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EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ORDEM  URBANÍSTICA. 
COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. 
ART.  30,  VIII,  E ART.  182,  CAPUT,  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
PLANO  DIRETOR.  DIRETRIZES  BÁSICAS  DE  ORDENAMENTO 
TERRITORIAL.  COMPREENSÃO.

1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte 
mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento  
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art.  182, § 1º). 
Além  disso,  atribuiu  a  todos  os  Municípios  competência  para  editar 
normas  destinadas  a  “promover,  no  que  couber,  adequado  ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da  
ocupação do solo urbano” (art.  30,  VIII) e  a  fixar diretrizes gerais  com o 
objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e  
garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182,  caput). Portanto, nem toda a 
competência  normativa  municipal  (ou  distrital)  sobre  ocupação  dos 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9750497.

Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal
Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 82



Ementa e Acórdão

RE 607940 / DF 

espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor.
2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar 

Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação 
e  parcelamento  do solo  urbano em loteamentos  fechados,  tratando da 
disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a 
serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre 
outras  finalidades,  inibir  a  consolidação  de  situações  irregulares  de 
ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela 
Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede 
que  a  matéria  seja  disciplinada  em  ato  normativo  separado  do  que 
disciplina o Plano Diretor.

3.  Aprovada,  por  deliberação  majoritária  do  Plenário,  tese  com 
repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil  
habitantes  e  o  Distrito  Federal  podem  legislar  sobre  programas  e  projetos  
específicos  de  ordenamento  do  espaço  urbano  por  meio  de  leis  que  sejam  
compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.

4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
      A C Ó R D Ã O
                                        

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária,  sob  a  Presidência  do 
Ministro  RICARDO  LEWANDOWSKI,  na  conformidade  da  ata  de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por maioria, apreciando o tema 348 
da repercussão geral,  em negar provimento ao recurso,  nos termos do 
voto do Relator. Vencidos os Ministros Marco Aurélio,  Edson Fachin e 
Ricardo  Lewandowski.  O  Tribunal,  também  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, fixou tese nos seguintes termos: 
“Os municípios com mais de vinte mil  habitantes  e o Distrito  Federal 
podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento 
do  espaço  urbano  por  meio  de  leis  que  sejam  compatíveis  com  as 
diretrizes  fixadas  no  plano  diretor”.  Ausentes,  justificadamente,  o 
Ministro  Celso  de  Mello  e,  nesta  assentada,  o  Ministro  Luiz  Fux,  que 
proferiu voto em sessão anterior.
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Brasília, 29 de outubro de 2015.
    

     Ministro TEORI ZAVASCKI
           Relator
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HORIZONTE 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR):  Trata-se  de 
recurso extraordinário (fls. 175-210) contra acórdão do Conselho Especial 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal  (fls. 130-171)  que, por maioria 
de  votos,  julgou improcedente  a  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade 
2007.00.2.006486-7, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito 
Federal  e Territórios contra a Lei Complementar Distrital  710 (de 6 de 
setembro de 2005), que assim dispõe:

Art.  1º Esta  Lei  Complementar dispõe sobre os Projetos 
Urbanísticos  com  Diretrizes  Especiais  para  Unidades 
Autônomas – PDEU.

§  1º  Considera-se  Projeto  Urbanístico  com  Diretrizes 
Especiais  para  Unidades  Autônomas  o  projeto  devidamente 
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aprovado pelo Governo do Distrito Federal, para determinado 
lote,  regido  pelas  diretrizes  especiais  constantes  desta  Lei 
Complementar  e  integrado  por  unidades  autônomas  e  áreas 
comuns condominiais, nos termos da Lei Federal nº 4.591, de 16 
de dezembro de 1964.

§  2º  As  disposições  desta  Lei  Complementar  não  se 
aplicam  aos  projetos  urbanísticos  dos  parcelamentos  já 
consolidados do Distrito Federal, regularizados ou em processo 
de regularização.

Art.  2º Esta  Lei  Complementar  incorpora  as  diretrizes 
estabelecidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar nº 17, de 28 
de janeiro de 1997, estabelecendo as condições para os Projetos 
Urbanísticos  com  Diretrizes  Especiais  para  Unidades 
Autônomas – PDEU.

