á na forma da lei.
§ 1º Cabe ao Poder Público estabelecer e im-
plantar controle da poluição visual no Distrito 
Federal, de modo a assegurar a preservação 
da estética dos ambientes.
...
Art. 314. A política de desenvolvimento ur-
bano do Distrito Federal, em conformidade 
com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade, garantido o 
bem-estar de seus habitantes, e compreen-
de o conjunto de medidas que promovam a 
melhoria da qualidade de vida, ocupação or-
denada do território, uso dos bens e distribui-
ção adequada de serviços e equipamentos 
públicos por parte da população.
Parágrafo único. São princípios norteadores 
da política de desenvolvimento urbano:
...
IV – a manutenção, segurança e preservação 
do patrimônio paisagístico, histórico, urbanís-
tico, arquitetônico, artístico e cultural, consi-
derada a condição de Brasília como Capital 
Federal e Patrimônio Cultural da Humanida-
de;
Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende a exigências 
fundamentais de ordenação do território, ex-
pressas no plano diretor de ordenamento ter-
ritorial, planos diretores locais, legislação ur-
banística e ambiental, especialmente quanto:
...
III – à proteção ao patrimônio histórico, artísti-
co, paisagístico, cultural e ao meio ambiente.                                                                                           

Art. 66. A Zona Urbana do Conjunto Tomba-
do é composta por áreas predominantemen-
te habitacionais de média densidade demo-
gráfica, conforme Anexo III, Mapa 5, desta Lei 
Complementar, correspondendo à área do 
conjunto urbano construído em decorrência 
do Plano Piloto de Brasília e às demais áreas 
incorporadas em função de complementa-
ções ao núcleo original. 
... 
§ 2º Nesta zona, o uso e a ocupação do solo 
devem respeitar as normas que tratam das 
definições, critérios e restrições estabe-
lecidos para preservação do Conjunto Ur-
banístico de Brasília, tombado como Patri-
mônio Histórico Nacional e reconhecido 
como Patrimônio Cultural da Humanida-
de pela Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e Cultura 
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– 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 residen-
cial de que tratam a Portaria nº 314, de 8 
de outubro de 1992, do Instituto Brasi-
leiro do Patrimônio Cultural e o Decreto 
nº 10.829, de 14 de outubro de 1987, consi-
deradas as complementações e expansões 
incluídas pelo anexo do referido decreto sob 
a denominação “Brasília Revisitada”, serão 
aqueles constantes dos referidos documen-
tos de tombamento. (grifamos)

Observa-se que a pesquisa realizada não 
constatou o exame e a aprovação, pelo Senado 
Federal, das recomendações emitidas a partir 
das diversas missões realizadas pelo órgão in-
ternacional. Diante disso, s.m.j., não se entende 
aqui que estas possuam natureza jurídica de lei 
federal, porém em face dos princípios e diretrizes 
estabelecidos pela Lei Orgânica do Distrito Fede-
ral, entende-se que as recomendações emitidas 
pela UNESCO, devem ser observadas na elabo-
ração das normas distritais que incidem sobre a 
área protegida.
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Diante deste quadro, o ordenamento jurídico 
incDiante deste quadro, o ordenamento jurídico 
incidente sobre o Conjunto Urbanístico de Bra-
sília envolve as normas federais e distritais, cujo 
conteúdo deve, também, observar as recomen-
dações do órgão internacional. 

Conforme os princípios democráticos ado-
tados na Constituição Federal de 1988, as Leis 
(normas aprovadas pelo poder legislativo) esta-
belecem direitos e deveres; os Decretos (normas 
editadas no âmbito do poder executivo) regula-
mentam tais direitos e deveres, estabelecem o 
procedimento a ser adotado para a sua imple-
mentação e cumprimento3. 

Desta forma a norma constitucional prevale-
ce sobre as leis latu sensu (nestas, as leis com-
plementares prevalecem sobre as leis ordinárias, 
ou simplesmente leis) e estas sobre os decretos 
etc; no âmbito do Distrito Federal, a norma cons-
titucional prevalece sobre a lei orgânica, que pre-
valece sobre as leis distritais (latu sensu) e estas 
sobre os decretos e regulamentos; prevalecem, 
ainda, observada a matéria, as leis e normas fe-
derais sobre as leis e normas distritais, estabele-
cendo-se, assim um encadeamento de prevalên-
cia das normas. 

O quadro 1 que segue reúne, observada a 
ordem cronológica, a legislação federal  incidente 
sobre o Distrito Federal e a preservação de Bra-
sília, desde a sua fundação. Estas normas orien-
tam o conteúdo da legislação distrital, observada 

a hierarquia vigente, consideradas as esferas de 
competência definidas para os entes da federa-
ção, bem como a divisão de poderes da demo-
cracia. O Quadro 2 identifica a legislação distrital 
que, desde a sua fundação, promoveu o desen-
volvimento urbano do Distrito Federal. Note-se 
que neste quadro foram identificadas normas 
que foram contestadas e declaradas inconstitu-
cionais, as quais, porém, chegaram a ser aplica-
das em projetos específicos. As normas relacio-
nadas a setores específicos são identificadas no 
Quadro 3.

Não se pretende esgotar aqui a legislação 
distrital relacionada ao uso e ocupação do solo, 
em especial em face do peculiar sistema legife-
rante do Distrito Federal, com base no qual as 
normas urbanísticas são editadas por atos nor-
mativos específicos. A pesquisa foi feita de forma 
a identificar, da forma mais abrangente possível, 
a trajetória das leis, de seu conteúdo e da prática 
legislativa no Distrito Federal quanto ao Conjunto 
Urbanístico de Brasília. 

Nos Quadros 1 e 2 pode-se constatar o des-
locamento da competência legislativa, a partir da 
Constituição Federal, da esfera federal para a es-
fera distrital. 

Com efeito, até 1989, a edição de normas dis-
tritais limitava-se à edição de decretos que regu-
lamentavam as normas federais incidentes sobre 
o Distrito Federal. Esta limitação decorria da pe-
culiar natureza jurídico-administrativa do Distrito 

3. Observa-se que o Decreto-Lei nº 25/1937 vigora 
com força de lei, eis que à época de sua edição 
era possível a regulação mediante a edição de atos 
do poder executivo os quais vigoravam de imediato, 
salvo se rejeitados no prazo de 30 dias pelo Con-
gresso Nacional. O silêncio implicava em aprova-
ção por decurso de prazo e tinha como consequ-
ência a inclusão do Decreto-Lei no corpo normativo 
com todos os efeitos de lei. O instituto veio a ser 
substituído pela Medida Provisória, à qual se esta-
beleceu sua eficácia pela lógica inversa, qual seja, 
vigora como se lei fosse pelo prazo determinado, e 
ao término deste, transforma-se em lei se aprovada 
pelo Congresso Nacional ou perde seus efeitos se 
rejeitada.

5.3.   Normas incidentes sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília
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Federal até então e do estabelecimento expresso 
da competência federal para legislar sobre o Pla-
no Piloto (art. 38 da Lei Federal 3.751/1960). No-
te-se que a reserva à iniciativa legislativa federal, 
no entanto, não evitou que, via edição de decre-
tos distritais, mesmo que de forma sutil, fossem 
promovidas alterações na proposta retratada no 
Plano Piloto. 

É que, à guisa de regulamentar a norma fe-
deral, foram editados decretos relativos às nor-
mas edilícias – Decreto nº 7/1960 e Decreto nº 
596/1967, respectivamente o Código de Obras 
de Brasília/COB e o Código de Edificações de 
Brasília. O primeiro traduz de forma inicial a con-
cepção urbana do Relatório do Plano Piloto (clas-
sificação das construções, zoneamento e gabari-
tos de altura para os diversos setores) e introduz 
o conceito do pavimento térreo livre na legislação 
urbanística. O segundo estabelece praticamente 
todo o regramento urbanístico incidente sobre a 
Região Administrativa I, o qual refletia e detalhava 
as orientações constantes do Relatório do Plano 
Piloto, de Lúcio Costa, estabelecendo limites de 
altura para os diversos setores, zoneamento de 
usos e atividades etc. Tratava-se, em verdade e 
também, de norma de uso e ocupação do solo. 

O exame da trajetória adotada, no entanto, 
evidencia que paulatinamente, mediante a edição 
de atos normativos (decretos, decisões, aprova-
ções de projetos, de normas de gabarito etc) o 
regramento foi se distanciando das orientações 
iniciais de forma que, contraditoriamente, a reser-
va legislativa ao ente federal que fora estabeleci-
da como forma de proteger a concepção urbanís-
tica original sucumbiu e teve como consequência 

a absorção  da competência legislativa pelo po-
der executivo distrital. Em outras palavras, na au-
sência de atuação do poder legislativo federal, o 
poder executivo distrital assumiu a competência 
legislativa. 