Art.  3º Para  os  efeitos  desta  Lei  Complementar, 
consideram-se:

I  –  Equipamentos  Urbanos:  os  equipamentos  de 
abastecimento de água potável, disposição adequada de esgoto 
sanitário,  energia  elétrica,  drenagem  de  águas  pluviais,  rede 
telefônica, rede de fibra ótica e gás canalizado;

II  –  Infra-estrutura  básica:  os  equipamentos  urbanos  de 
escoamento das  águas  pluviais,  iluminação pública,  redes  de 
esgoto sanitário e abastecimento de água potável,  de energia 
elétrica  pública  e  domiciliar,  e  as  vias  de  circulação 
pavimentadas;

III  –  Licença  Urbanística:  o  documento  expedido  pelo 
Poder  Executivo  que  aprova  o  Projeto  Urbanístico  com 
Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas;

IV  –  Lote:  o  terreno  resultante  de  quaisquer  das 
modalidades  de  parcelamento  do  solo,  previstas  nesta  Lei 
Complementar,  ou  de  outras  modalidades  de  parcelamento, 
servido de infra-estrutura básica, cujas dimensões atendam aos 
índices  urbanísticos  definidos  em lei  para  a  zona em que se 
situem, registrado no competente Ofício de Registro de Imóveis 
do Distrito Federal;
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V – Poder Público: o órgão ou órgãos do Distrito Federal, 
entidades  de  sua  administração  indireta,  ou  Comissão 
instituída por Decreto do Governador do Distrito Federal, que 
os represente, incumbidos de promover as ações tendentes ao 
exame  e  aprovação  de  Projetos  Urbanísticos  com  Diretrizes 
Especiais  para  Unidades  Autônomas,  bem  como,  que  sejam 
responsáveis pelas demais atividades estatais decorrentes desta 
Lei Complementar;

VI  –  Unidade  Autônoma:  a  unidade  privativa  que 
compuser  Projeto  Urbanístico  com  Diretrizes  Especiais  para 
Unidades  Autônomas,  conforme  disposto  nesta  Lei 
Complementar.

Art. 4º Nos Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais 
para Unidades Autônomas fica sob ônus do empreendedor a 
adoção das seguintes providências no interior do lote:

I – demarcação das unidades autônomas e áreas de uso 
comum dos condôminos;

II – implantação:
a) do sistema viário pavimentado;
b)  da  infra-estrutura  básica,  constituída  pelos 

equipamentos  urbanos  de  escoamento  das  águas  pluviais, 
iluminação das áreas condominiais, redes de esgoto sanitário e 
abastecimento de água potável, e de energia elétrica.

Parágrafo único. Quando existente a rede pública, o Poder 
Público ou os seus concessionários disponibilizarão os pontos 
de conexão necessários para a implantação dos equipamentos 
urbanos pelo empreendedor.

Art. 5º Nos Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais 
para  Unidades  Autônomas  ficam  sob  a  responsabilidade  do 
condomínio:

I – a manutenção das redes de infra-estrutura instaladas 
nas áreas do projeto, desde que não transferidas para o Poder 
Público por solicitação do órgão competente;

II – a manutenção e limpeza das vias e outras áreas de uso 
comum dos condôminos;

III – o custo com a energia elétrica consumida nas áreas do 
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projeto, sejam nas unidades autônomas, bem como nas áreas de 
uso comum dos condôminos;

IV – o custo com os serviços de água potável, esgotos e 
drenagem de águas pluviais;

V  –  a  coleta  de  resíduos  sólidos  e  guarda  em 
compartimento  fechado  ou  o  tratamento  e  deposição  dos 
mesmos, conforme indicado pelo Poder Público.

Parágrafo único. Para garantia do estabelecido neste artigo 
e conhecimento de futuros adquirentes de unidades autônomas 
no local, a Convenção de Condomínio, que será registrada no 
Ofício  de  Registro  de  Imóveis  competente,  deverá  conter  as 
obrigações de que trata este artigo.

Art.  6º Ficam  estabelecidas  as  seguintes  diretrizes 
especiais para os Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais 
para Unidades Autônomas:

I  –  permissão  de  cercamento  dos  limites  externos  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 policiamento, 
fiscalização e servidores de concessionária de serviços públicos, 
devidamente identificados.

Art. 7º O Projeto Urbanístico com Diretrizes Especiais para 
Unidades Autônomas deve ser apresentado acompanhado da 
seguinte documentação:

I – certidão atualizada da matrícula do lote, expedida pelo 
Ofício de Registro de Imóveis competente;

II  –  certidão  negativa  de  tributos  do  Distrito  Federal, 
relativa ao lote;

III  –  declaração da Companhia Imobiliária  de Brasília  – 
TERRACAP, de que a área não foi objeto de desapropriação;

IV – instrumento de garantia  de execução das obras de 
infra-estrutura básica a cargo do empreendedor.

Art.  8º Todos  os  Projetos  Urbanísticos  com  Diretrizes 
Especiais  para  Unidades  Autônomas  deverão  respeitar  os 
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índices urbanísticos fixados para a área, que devem incluir:
I – a densidade bruta;
II – as áreas mínimas das unidades autônomas;
III – os percentuais mínimos de áreas destinadas ao uso 

comum dos condôminos;
IV – os usos permitidos;
V  –  a  dimensão  máxima  permitida  de  lote  para 

implantação  de  Projeto  Urbanístico  com  Diretrizes  Especiais 
para Unidades Autônomas;

VI  –  a  máxima  extensão  territorial  contínua  de  lotes 
permitida  para  implantação  de  Projetos  Urbanísticos  com 
Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas.

Art. 9º (VETADO).
Art.  10. Não  será  objeto  de  aprovação  o  Projeto 

Urbanístico com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas 
inserido em locais:

I – alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas;

II  –  que  tenham  sido  aterrados  com  material  nocivo  à 
saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

III – com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento),  salvo  se  atendidas  as  exigências  específicas  das 
autoridades competentes;

IV – onde as condições geológicas comprovadamente não 
aconselhem a edificação;

V – onde a poluição ambiental impeça condições sanitárias 
adequadas, sem que sejam previamente saneadas;

VI – que integrem categoria de Unidade de Conservação 
da Natureza que, nos termos da Lei Federal nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000, não admita utilização para fins urbanos;

VII  –  onde  houver  restrição  para  esses  tipos  de 
empreendimentos  indicada  por  lei  de  proteção  do  meio 
ambiente ou lei de proteção do patrimônio cultural, histórico, 
artístico, paisagístico, arqueológico ou espeleológico.

Art. 11. Os Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais 
para  Unidades  Autônomas  deverão  atender  aos  seguintes 
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requisitos urbanísticos:
I  –  as  unidades  autônomas  terão  a  dimensão  mínima 

estabelecida em lei para a área em que se situem, e não poderão 
ser inferiores a 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e 
frente mínima de 5m (cinco metros);

II – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, 
ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa  non  
aedificandi de 15m (quinze metros) de cada lado;

III – será obedecido o afastamento necessário e previsto na 
legislação ambiental para as Áreas de Preservação Permanente 
de que trata a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – 
Código Florestal;

IV – será obedecido o afastamento mínimo necessário e 
previsto na legislação ambiental para as Áreas de Preservação 
Permanente de que trata a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965 – Código Florestal;

V  –  o  sistema  viário  deve  articular-se  com  as  vias 
adjacentes  oficiais,  existentes  ou  projetadas,  e  harmonizar-se 
com a topografia local.

Art. 12. Os demais requisitos técnicos e urbanísticos, bem 
como  o  conteúdo  dos  Projetos  Urbanísticos  com  Diretrizes 
Especiais  para  Unidades  Autônomas,  serão  definidos  na 
regulamentação desta Lei Complementar.