Nota-se a absoluta ausência de norma fe-
deral reguladora do uso e ocupação do solo no 
Distrito Federal. Com efeito, a única norma edi-
tada foi a Lei nº 4766/1965, que vincula a utili-
zação das áreas do distrito federal a um Plano 
Diretor Regional. As demais normas referiram-se 
à criação de estruturas administrativas e à desa-
propriação de imóveis. 

Em contrapartida, por exemplo, no âmbito 
distrital foi editado o Decreto nº 3253/1976 que 
autorizou o uso privativo de 40% da área da pro-
jeção em cobertura de edifícios de habitações 
coletivas. Neste período, ainda, várias foram as 
alterações de parâmetros urbanísticos por meio 
de atos administrativos - decisões, aprovações, 
GBs, PRs e NGBs. É o que se constata na com-
paração dos Quadros 2 e 3.  

Neste contexto, em 1987, foi editado o Decre-
to Distrital nº 10.829, o qual, regulamentando ex-
pressamente o art. 38 da Lei Federal 3.754/1960, 
estabeleceu as diretrizes e orientações para a 
preservação da concepção urbanística de Brasí-
lia. Seu teor foi expressamente ratificado e recep-
cionado no art. 3º da Lei Orgânica do Distrito Fe-
deral, o qual estabelece como objetivo prioritário:

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, 
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Não obstante o estabelecimento de tais dire-
trizes, a partir da absorção pela Câmara Distrital 
das atribuições que lhe foram conferidas a partir 
da Constituição de 1988, a legislação que vem 
sendo produzida não refletiu a preocupação com 
a preservação da concepção urbanística de Bra-
sília, como se verá mais adiante em item especí-
fico. 

Como já salientado, o ordenamento jurídico 
vigente prevê a regulação do uso do solo median-
te a edição de leis (que estabelecem os direitos 
e os deveres), de decretos (que regulamentam a 
sua aplicação) e de atos administrativos, que pro-
movem a aplicação das leis. 

No Distrito Federal, no entanto, nem sempre 
esta estrutura foi observada. Com efeito, normas 
que deveriam se restringir à regulamentação ou 
atos que deveriam se limitar à aplicação do co-
mando legal, estabelecem normas de uso e ocu-
pação do solo, o que se dá mediante a edição de 
decretos, NGBs , NGA,   NGC, decisões etc. 

Os Quadros 2 e 3 arrolam as normas inci-
dentes sobre os diversos setores do Conjunto Ur-
banístico de Brasília. O Quadro 2, identifica, em 
ordem cronológica as normas distritais - leis lato 
sensu (leis complementares e leis ordinárias) e os 

de 8 de outubro de 1992, do então Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, hoje 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN. (Inciso acrescido pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 12, de 1996.)

5.3.1.  Normativas de ordem urbanística 

Decretos, acompanhados da observação que se 
entendeu necessária para a compreensão de sua 
importância ou contextualização no que tange 
à matéria aqui tratada. O Quadro 3 arrola, para 
cada setor situado nos limites do Conjunto Ur-
banístico de Brasília, o ordenamento urbanístico 
estabelecido, observada a sua ordem cronológi-
ca. Algumas das normas declaradas inconstitu-
cionais foram catalogadas a fim de evidenciar a 
trajetória legislativa sobre o Conjunto Urbanístico 
de Brasília.

O exame de ambos os quadros deve con-
siderar dois momentos: o primeiro, a partir da 
implantação de Brasília até o advento da Cons-
tituição Federal de 1988 em face da nova ordem 
jurídica implantada, respectivos princípios e atri-
buição de competências. 

Assim, na primeira fase, de 1960 a 1988 
verifica-se a ausência completa de leis tratando 
da matéria. O regramento de uso e ocupação 
do solo foi tratado em decretos distritais, a ini-
ciar com o Código de Obras, Decreto nº 07, de 
13/6/1960. Este decreto aprova a Consolidação 
das Normas, na qual são estabelecidas normas 
urbanísticas nos capítulos iniciais: é o que se ve-
rifica nos artigos 2º (zoneamento), 3º/4º (gaba-
ritos de altura para cada um dos setores) e 5º 
(normas gerais para construções. Na sequencia, 
seus capítulos tratam de normas relacionadas às 
construções propriamente ditas.

Este decreto teve como destaque a inserção 
do conceito de térreo livre em pilotis, solução ino-
vadora. Com base nela, a alienação das unidades 
se dá sem que o domínio público do solo – térreo 
livre – fosse prejudicado. Observe-se o conceito 
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foi identificado no art. 3º, alínea i, que prevê a al-
tura máxima das edificações nas Superquadras 
(seis e três pavimentos sobre pilotis, respectiva-
mente para as Superquadras singelas e duplas, 
no dizer do Relatório, item 16), o que, combinado 
com os artigos 4º, item 4 (altura do térreo em pilo-
tis - 2,60m livres) e 5º, inciso VII, alínea e insere o 
conceito de pavimento térreo em pilotis livre:

e) nos prédios de apartamentos a estrutura 
deverá ser simples e definida. ... As vedações 
no pavimento térreo se limitarão aos halls de 
entrada e compartimentos para medidores 
de luz, gás etc;

Ressalta-se que esta concepção insere-se 
nos cinco pontos propostos por Le Corbusier 
para a arquitetura: planta livre, fachada livre, pi-
lotis, teto-jardim, e aberturas horizontais. Daí sua 
importância na concepção urbana de Brasília.

Na mesma linha do Decreto nº 07/1960, em 
1967, foi editado o Decreto nº 596, o qual, em 
grande medida recepcionou os elementos cons-
tantes do Plano Piloto, convertendo-o em norma 
de uso e ocupação do solo na sua primeira parte. 
Os artigos constantes de sua introdução esclare-
cem seu conteúdo:

Art. 1º - Este Código dispõe sobre zonea-
mento, edificações, licenciamento e fiscali-
zação de projetos, e execução de todas as 
obras públicas e particulares de Brasília.
Art 2º - Fazem parte integrante deste Código:
I - o Relatório do Plano Piloto de Brasília, com 
as diretrizes concebidas pelo seu autor;
II - a planta atualizada de Brasília, com indica-
ções de todas as suas zonas, setores, qua-
dras e vias

O Decreto Distrital traduziu como norma a 
concepção urbanística do Relatório do Plano Pi-
loto. Em seus artigos evidencia a concepção de-
corrente do cruzamento dos dois eixos (art.3º), a 
nomenclatura das vias (arts. 4º a 8º), dos setores 
(art. 9º) e quadras (art. 10). Este decreto estabe-
lece o zoneamento, identificando as característi-
cas das diversas zonas e setores (art. 12 a 71), e 
as normas incidentes em cada zona e setor (arts. 
76 a 13). O zoneamento estabelecido em 1967 
sofreu atualização em 1988, com a edição do De-
creto nº 11. 297, mantendo-se, no entanto, as ca-
racterísticas iniciais. Este código compila as Nor-
mas Relativas às Atividades – NRA, as Normas 
Relativas às Construções – NRC – e as Normas 
de Edificação, uso e Gabarito – NGB. 

Desta forma, o Decreto nº 596/1967 identifi-
cou em linhas gerais as normas urbanísticas apli-
cáveis em cada um dos setores, salientando-se 
o regramento de altura para os diversos setores 
situados nos dois eixos principais – Eixo Monu-
mental e Eixo Rodoviário-Residencial. Frisa-se, 
por essencial e determinante para a elaboração 
das normas posteriores, o regramento da ocupa-
ção das Superquadras, o qual refletiu os limites 
de altura propostos no Relatório. Apesar de sua 
“adesão” à concepção do Relatório do Plano Pi-

Art. 3º - A Cidade de Brasília é concebida e 
ordenada em função de dois eixos que se 
cruzam:
I - Eixo Rodoviário, que tem função circulató-
ria, concentrando-se ao longo dele os resi-
denciais;
II - Eixo Monumental, onde estão dispostos os 
centros cívicos, administrativo e cultural.
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loto, às suas diretrizes, a regulação que se se-
gue apresenta algumas contradições, como será 
identificado no item 7 deste capítulo.

Em 1977 foi editado o Decreto nº 4049, que 
instituiu o Plano Estruturador de Organização Ter-
ritorial – o PEOT, incidente sobre o Distrito Fede-
ral.

Ainda antes da Constituição Federal de 1988 
e a partir do Decreto Distrital, a Vila Planalto foi 
tombada, não simplesmente como integrante 
do Conjunto Urbanístico de Brasília, mas como 
conjunto específico. Em 1988 foi criado o Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito 
Federal. A partir de 1989 foram editados novos 
códigos de edificações, cujas regras limitaram-se 
à regulação edilícia e procedimental - aprovação 
de projetos, obras e sua fiscalização. 

Também foi aprovado o primeiro Plano de 
Diretor de Ordenamento Territorial, em 1992, se-
guido do segundo, em 1997 e substituído recen-
temente pelo terceiro, de 2009. No âmbito das 
normas gerais, ainda, é importante referir a edi-
ção de norma reguladora da publicidade ao ar 
livre, da concessão de áreas públicas. Em face 
de sua relação direta com a preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília, tais normas serão 
objeto de observações específicas.

O exame dos Quadros 2 e 3 demonstra o 
grande número de normas que estabelecem re-
gramentos pontuais, seja para lotes, conjunto de 
lotes ou quadras, os quais, em seu conjunto, re-
percutem de forma negativa na preservação da 
concepção urbanística do conjunto tombado.  
Além disso, o grande número de leis de efeito 
concreto pode sugerir tratarem-se de normas edi-

tadas com o fito de regularizar situações fáticas 
consumadas, o que pode ensejar o estímulo à ir-
regularidade, que não convém ao planejamento 
de qualquer sítio urbano, e menos ainda à preser-
vação de um sítio tombado.

A partir de sua fundação, e com base na Lei 
Federal nº 3751/1960, a regulação urbanística do 
Distrito Federal foi objeto do Decreto nº 07/1960, 
que foi sucedido pelo Decreto nº 596/1967, o 
qual, por sua vez vem sofrendo alterações par-
ciais, ou mesmo pontais, seja pela edição de leis 
e decretos, seja pela edição de atos administra-
tivos com conteúdo normativo4. No entanto de 
uma forma geral os parâmetros urbanísticos ali 
fixados permanecem como pano de fundo no or-
denamento urbanístico. 

Tal se constata do exame do Quadro 3, no 
qual são arroladas as normas urbanísticas vigen-
tes por setor, sendo identificada a respectiva ori-
gem – lei, decreto, decisão, GB, NGB etc5, bem 
como as disposições específicas constantes do 
PDOT para cada setor. Tais normas estabelecem 
os parâmetros de uso e ocupação do solo – altu-
ra (em metros ou número de pavimentos), capa-
cidade construtiva (coeficiente de aproveitamen-
to ou taxa de construção), os limites de ocupação 
no solo (taxa de ocupação, percentual de área 
verde e afastamentos exigidos), bem como os 
padrões de estacionamento por setor integran-
te do conjunto tombado. Observa-se que para a 
elaboração do quadro optou-se por apresentar 
tais parâmetros em face desse entender que, jun-

5.3.1.1. Parâmetros Urbanísticos - URB, 
Plantas-Gabarito, GB,  NGB, etc.

4. Consideram-se atos administrativos com cunho 
normativo, os elaborados, aprovados e editados 
nos limites do poder executivo. É o caso dos de-
cretos e das atuais NGBs, que foram precedidas 
das GBs, dos PRs e das decisões dos conselhos 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, su-
cedido pelo CAUMA e pelo CONPLAN). Observa-se 
que os Decretos que aprovaram ditos atos em geral 
não publicaram os parâmetros urbanísticos defini-
dos nos atos, o que dificulta o conhecimento de seu 
conteúdo.

5. Como já mencionado tais atos correspondem aos 
documentos emitidos pelo ente público sob as 
denominações: Decisão, GB, PR e NGB. O levan-
tamento foi procedido com base nos documentos 
fornecidos pela SEDUMA/GDF. Não foram inseridos 
no quadro os dispositivos cuja inconstitucionalida-
de foi declarada.
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tos, configuram o conteúdo da normativa urba-
nística, sem desconsiderar, é claro a importância 
dos demais. 

O exame dos parâmetros urbanísticos evi-
dencia a ausência de um padrão para a sua iden-
tificação: 

•	 a altura das edificações ora é definida em 
face do número de pavimentos (exemplificando, 
subsolo, 6 pavimentos sobre pilotis e cobertura), 
ora em face do limite de altura para a edificação 
(25m) ou ainda em face da cota de coroamento 
em relação ao nível do mar (1.125,00m); 

•	 a capacidade de construção dos terrenos 
é definida mediante a identificação da Taxa de 
Construção (200% da área do lote, por exemplo), 
do Coeficiente de Aproveitamento (2,00) ou ainda 
da identificação do limite máximo de construção 
por terreno (20.000m²); 

•	 os limites de ocupação do terreno são de-
finidos em face da Taxa de Ocupação (70% da 
área do lote ou 100% do lote, com galeria de 4m 
nos limites da quadra), da indicação dos  afas-
tamentos exigidos (5m na frente, 3m nas divisas 
laterais e 6m nos fundos), da Taxa de Permeabi-
lidade do Solo ou ainda da Taxa de Área Verde. 
Observa-se que tais padrões incidem sobre a 
área do lote ou sobre a área da projeção;

•	 algumas normas identificaram os parâme-
tros de altura, construção de ocupação, porém 
esta não é a regra. Ao contrário, muitas normas 
regraram um ou dois dos parâmetros pesquisa-
dos. Mais uma vez, identifica-se a falta de padro-
nização na edição do regramento urbanístico, 
evidenciando o tratamento caso a caso.

No exame do Quadro 3 pode-se confirmar 
que os padrões urbanísticos, ao longo do tem-
po, foram sendo alterados pontualmente não 
somente setor a setor, mas em grande medida 
quadra a quadra ou lote a lote. E também se con-
firma que muitas destas alterações foram feitas 
por decisões do CAU e CAUMA, bem como pela 
expedição de PRs, GBs, NGBs etc. Frisa-se que 
as  alterações, em muitos casos, não observaram 
as determinações das normas de preservação. 
Observa-se a ausência de normas para alguns 
setores, bem como para quadras e lotes de di-
versos setores. 

É importante registrar que a sistematização 
das normas no Quadro 3 foi feita com base na 
documentação fornecida pela SEDUMA, comple-
mentada com a necessária pesquisa legislativa. 
A continuidade da pesquisa e dos levantamentos 
poderá identificar outras normas.

A sistematização das normas e seu agrupa-
mento no Quadro 3 possibilitou a visualização do 
contexto normativo incidente sobre o Conjunto 
Urbanístico do Brasília e evidencia a necessida-
de da adoção de uma regulação que, ao mesmo 
tempo, considere as especificidades e preserve 
o conjunto, a concepção urbanística, papel e atri-
buição do PPCUB, que deverá estabelecer nor-
mas para Conjunto Urbanístico como um todo, 
evitando a regulação caso a caso.
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O Decreto nº 07/1960 – Código de Obras de 
Brasília (COB) tratou nos capítulos iniciais de ma-
téria urbanística. A partir do capítulo IV, Normas 
Gerais para as Construções, a matéria edilícia é 
o foco. Neste capítulo são regrados a altura do 
pé-direito de pavimentos, os muros, a inclinação 
de telhado, os revestimentos e materiais, a área 
mínima das edificações, as aberturas etc. Os ca-
pítulos subseqüentes disciplinam a iluminação e 
a ventilação, os compartimentos, as marquises, 
os alinhamentos, as licenças, os projetos, os 
anúncios, o regramento incidente sobre as cons-
truções, a fiscalização e vistorias, profissionais 
habilitados, multas etc. 

O COB vigorou até a edição do Decreto nº 
596, de 12/8/1967, o Código de Edificações de 
Brasília – RA I, que, do art. 130 ao art. 295 esta-
beleceu as normas edilícias propriamente ditas: 
normas relativas a edificações residenciais (in-
dividuais, coletivas e geminadas),  edificações 
destinadas a estabelecimentos comerciais e de 
serviços e equipamentos (casas de espetáculo, 
pavilhões, feiras, estabelecimentos de ensino, 
equipamentos de saúde etc). Para cada tipo de 
edificação o Código identificou dimensões míni-
mas, requisitos de ventilação, iluminação e sani-
tários em geral, bem como equipamentos neces-
sários. Estabeleceu, ainda, as normas incidentes 
sobre as respectivas obras.  Do art. 296 a 324, 
o foco do código voltou-se para os logradouros 
públicos, identificando os requisitos para a sua 
execução e conservação, sinalização e nume-
ração, implantação de monumentos, mastros e 
letreiros. Finalmente, do art. 325 ao art. 353, es-

5.3.2.  Normas edilícias tabeleceu as normas para licenciamento e fiscali-
zação das edificações, tratando, nomeadamente, 
do licenciamento das obras (art. 325 a 337), das 
obrigações durante a execução das obras (art. 
338 a 342), da conclusão das obras (art. 343 a 
349), dos profissionais habilitados (art. 346 a 349) 
e das infrações e penalidades (art. 350 a 353). A 
parte final do código estabelece as disposições 
finais e transitórias.