Art. 13. Nos empreendimentos em que não for obrigatória 
a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA, conforme 
parágrafo único do art. 14 desta Lei Complementar, o Relatório 
de Impacto de Vizinhança – RIVI, caso exigido, será substituído 
pelo  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança  –  EIV,  conforme 
instituído pela Lei Federal nº 10.257/2001, que contemplará os 
efeitos  positivos  e  negativos  do  empreendimento  quanto  à 
qualidade  de  vida  da  população  residente  na  área  e  suas 
proximidades  e  incluirá,  no  mínimo,  a  análise  das  seguintes 
questões:

I – atividades previstas;
II – adensamento populacional;
III – equipamentos urbanos e comunitários;
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IV – uso e ocupação do solo;
V – valorização imobiliária;
VI – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VII – ventilação e iluminação;
VIII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
IX  –  produção  e  destino  final  do  lixo  gerado  pelo 

empreendimento;
X – desmatamentos necessários e formas de recuperação 

de área degradada;
XI  –  medidas  mitigadoras  necessárias  para  minimizar 

impactos negativos.
Art.  14. O  Termo  de  Referência  para  a  elaboração  do 

estudo  de  impacto  ambiental  ou  dos  demais  instrumentos 
intermediários  de  avaliação  de  impacto  ambiental  poderá 
conter, além de outras análises, as dos aspectos constantes no 
artigo anterior,  não se admitindo a exigência  de estudos,  em 
separado, de EIA/RIMA e EIV.

Art. 15. Consideram-se aprovados os Projetos Urbanísticos 
com  Diretrizes  Especiais  para  Unidades  Autônomas  que 
possuam  Licença  Urbanística  expedida  pelo  Poder  Público, 
desde que acompanhadas da Licença Ambiental.

§  1º  O  prazo  para  a  aprovação  do  projeto,  pelo  Poder 
Público, é de cento e vinte dias, desde que toda a documentação 
exigida haja sido apresentada.

§ 2º Todas as eventuais exigências oriundas da análise de 
cada etapa do projeto deverão ser comunicadas pela respectiva 
autoridade licenciadora, preferencialmente, de uma só vez, ao 
empreendedor, dentro do prazo previsto para aprovação.

§  3º  A  apresentação  de  exigências  pela  autoridade 
licenciadora interrompe o prazo previsto para aprovação, que 
recomeça  a  fluir  depois  de  cumpridas  as  mesmas  pelo 
empreendedor.

§ 4º O prazo de validade da Licença Urbanística será de 
quatro anos.

Art. 16. O empreendimento será submetido à fiscalização 
do Poder Público quando da execução das obras e serviços de 
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infra-estrutura urbana.
§ 1º Deverá ser comunicada, por escrito, ao Poder Público, 

a data de início de qualquer serviço ou obra de infra-estrutura.
§  2º  A  construção  ou  assentamento  de  equipamentos 

urbanos  que  não  estiverem em conformidade  com o  projeto 
aprovado  acarretará  o  embargo  do  empreendimento,  que 
poderá ser levantado após a demolição e remoção de tudo que 
tiver sido executado irregularmente.

§ 3º O descumprimento das exigências contidas no termo 
de embargo, no prazo prescrito, implicará a aplicação de multa 
e interrupção da obra ou serviço, nos termos da legislação em 
vigor.

Art.  17. Os  empreendedores  de  novos  projetos  de 
parcelamento  do  solo,  em  tramitação  na  data  de  publicação 
desta  Lei  Complementar,  poderão optar  pela  implantação de 
Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais  para Unidades 
Autônomas,  desde  que  seu  empreendimento  atenda  ao 
zoneamento  indicado  no  Plano  Diretor  de  Ordenamento 
Territorial  e  às  características  e  condicionantes  estabelecidos 
para os PDEU.

Parágrafo único. A documentação apresentada e os estudos 
elaborados  serão  aproveitados,  estando  sujeitos  a  eventuais 
exigências de complementação, nos termos do que determinar a 
regulamentação desta Lei Complementar.

Art.  18. Quando os Projetos Urbanísticos com Diretrizes 
Especiais para Unidades Autônomas forem previstos em glebas, 
o projeto de parcelamento poderá tramitar concomitantemente 
com os projetos de que trata esta Lei Complementar.

§ 1º Os projetos de parcelamento que abrigarem Projetos 
Urbanísticos  com  Diretrizes  Especiais  para  Unidades 
Autônomas deverão observar o seguinte:

I – a garantia a ser oferecida para execução das obras e dos 
serviços  de  infra-estrutura  urbana  do  parcelamento  deverá 
considerar os serviços a serem executados dentro do lote;

II  –  o  licenciamento  ambiental  deverá  considerar  a 
população.
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§ 2º O percentual de áreas de que trata o inciso I do art. 4º 
da Lei Federal nº 6.766/79, a ser aprovado por lei, será definido 
pelo Poder Executivo, em função das características do projeto 
urbanístico,  da  existência  de  equipamentos  comunitários  e 
urbanos no Entorno, bem como do sistema viário existente e a 
ser implantado no interior do lote.