 A parte relativa à regulação edilícia sofreu 
várias alterações: o Decreto 13.059 de 1991 es-
tabeleceu regramento edilício para as regiões ad-
ministrativas de Brasília (RA I), do Cruzeiro (RA 
XI) e dos Lagos Norte ( RA XVIII) e Sul (RA XVI). 
Já em 1998, com o advento da Lei nº2.105 e da 
sua regulamentação - Decreto 19.915 -, o Código 
de Edificações estabeleceu as normas edilícias 
incidentes sobre todo o Distrito Federal. Seu ob-
jetivo expresso no art. 1º foi de disciplinar toda e 
qualquer obra de construção, modificação ou de-
molição de edificações no Distrito Federal, bem 
como o licenciamento das obras de engenharia. 
O princípio estabelecido na lei foi explicitado no 
art. 2º, qual seja o estabelecimento de padrões 
de qualidade dos espaços edificados, satisfazen-
do as condições mínimas de segurança, confor-
to, higiene e saúde dos usuários e cidadãos. Este 
código, com alterações na regulamentação, vigo-
ra até a presente data.
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O Plano Diretor Local – PDL - é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento urbano das 
diversas regiões administrativas. Para a Região 
Administrativa XIX – a Candangolândia, foi apro-
vada a Lei Complementar nº 97, de 08/4/1998. 
Esta lei  permanece em vigor, não obstante seja 
anterior ao PDOT/2009. Sua aplicação, no entan-
to, deve observar as disposições gerais previstas 
no PDOT, cujas normas prevalecem sobre as dis-
posições do PDL.

Frisa-se que o art. 3º do PDL identifica ex-
pressamente o objetivo de garantir a visibilidade 
do Plano Piloto para Candangolândia e desta 
para o Plano piloto, impedindo a implantação de 
edificações que constituam barreiras visuais (inc. 
XI), e de garantir a manutenção da sua densidade 
de ocupação e o perfil urbano uniforme (inc. XIII). 
Para tanto, orienta o estabelecimento de parâme-
tros urbanísticos compatíveis com tais objetivos 
(art. 4º).

O PDL da Candangolândia regula, desta for-
ma, o uso e a ocupação do solo. O uso do solo 
é regrado nos arts. 20 a 42 mediante a classifica-
ção das atividades segundo o incômodo dela de-
corrente e condições para implantação de acor-
do com as características dos lotes. A ocupação 
do solo é regrada nos arts. 43 a 69 mediante o 
estabelecimento de parâmetros urbanísticos: co-
eficiente de aproveitamento, taxa de permeabili-
dade do solo, afastamentos mínimos, altura das 
edificações, vagas de estacionamento de veícu-

los e domicílios por lotes. Os projetos especiais 
são identificados no art. 70 e detalhados nos arts. 
71 a 82.

Os arts. 83 a 89 tratam dos instrumentos de 
política urbana, dentre os quais, a outorga onero-
sa do direito de construir e de alteração de uso, 
da concessão de uso, da edificação e parcela-
mento compulsórios – identificando para estes os 
locais referidos no art. 88.

O Título IV, que apresenta as disposições ge-
rais e transitórias, no art. 90,  determina a sub-
missão de questões não previstas no plano ao 
Conselho Local de Planejamento, ao CONPLAN 
e à Câmara Distrital em face da inserção na área 
tombada.

Os padrões urbanísticos previstos no PDL 
da Candangolância deverão ser revisados e ade-
quados às diretrizes de preservação, assim como 
todas as normas que de alguma forma prejudi-
cam a preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília deverão ser alteradas ou revogadas, se-
gundo as diretrizes que serão estabelecidas no 
PPCUB. 

5.4.   Plano Diretor Local - PDL Candangolândia
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5.5.1   Princípios e objetivos

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – 
PDOT/2009, Lei Complementar nº 803/2009 tem 
por finalidade propiciar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da propriedade urbana e ru-
ral e o uso socialmente justo e ecologicamente 
equilibrado de seu território, de forma a assegurar 
o bem-estar de seus habitantes (art. 2º). Trata-se, 
segundo o art. 3º, do instrumento básico da po-
lítica de desenvolvimento urbano no Distrito Fe-
deral. Como tal, identifica princípios, diretrizes e 
orientações para a preservação do sítio tomba-
do, e, portanto, para a elaboração do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 
- PPCUB.

No art. 7º, o PDOT identifica os princípios do 
ordenamento territorial do Distrito Federal, salien-
tando expressamente, no inciso II, o fortalecimen-
to do Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Bra-
sília como Patrimônio Cultural da Humanidade e, 
no inciso III, o cumprimento da função ambiental 
da propriedade urbana. Tais princípios vinculam, 
portanto, o desenvolvimento da área tombada à 
sua preservação. 

Quando trata dos objetivos do PDOT, no art. 
8º, a importância da preservação do conjunto 
tombado mais uma vez é reiterada, mediante a  
consolidação, resguardo e valorização do sítio. 
Os arts. 9º a 11 indicam os conceitos a serem 
observados na preservação do patrimônio cultu-
ral do Distrito Federal, os quais se aplicam neces-

5.5.2   Uso e ocupação do solo do Con-
junto Urbanístico de Brasília no PDOT

A regulação do solo urbano no conjunto tom-
bado é remetida ao PPCUB , conforme o dispos-
to nos arts. 40 e 42. No entanto, o PDOT mantém, 
até o advento na norma de preservação, a aplica-
ção das normas em vigor. 

É importante referir que o art. 66 identifica, no 
caput, as características do conjunto tombado – 
áreas predominantemente habitacionais de média 
densidade demográfica, correspondendo à área 
do conjunto urbano construído em decorrência do 
Plano Piloto de Brasília e às demais áreas incorpo-
radas em função de complementações ao núcleo 
original. Sua delimitação é objeto do parágrafo 
primeiro. A vinculação do PPCUB às normas de-
correntes do tombamento nacional e da proteção 
internacional é expressa nos parágrafos 2º e 3º:

§ 2º Nesta zona, o uso e a ocupação do solo 
devem respeitar as normas que tratam das 
definições, critérios e restrições estabeleci-
dos para preservação do Conjunto Urbanís-
tico de Brasília, tombado como Patrimônio 
Histórico Nacional e reconhecido como Patri-
mônio Cultural da Humanidade pela Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura – UNESCO. 
§ 3º Os índices urbanísticos adotados para 
os setores a serem edificados na área objeto 

5.5.   Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT

sariamente ao Conjunto Urbanístico de Brasília.
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Nesta linha, nos termos do art. 67, são dire-
trizes para Zona Urbana do Conjunto Tombado:

I – zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, 
bem tombado em âmbito federal e distrital; 
II – harmonizar as demandas do desenvolvi-
mento econômico e social e as necessida-
des da população com a preservação da 
concepção 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 urba-
na, respeitando-se as restrições ambientais, 
de saneamento e de preservação da área 
tombada; 
V – preservar as características essenciais 
das quatro escalas urbanísticas em que se 
traduz a concepção urbana do conjunto tom-
bado, a monumental, a residencial, a gregária 
e a bucólica; 
VI – manter o conjunto urbanístico da área 
tombada como elemento de identificação na 
paisagem, assegurando-se a permeabilidade 
visual com seu entorno. 
Parágrafo único. O Plano de Preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília é o ins-
trumento de planejamento e gestão do Con-

do tombamento como Patrimônio Histórico 
Nacional que façam parte da escala resi-
dencial 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 de outubro de 1987, consideradas as 
complementações e expansões incluídas 
pelo anexo do referido decreto sob a deno-
minação “Brasília Revisitada”, serão aqueles 
constantes dos referidos documentos de 
tombamento. (grifamos)

junto Urbano Tombado e deverá considerar a 
legislação federal e distrital competente, ob-
servando a especificidade do sítio urbano e a 
singularidade de sua concepção urbanística 
e de sua expressão arquitetônica.

O PPCUB é identificado, no art. 148, como o 
instrumento de política urbana destinado a pro-
mover o planejamento, controle, gestão e promo-
ção do desenvolvimento territorial e urbano na 
sua área de abrangência. No art. 153, o PPCUB 
é conceituado como instrumento de preservação 
do conjunto tombado e de definição das diretri-
zes de planejamento, de controle de sua evolu-
ção espacial e de promoção do desenvolvimento 
econômico e social, correspondendo, nos termos 
do parágrafo único, à legislação de uso e ocupa-
ção do solo e ao Plano de Desenvolvimento Local 
da Unidade de Planejamento Territorial Central. 

E mais pelo art. 154, o PPCUB deverá incluir:

I – os parâmetros de uso e ocupação do solo 
e as diretrizes de preservação 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 prazo para formulação e encaminhamento 
do PPCUB à Câmara Distrital foi fixado em dois 
anos a contar da publicação do PDOT (abril de 
2011)

O mapa 1 que segue traduz a aplicação dos 
parâmetros máximos de uso do solo previstos no 
PDOT para a área da Bacia do Paranoá. 
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5.6.1   Outorga onerosa do direito de 
construir e da alteração de uso

O instrumento da outorga onerosa é previsto 
nos arts. 28 a 31 da Lei Federal nº 10.257/2001, 
Estatuto da Cidade, dispositivos que regem tanto 
a outorga onerosa do direito de construir quan-
to a outorga onerosa de alteração de uso. Sua 
aplicação, nos termos da lei federal depende da 
previsão no PDOT: 

ART. 28 O plano diretor poderá fixar áreas nas 
quais o direito de construir poderá ser exerci-
do acima do coeficiente de aproveitamento 
básico adotado, mediante contrapartida a ser 
prestada pelo beneficiário.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, coeficiente de 
aproveitamento é a relação entre a área edifi-
cável e a área do terreno.
§ 2º O plano diretor poderá fixar coeficiente 
de aproveitamento básico único para toda a 
zona urbana ou diferenciado para áreas es-
pecíficas dentro da zona urbana.
§ 3º O plano diretor definirá os limites máxi-
mos a serem atingidos pelos coeficientes de 
aproveitamento, considerando a proporcio-
nalidade entre a infra-estrutura existente e o 
aumento de densidade esperado em cada 
área.
ART. 29 O plano diretor poderá fixar áreas nas 
quais poderá ser permitida alteração de uso 
do solo, mediante contrapartida a ser presta-
da pelo beneficiário.
ART. 30 Lei municipal específica estabelece-
rá as condições a serem observadas para a 

Art. 40. O coeficiente de aproveitamento é a 
relação entre a área edificável e a área do ter-
reno, conforme segue: 
I – coeficiente de aproveitamento básico; 
II – coeficiente de aproveitamento máximo. 
§ 1º O coeficiente de aproveitamento básico 
corresponde ao potencial construtivo defini-
do para o lote, outorgado gratuitamente, a ser 
aplicado conforme indicado nos Anexos V e 
VI desta Lei Complementar. 
§ 2º O coeficiente de aproveitamento máximo 
representa o limite máximo edificável dos lo-
tes ou projeções, podendo a diferença entre 
os coeficientes máximo e básico ser outorga-
da onerosamente, e será aplicado conforme 
indicado nos Anexos V e VI desta Lei Com-
plementar. 
... 
§ 5º Na Zona Urbana do Conjunto Tombado, 
a área edificável dos lotes continua a ser in-

A aplicação do instrumento da outorga one-
rosa foi prevista no PDOT nos arts. 40 a 42, sa-
lientando-se:  

outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso, determinando:
I - a fórmula de cálculo para a cobrança;
II - os casos passíveis de isenção do paga-
mento da outorga;
III - a contrapartida do beneficiário.
ART. 31 Os recursos auferidos com a adoção 
da outorga onerosa do direito de construir e 
de alteração de uso serão aplicados com as 
finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 
26 desta Lei.

5.6.   Normas Correlatas Específicas
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Art. 168. O Distrito Federal poderá conceder 
onerosamente a outorga do direito de cons-
truir acima do coeficiente de aproveitamen-
to básico determinado nas áreas indicadas 
neste Plano Diretor e a outorga de alteração 
do uso nas áreas indicadas na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, mediante contrapartida 
prestada pelo beneficiário, conforme disposi-
ções dos arts. 28, 29, 30 e 31 do Estatuto da 
Cidade e de acordo com os critérios e proce-
dimentos definidos nesta Lei Complementar. 
Art. 169. Lei específica de iniciativa do Poder 

A outorga onerosa também foi identificada 
no art. 148, que trata dos instrumentos de orde-
namento territorial a serem utilizados no Distrito 
Federal, sendo objeto dos arts. 168 e 169, dispo-
sitivos que reproduzem a norma federal:

dicada pela taxa máxima de construção ou 
coeficiente de aproveitamento, definidos pela 
legislação urbanística vigente, até que o Pla-
no de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasília defina a regra a ser adotada. 
...

Art. 42. Os limites máximos a serem atingidos 
pelos coeficientes de aproveitamento na ma-
crozona urbana, nos termos do que determi-
nam o art. 28, § 3º, da Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, e o art. 317, § 2º, V, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, com a redação 
da Emenda nº 49, de 2007, ficam assim de-
finidos: 
I – na Zona Urbana do Conjunto Tombado, o 
limite máximo a ser atingido pelos coeficien-
tes de aproveitamento será definido no Plano 
de Preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília, observado o disposto no art. 40, § 5º; 

Executivo estabelecerá as normas e proce-
dimentos gerais a serem observados para a 
outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso, determinando: 
I – a fórmula de cálculo para a cobrança do 
valor de contrapartida; 
II – o coeficiente de ajuste a ser inserido na 
forma de cálculo da contrapartida;
III – os casos passíveis de isenção do paga-
mento da outorga; 
IV – procedimento para solicitação do direito 
de construir até o coeficiente de aproveita-
mento máximo; 
V – o tipo de contrapartida do beneficiário que 
melhor satisfaça o interesse público, desde 
que vinculada às finalidades de que trata o 
art. 170 desta Lei Complementar. 

Os arts. 170 a 173 tratam das contrapartidas 
para a utilização do instrumento. A outorga onero-
sa é, ainda, objeto dos arts. 174 e 175, enquanto 
a alteração onerosa é tratada nos arts. 176 a 177:

Art. 174. A outorga onerosa do direito de 
construir será aplicada nos lotes onde o direi-
to de construir possa ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico adota-
do até o limite estabelecido pelo coeficiente 
de aproveitamento máximo, mediante contra-
partida. 
Art. 175. A outorga onerosa do direito de 
construir poderá ser aplicada: 
I – na Zona Urbana do Conjunto Tombado; 
II – nas áreas indicadas nos Anexos V e VI 
onde o coeficiente de aproveitamento máxi-
mo é superior ao básico;
III – nas Áreas de Dinamização referidas no 
Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3C, desta Lei Com-
plementar; 
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IV – nas áreas objeto de operações urbanas 
consorciadas; 
V – nas Áreas de Regularização de Interesse 
Específico. 
Parágrafo único. Na Zona Urbana do Conjun-
to Tombado, o Plano de Preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília definirá as áreas 
onde poderá ser aplicada a outorga onerosa 
do direito de construir. 

Art. 176. A outorga onerosa de alteração de 
uso configura contrapartida pela alteração 
dos usos e dos diversos tipos de atividade 
que venha a acarretar a valorização de unida-
des imobiliárias. 
§ 1º Considera-se alteração de uso: 
I – a mudança do uso ou do tipo de atividade 
para outro diferente daquele originalmente in-
dicado nas normas vigentes para a respectiva 
unidade imobiliária; 
II – a mudança da proporção do uso ou do 
tipo de atividade para outra diferente daquela 
originalmente indicada nas normas vigentes 
para a respectiva unidade imobiliária;
III – a inclusão ao uso original indicado de 
novo tipo de uso ou atividade não previstos 
nas normas vigentes para a respectiva unida-
de imobiliária. 
§ 2º Não se configura, para efeito de cobran-
ça de outorga de alteração de uso, a transfor-
mação de zona rural em urbana. 
Art. 177. A outorga onerosa de alteração de 
uso poderá ser aplicada na Macrozona Urba-
na, nos locais a serem pormenorizados na Lei 
de Uso e Ocupação do Solo. 
Parágrafo único. Na Zona Urbana do Conjun-
to Tombado, o Plano de Preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília definirá as áreas 
onde poderá ser aplicada a outorga onerosa 
de alteração de uso.

Note-se que, pelo art. 267, até a elaboração 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo ou do Plano 
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Bra-
sília, poderá ser concedida a alteração de uso 
por legislação específica. Este dispositivo, s.m.j., 
não deve ser aplicado, eis que poderá prejudicar 
de forma irreversível a preservação do conjunto 
tombado. 

Observa-se que a outorga onerosa do direito 
de construir e de alteração de uso foram previs-
tos, também, no Plano Diretor da Candangolân-
dia, Lei Complementar nº 97/1988, em seus arti-
gos 84 a 86.

Anteriormente ao Estatuto da Cidade, o ins-
trumento da outorga onerosa do direito de cons-
truir fora instituído no Distrito Federal em 1996, 
pela Lei nº 1.170, alterada pela Lei nº1.832 em 
1998 e regulamentado pelo Decreto nº 19.436 em 
1998; já o instrumento da outorga onerosa de al-
teração de uso fora instituído no Distrito Federal 
em 2000, pela Lei Complementar nº 294 e regula-
mentado pelo Decreto nº 23.776 de 2003.

5.6.2   Transferência do direito de cons-
truir

Instrumento instituído no Estatuto da Cidade, 
no art. 35:

Art. 35 Lei municipal, baseada no plano di-
retor, poderá autorizar o proprietário de imó-
vel urbano, privado ou público, a exercer em 
outro local, ou alienar, mediante escritura pú-
blica, o direito de construir previsto no plano 
diretor ou em legislação urbanística dele de-
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corrente, quando o referido imóvel for consi-
derado necessário para fins de:
I - implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários;
II - preservação, quando o imóvel for conside-
rado de interesse histórico, ambiental, paisa-
gístico, social ou cultural;
III - servir a programas de regularização fun-
diária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de in-
teresse social.
§ 1º A mesma faculdade poderá ser concedi-
da ao proprietário que doar ao Poder Público 
seu imóvel, ou parte dele, para os fins previs-
tos nos incisos I a III do caput.
§ 2º A lei municipal referida no caput estabe-
lecerá as condições relativas à aplicação da 
transferência do direito de construir.

A norma distrital em vigor, o PDOT indicou a 
transferência do direito de construir também com 
a finalidade de promover a preservação de bens 
integrantes do patrimônio cultural do Distrito Fe-
deral:

Art. 178. A transferência do direito de construir 
consiste na faculdade de o Poder Público, 
mediante lei, autorizar o proprietário de imó-
vel urbano a: 
I – exercer totalmente ou em parte o seu di-
reito de construir, limitado pelo coeficiente de 
aproveitamento máximo do lote, em outro lo-
cal passível de receber o potencial construti-
vo adicional; 
II – alienar, total ou parcialmente, seu direi-
to de construir, que poderá ser aplicado em 
locais onde o coeficiente de aproveitamento 
máximo do lote o permita. 
§ 1º A transferência do direito de construir so-

Observa-se que o instrumento foi instituído, 
no âmbito distrital, em 2006,  pela Lei nº 3.922.

mente poderá ser realizada mediante prévia 
autorização do órgão gestor do desenvolvi-
mento territorial e urbano do Distrito Federal, 
quando o imóvel submetido à limitação do 
uso do coeficiente de aproveitamento máxi-
mo for considerado necessário para fins de: 
I – preservação, quando o imóvel for conside-
rado de interesse histórico, ambiental, paisa-
gístico, social ou cultural; 
... 
Art. 179. A transferência do direito de construir 
poderá ser exercida em áreas urbanas: 
I – para efeito de aquisição do potencial cons-
trutivo: 
a) na Zona Urbana do Conjunto Tombado; 
... 
II – para efeito de recebimento do potencial 
construtivo advindo das áreas citadas no in-
ciso I: 
a) na Zona Urbana Consolidada; 
b) na Zona Urbana de Expansão e Qualifica-
ção; 
c) nas Áreas de Dinamização; 
d) nas áreas objeto de operações urbanas 
consorciadas; 
e) nas Áreas de Regularização de Interesse 
Social e Específico;
f) nas áreas destinadas a Polos Multifuncio-
nais   

5.6.3   Ocupação de área pública median-
te Concessão de Direito Real de Uso ou Con-
cessão de Uso

Inicialmente a matéria foi tratada, no âmbito 
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distrital, pela Lei Complementar nº 130/1998, a 
qual foi substituída pela Lei nº 388/ 2001, sen-
do que esta foi regulamentada pelo Decreto nº 
20.096/1999. Ambas as normas foram declara-
das inconstitucionais por vício de iniciativa. 

Atualmente vigora Lei Complementar nº 
755/2008, de iniciativa do Poder Executivo, a qual 
que define critérios para ocupação de área pú-
blica no Distrito Federal mediante concessão de 
direito real de uso e concessão de uso. A matéria 
foi regulamentada pelo Decreto nº 29.590/2008. 
Seu regramento envolve a concessão de áreas 
situadas no solo, sub-solo e espaço aéreo, de 
forma gratuita ou onerosa, sendo que neste caso, 
os recursos serão destinados ao Fundo de De-
senvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUN-
DURB.

De acordo com os arts. 3º e 4º, as áreas pú-
blicas podem ser concedidas para a implanta-
ção de garagens, passagens, circulação vertical, 
varandas, implantação de infraestrutura e outras 
instalações. A norma estabelece as regras neces-
sárias aos respectivos contratos de concessão 
(arts. 5º a 7º) e as condições para a ocupação 
(arts. 8º e seguintes). Em face de sua amplitude, 
eventuais alterações ou restrições à concessão 
de uso de áreas públicas situadas na área objeto 
do PPCUB deverão ser identificadas. 

A aplicação desta norma, em especial nas 
superquadras, entrequadras e comércios locais, 
tem como resultado a ampliação do porte das 
edificações. Esta questão será examinada quan-
do da identificação dos conflitos das normas 
existentes em relação à preservação do PPCUB.

 

5.6.4   Plano Diretor de Publicidade

O Plano Diretor de Publicidade é objeto da Lei 
nº 3.035/2002, que revogou a Lei nº 1918/1998. 
A matéria foi regulamentada pelo Decreto nº 
26.624/2006. 

Segundo o art. 1º da lei em vigor, o Plano Di-
retor de Publicidade é o instrumento básico de 
orientação para instalação de meios de propa-
ganda nas Regiões Administrativas do Plano Pilo-
to – RA I, do Cruzeiro – RA XI, da Candangolândia 
– RA XVIX, do Lago Sul – RA XVI e do Lago Norte 
– RA XVIII, o que envolve o conjunto tombado. 
Observa-se que pelo art. 2º, não são regrados 
pelo Plano Diretor de Publicidade a propaganda 
veiculada em radiodifusão, jornais e outros peri-
ódicos, panfletos e internet, a propaganda eleito-
ral, a propaganda em veículos, trailers, reboques 
e similares, aeronaves e embarcações bem como 
a sinalização de trânsito, sinalização oficial e si-
nalização relativa à edificação, as quais se regem 
por lei específica.

O art. 4º identifica os objetivos do Plano Dire-
tor de Publicidade, dentre os quais salientam-se, 
por sua importância na elaboração do PPCUB: 
a manutenção da estética da paisagem urbana 
(inc. I); a preservação das quatro escalas obje-
to de tombamento de Brasília como Patrimônio 
Cultural da Humanidade (inc. II) e a preservação 
da visibilidade do horizonte, característica funda-
mental na concepção da cidade (inc.V). Esta lei 
identifica as definições e os conceitos que utiliza 
(art. 5º). 

A norma estabelece os parâmetros máximos 
para a propaganda (arts. 14 a 54), sendo que, por 
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•	 Lotes ou Projeções Edificados de Uso Co-
mercial de Bens e Serviços, Industrial ou Coleti-
vo, também Denominado Institucional ou Comu-
nitário, para os Meios de Propaganda Fixos em 
Edificação-art. 16

•	 Lotes Edificados de Uso Comercial de 
Bens e Serviços, Industrial ou Coletivo, também 
Denominado Institucional ou Comunitário, para 
os Meios de Propaganda Fixos no Solo – art. 17

•	 Area Pública para os Meios de Propagan-
da Fixos no Solo – art. 18 a 28

•	 Lotes ou Projeções Edificados de Uso Re-
sidencial do Tipo Habitação Coletiva para Meios 
de Propaganda Fixos em Edificação – art. 29

•	 Canteiros de Obras de Lotes ou Projeções 
de Uso Comercial de Bens e Serviços, Industrial, 
Coletivo, também Denominado Institucional ou 
Comunitário, e Residencial do Tipo Habitação 
Coletiva para os Meios de Propaganda Fixos em 
Edificação ou no Solo – art. 30 a 33

•	 Canteiros de Obras de Lotes de Uso Resi-
dencial do Tipo Habitação Unifamiliar para Meios 
de Propaganda Fixos em Edificação ou no Solo 
– arts. 34 a 39

•	 Lotes ou Projeções não Edificados de Uso 
Comercial de Bens e Serviços, Industrial, Coleti-
vo, também Denominado Institucional ou Comu-
nitário, para os Meios de Propaganda Fixas no 
Solo -Art. 40

•	 Postos de Abastecimento de Combustí-
veis para Meios de Propaganda Fixos em Edifica-
ção e no Solo- art. 41

•	 Faixas Afixadas na Edificação ou no Solo 
-Art. 42 a 45

•	 Mobiliário Urbano - Arts. 46 e 47 

•	 Eventos -Arts. 48 a 52 

•	 Área Protegida pela Legislação Ambiental 
- Art. 53

•	 Bens Móveis - Art. 54.

Lei identifica as condutas proibidas (arts. 56 
a 60) e as respectivas infrações e penalidades 
(arts. 87 a 113), o procedimento administrativo 
para a análise, aprovação de projeto e licencia-
mento da publicidade (arts. 61 a 81), bem como 
os preços (ats.82 a 86). 

5.6.5   Projetos Urbanísticos com Diretri-
zes Especiais

A Lei Complementar nº 710/2005 dispõe so-
bre os Projetos Urbanísticos com Diretrizes Espe-
ciais para Unidades Autônomas – PDEU. No pa-
rágrafo primeiro de seu primeiro artigo esclarece 
o conceito de Projeto Urbanístico com Diretrizes 
Especiais: 

§ 1º Considera-se Projeto Urbanístico com Di-
retrizes Especiais para Unidades Autônomas 
o projeto devidamente aprovado pelo Gover-
no do Distrito Federal, para determinado lote, 
regido pela diretrizes especiais constantes 
desta Lei Complementar e integrado por uni-
dades autônomas e áreas comuns condomi-
niais, nos termos da Lei Federal nº 4.591, de 
16 de dezembro de 1964.

dispositivos específicos, disciplina a propaganda 
em:
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Os demais dispositivos da Lei disciplinam as 
responsabilidades do empreendedor, do condo-
mínio, bem como os requisitos para a sua apli-
cação. Esta lei não foi revogada expressamente 
pelo PDOT e incide sobre todo o território do Dis-
trito Federal.

Art. 6º Ficam estabelecidas as seguintes dire-
trizes especiais para os Projetos Urbanísticos 
com Diretrizes Especiais para Unidades Au-
tônomas:
I – permissão de cercamento dos limites ex-
ternos do empreendimento, de acordo com a 
regulamentação a ser expedida;
II – permissão de colocação de guarita na 
via principal de entrada do empreendimento, 
para controle do acesso, desde que não haja 
qualquer impedimento à entrada de policia-
mento, fiscalização e servidores de conces-
sionária de serviços públicos, devidamente 
identificados.

5.6.6   Regularização urbanística e fundi-
ária

Posteriormente à edição do PDOT foi aprova-
da a Lei Complementar nº 806/2009, que dispõe 
sobre a política pública de regularização urbanís-
tica e fundiária de unidades imobiliárias ocupa-
das por entidades religiosas de qualquer culto ou 
de assistência social. 

Como se depreende já da sua ementa, e 
confirmado no art. 1º, trata-se da instituição de 

uma política pública de regularização, não de 
uma lei de regularização de situação específica 
e pré-existente. Porém, o exame da lei evidencia 
que seu conteúdo vai além de uma política de re-
gularização. Os arts.2º a 6º autorizam a inclusão 
dos imóveis arrolados nos anexos I, II, III, IV, VI, 
VII, VIII e IX da Lei, mediante licitação pública para 
a venda ou concessão de direito real de uso ao 
licitante, assegurando o direito de preferência ao 
eventual ocupante. A lei, nestes casos, autoriza 
a desafetação e alteração de uso dos respecti-
vos imóveis. A regularização, propriamente dita, 
é objeto do art. 7º, que determina a realização de 
estudos e projetos urbanísticos no sentido de via-
bilizar a permanência das entidades ocupantes 
dos imóveis elencados nos anexos V e X.

O exame dos anexos evidencia que vários 
dos imóveis situam-se nos limites do Conjunto 
Urbanístico de Brasília: 

•	 no anexo I, imóveis situados em Brasília, 
Candangolândia, Octogonal;

•	 no anexo II, imóveis situados no Sudoeste;

•	 no anexo III, imóveis situados em Brasília;

•	 no anexo IV, imóveis situados em Brasília, 
Candangolândia e Sudoeste; 

•	 no anexo V, imóveis situados em Brasília, 
Candangolândia, Cruzeiro e Sudoeste; 

•	 no anexo VI, imóveis situados na Candan-
golândia; 

•	 no anexo VIII, imóveis situados em Brasília;

•	 no anexo X, imóveis situados em Brasília 
e Cruzeiro. 

As Diretrizes Especiais, por sua vez, são es-
pecificadas no art. 6º da Lei:
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5.6.7   Fechamento de áreas com grades

A Lei Complementar nº 813, de 2009 autori-
za expressamente o fechamento com grades das 
áreas verdes frontais, laterais e de fundos das 
projeções destinadas a habitação coletiva loca-
lizadas no Setor de Habitações Coletivas Econô-
micas Sul – SHCES da Região Administrativa do 
Cruzeiro – RA XI e dá outras providências.

A Lei torna regra para o setor a possibilidade 
prevista, pela Lei Complementar n º 710 de 2005, 
para Projetos com Diretrizes Urbanísticas Espe-
ciais. E mais, o comando da norma evidencia tra-
tar-se da instituição de um direito (ao cercamento 
da área verde) e não da faculdade da administra-
ção pública em autorizar a conduta. O exame da 
norma demonstra, ainda, que o fechamento auto-
rizado vai além das áreas de projeção, incluindo 
as áreas relativas aos recuos frontais, laterais e 
de fundo. É de se notar que, considerando a au-
torização constante do art. 1º, fica estabelecido 
um passeio público de um metro e vinte centíme-
tros, já que esta é a dimensão a ser observada na 
distância entre a grade e o meio-fio (§1º, inciso I).
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A identificação dos principais problemas e 
conflitos detectados no âmbito das normas de 
uso e ocupação do solo, edilícia e ambiental na 
estrutura da forma urbana em relação à preserva-
ção do conjunto urbanístico mostra-se relevante 
para a formulação do Plano de Preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília. Os princípios e 
diretrizes estabelecidos nos instrumentos de pre-
servação, sua “moldura legal”, são referenciais 
legais vinculantes das normas nacionais e dis-
tritais, observadas as orientações internacionais 
em face do reconhecimento de Brasília como Pa-
trimônio da Humanidade6. 

É importante observar o significado do Decre-
to nº 10.829, de 14/10/87 em relação à inclusão 
de Brasília na lista do patrimônio mundial. Sua 
precedência em relação ao ato do órgão interna-
cional, bem como a sua inclusão no respectivo 
dossiê, tem como consequência o compromisso 
com a observância às diretrizes ali estabelecidas. 

Desta forma, as disposições do Decreto Dis-
trital e da Portaria Federal, ao lado das diretrizes 
estabelecidas tanto na Lei Orgânica do Distrito 
Federal quanto no PDOT - são aqui reconhecidas 
como elementos estruturais da preservação de 
Conjunto Urbanístico de Brasília, frente aos quais 
são identificados os conflitos e problemas nas 
normas em exame. Em face de sua recepção pela 
norma distrital, as recomendações da UNESCO, 
como já frisado anteriormente, somam-se com a 
natureza orientadora da formulação e da aplica-
ção das normas.

5.7.   O Questionamento das Normas

5.7.1   Recomendações - UNESCO

A fim de verificar eventuais conflitos das nor-
mas  vigentes em relação às recomendações da 
UNESCO, considera-se importante referir os seus 
elementos essenciais. Conforme já descrito nos 
itens anteriores, o monitoramento sistemático 
realizado pelo ente internacional exigiu a realiza-
ção de missões, cujos relatórios embasaram as 
recomendações emitidas para a preservação de 
Brasília pela a UNESCO - World Heritage Center 
- WHC7. Estas recomendações identificam preo-
cupações e orientam a adoção de providências 
no sentido de manter o sítio em condições com-
patíveis com a sua manutenção na categoria de 
Patrimônio da Humanidade. A primeira missão foi 
realizada em 1993 e a segunda, em 2001, sendo 
que em 2009, com base em relatório elaborado a 
pedido da UNESCO, foram emitidas novas reco-
mendações. 

Dentre as recomendações oriundas da mis-
são de 1993, a implementação do cinturão verde 
previsto no Plano Piloto, mediante a instituição de 
área non aedificandi, pode ser indicada como di-
retriz, em face de ser considerada essencial no 
relatório, o qual salienta sua relevância para res-
guardar a individualidade formal do Plano Piloto. 
Frisa-se que a medida fora indicada já pelo Rela-
tório do Plano Piloto, com a função de isolá-lo do 
crescimento urbano de seus arredores. Foi, tam-
bém, reiterada no pedido brasileiro de inscrição 
de Brasília na relação de bens do Patrimônio da 

6. Resolução da 11ª Reunião do Comitê do Patrimônio 
Mundial, da UNESCO, de 7 dezembro 1987.

7. World Heritage Center – WHC - Centro do Patrimô-
nio Mundial
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Humanidade, de 1987, documento que indica a 
linha de cumeada das colinas da Bacia do Para-
noá como limite da área de interesse, tendo sido 
identificados os referenciais geográficos para a 
delimitação da poligonal do cinturão verde, ali 
denominado zona tampão. 

O relatório da segunda missão, de 2001, 
com base nos princípios do ideário do urbanis-
mo moderno aplicado em Brasília - a separação 
das funções, liberação de vastos espaços natu-
rais, grandes vias de comunicação e rejeição do 
funcionalismo primário em proveito de soluções 
melhor adaptadas à situação brasileira - aponta, 
como principais problemas em relação à preser-
vação de Brasília: 

Desta forma, considerando o ideário e os pro-
blemas identificados, como recomendação geral, 
indica a necessidade da elaboração de Plano Di-
retor para as áreas protegidas que reconheça e 
assegure plenamente a preservação dos valores 
da cidade, envolvendo todos os níveis relevantes 
de autoridade, organizações profissionais e indi-
víduos, setores da sociedade civil.

O relatório apresenta 20 medidas-recomen-
dações para os diversos setores de Brasília, 
dentre as quais as que aqui se entendem como 
essenciais, em cada uma das escalas, conside-

•	 ampliação de edificações em alguns se-
tores; 

•	 construções em espaços livres; 

•	 modificações na rede viária.  

rando-se os princípios identificados na missão.

No que se refere à escala residencial, e nela 
os blocos habitação, o relatório salienta a preocu-
pação com o uso de 40% das áreas de cobertu-
ra e do pavimento térreo (pilotis), considerados, 
respectivamente, como alteração à autenticidade 
do projeto e do aspecto da cidade, e alteração 
considerável na característica original de espa-
ço aberto dos setores residenciais e deveria, por 
isso, ser reconsiderada. 

O relatório, ainda, menciona a importância 
da manutenção das características da W3 – limi-
te entre as Super Quadras e as áreas reservadas 
para casas geminadas. 

Acerca da escala gregária, frisa a importân-
cia da manutenção da homogeneidade na pai-
sagem, e chama a atenção para a ocupação dos 
espaços abertos entre os edifícios para estacio-
namento – apesar de planejados como jardins 
ou áreas verdes -, o que contribui para a baixa 
qualidade do espaço urbano, em uma cidade em 
que a harmonia e a ordem supostamente se en-
contram. 

Com relação à escala bucólica, reprova a 
utilização dos prédios às margens do Lago Pa-
ranoá como residências permanentes, formando 
condomínios privados – uso vedado na legisla-
ção em vigor –, o que considera séria alteração 
ao zoneamento de Brasília. Recomendou, ainda, 
não planejar novas áreas urbanas de modo a 
manter a relação original entre o Plano Piloto e os 
subúrbios verdes. 

Esta recomendação foi corroborada nas con-
siderações gerais sobre a conservação da au-



CAPÍTULO 5   -   ARCABOUÇO JURÍDICODIAGNÓSTICO   -   RELATÓRIO PRELIMINAR   -   VOLUME I

289

tenticidade de Brasília no item Fixação. O caráter 
essencial da matéria fez com que novamente o 
mesmo ponto fosse identificado no item Limites 
do sítio do Patrimônio Mundial e zona tampão:

Os limites do sítio do Patrimônio Mundial pa-
recem lógicos, visto incluírem o Plano Piloto 
e as áreas verdes circundantes. A Missão 
considera que não devem ser propostas al-
terações a esta questão. Deve-se ressaltar, 
no entanto, que a zona tampão foi proposta 
no dossier original de candidatura de 1987 e 
que foi feita uma referência específica a essa 
questão no relatório do ICOMOS de 1987. A 
Missão considera como prioridade máxima 
definir e implementar uma zona tampão que 
inclua tanto a área a ser  construída como a 
natural, como meio de proteção não só da 
própria cidade, mas também de parte da pai-
sagem que forma os limites visuais dos espa-
ços da cidade. Essa zona tampão deve ser 
incluída nos instrumentos de planejamento e 
gerenciamento técnico-legais.

A Vila Planalto foi objeto de exame, o qual re-
comendou um controle estrito, em face de seu 
significado histórico e seu potencial de impacto 
sobre a escala bucólica. 

Note-se que, também em 2001, o comitê 
brasileiro do ICOMOS - Comitê Internacional de 
Monumentos e Sítios, promoveu uma missão 
de monitoramento, sob a responsabilidade do 
arquiteto urbanista Raul Pastrana8. Seu relatório 
recomenda a elaboração de um Plano Diretor de 
Salvaguarda e de Desenvolvimento Sustentável 
(PDSDS) do Plano Piloto e a implantação de um 
plano de ação para estimular a integração social 

no seio do Plano Piloto. Propõe, ainda, a elabora-
ção de recomendações específicas para a publi-
cidade, para o Parque da Cidade, para as áreas 
centrais do Plano Piloto, comércio, orla, para o 
trânsito e estacionamento e para projetos pontu-
ais.

Posteriormente, em junho de 2009, dando se-
guimento ao monitoramento da situação de Bra-
sília e com base nos documentos das missões 
da UNESCO e do ICOMOS BRASIL (2003/2004), 
a pressão urbana da capital foi apontada como 
principal problema, que poderia afetar o Plano 
Piloto original, cujas características foram essen-
ciais para a inscrição de Brasília na lista do patri-
mônio mundial. Assinala, neste ponto, a preocu-
pação com a ausência de um Plano Diretor, bem 
como com os rumos do debate que envolvia a 
elaboração do PDOT, relatados por entidade da 
sociedade civil, em especial com relação a inicia-
tivas que poderiam potencialmente criar impacto 
visual e afetar a integridade de Brasília:

8. Patrimônio Cultural e Dinâmica Urbana, Raoul Pas-
trana, Missão organizada pelo ICOMOS BRASIL – 
Brasília, maio de 2001”, apresentado ao WHC em 
agosto de 2001.

•	 a criação de novas áreas urbanas junto ao 
Lago Paranoá

•	 a extensão da Vila Planalto, 

•	 a ausência de zona tampão com regula-
mentação específica, 

•	 a alteração das áreas comerciais e 

•	 a ausência de um Plano Diretor.

Para a elaboração do PPCUB, o Comitê re-
comPara a elaboração do PPCUB, o Comitê re-
comenda a formalização das zonas tampão ao 
redor da área protegida, como requerido pela 
missão de 2001, e registra a existência de estudo 
preparatório, elaborado pelo IPHAN e submetido 
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5.7.2   Diretrizes e normas de preserva-
ção

do Decreto). A partir desta premissa, foram es-
tabelecidas as normas de preservação. Os ele-
mentos essenciais identificados para as escalas 
podem ser sintetizados da seguinte forma:

9.  Inscrição Federal  no Livro Tombo Histórico, sob nº 
532, de 1990;Inscrição Distrital no Livro Tombo de 
Conjuntos Urbanos e Sítios Históricos, nº 03, fl.02, 
de 1991.

A partir da edição das normas de preserva-
ção do Conjunto Urbanístico de Brasília (Decreto 
Distrital de 1987 e Portarias Federais de 1990 e 
1992), foram estabelecidas diretrizes e normas 
de preservação, a partir das quais identificam-se 
os elementos essenciais para a preservação do 
Conjunto Urbanístico de Brasília, referências para 
a indicação dos conflitos e problemas da legis-
lação urbanística incidente. A partir dos atos de 
tombamento federal e distrital e das respectivas 
inscrições de tombamento9, a aplicação das nor-
mas de preservação assume maior relevância. 
Tais diretrizes estão consubstanciadas no Decre-
to Distrital n. 10829/87 e na Portaria 314/92 do 
IPHAN, normas que, em face de sua identidade 
conceitual, serão examinadas em conjunto, a 
partir dos temas nelas tratados. 

Ambos os diplomas salientam a preservação 
do conjunto urbano construído em decorrência 
do Plano Piloto (art1º, §1º da Portaria), entendido 
este como a concepção urbana da cidade (art. 1º 

I - Escala Monumental

•	 preservação da Praça dos Três Poderes, 
nomeadamente os palácios do Planalto, do Su-
premo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, 
do Itamarati e da Justiça

•	 preservação dos espaços não edificados 
adjacentes

•	 canteiro central verde, garantindo a plena 
visibilidade ao conjunto monumental

•	 preservação da Esplanada dos Ministé-
rios, admitidas edificações com um pavimento 
(mesanino) sobre pilotis no meio dos blocos e na 
escala externa posterior 

à consulta das agências de desenvolvimento e 
meio ambiente do Distrito Federal.

Diante de todo o exposto evidencia-se em 
primeiro lugar, para o ente internacional, a ne-
cessidade da delimitação de área no entorno do 
conjunto tombado. Esta área abrangeria a zona 
tampão e/ou o cinturão verde previsto no Plano 
Piloto. Acrescenta-se, neste ponto, a preocupa-
ção externada, referente à criação de novas áreas 
urbanas junto ao Lago Paranoá. 

II - Escala Residencial:

a) Superquadras

•	 único acesso para transporte de automó-
vel e cercada, em todo o perímetro, por faixa de 
20,00m de largura com densa arborização

•	 altura uniforme (SQ 100 a 400 – habita-
ções coletivas em prédios de 6 pavimentos tipo 
sobre pilotis; 400 – 3 pavimentos tipo sobre pilotis

•	 pilotis livre de quaisquer construções que 
não se destinem a acessos e portarias

•	 taxa máxima de ocupação 15% da área do 
terreno, limitado pelo perímetro da faixa verde