Art.  19. Esta  Lei  Complementar  será  regulamentada  no 
prazo de noventa dias.

Art. 20. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art.  21. Ficam  revogadas  as  disposições  em  contrário, 
mantendo-se  o  regramento  relativo  ao  Setor  de  Mansões 
ParkWay e Setor de Mansões Dom Bosco, previsto no art. 89 da 
Lei Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997, e ao Setor de 
Mansões  do  Lago  e  Chácaras  do  Setor  de  Habitações 
Individuais Sul, previsto na Lei Complementar nº 129, de 19 de 
agosto de 1998. 

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  LEI 
DISTRITAL N°  710/2005  -  PROJETOS URBANÍSTICOS COM 
DIRETRIZES ESPECIAIS PARA UNIDADES AUTÔNOMAS - 
PDEU  -  ESTABELECIMENTO  DE  CONDOMÍNIOS 
FECHADOS  VERIFICAÇÃO  DE  INSTRUMENTOS  BÁSICOS 
NO  TOCANTE  AO  ORDENAMENTO  TERRITORIAL E  DE 
DESENVOL VIMENTO URBANO NO ÂMBITO DO DISTRITO 
FEDERAL  NO  ART.  325,  I,  'c'  DA  LEI  ORGÂNICA  DO 
DISTRITO FEDERAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

No recurso extraordinário, o MPDFT aponta, com base no art. 102, 
III,  “a” e  “c”,  violação ao art.  182,  §§  1º  e  2º  da Constituição Federal. 
Argumenta  que  o  acórdão  impugnado  –  ao  considerar  que  a  lei  
complementar distrital está em harmonia com a Lei Orgânica do Distrito Federal  
–  violou  diretamente  os  dispositivos  constitucionais  citados,  pois 
permitiu a permanência de projetos urbanísticos isolados e desvinculados 
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da  exigência  constitucional  do  plano  diretor,  instrumento  básico  da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana de municípios com 
mais de vinte mil habitantes. Com fundamento nessas alegações, postula 
a  reforma  do  acórdão  recorrido,  com  o  reconhecimento  da 
inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  Distrital  710,  de  6  de 
setembro de 2005.

A Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal  (fls. 214-221)  e o 
Governador do Distrito Federal (fls. 223-232) apresentaram contrarrazões.

O agravo de instrumento (AI 740.212) interposto contra a decisão 
que indeferiu o processamento do recurso extraordinário (fls 234-236) foi 
provido por esta Corte, e os autos aqui chegaram em 22.2.2010 (fl. 242).

A pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foi 
deferido  efeito  suspensivo  ao  recurso  pelo  Min.  Ayres  Britto  (Dje  de  
27.5.2010), decisão referendada pela Segunda Turma (Dje de 28.6.2012). 

O Ministério  Público  Federal  opinou pelo  provimento  do  recurso 
(fls. 246-249).

Submetido ao Plenário virtual por meio de pronunciamento do Min. 
Ayres Britto,  (fls 252-524), a controvérsia (TEMA 348 – plano diretor como  
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana) obteve 
crivo positivo quanto à existência de repercussão geral,  nos termos da 
seguinte ementa (fl. 261):

CONSTITUCIONAL.  CRIAÇÃO  DE  PROJETOS 
URBANÍSTICOS OBRIGATORIEDADE DO PLANO DIRETOR 
COMO  INSTRUMENTO  DA  POLÍTICA  DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DOS MUNICÍPIOS. 

Possui repercussão geral a questão constitucional atinente 
à  obrigatoriedade  do  plano  diretor  como  instrumento  da 
política de ordenamento urbano. (Dje de 08.06.2011).

Foram  deferidos  os  pedidos  de  ingresso  como  amicus  curiae  
formulados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e 
Agronomia do Paraná – CREA-PR (fls. 266-383) e pelo Município de Belo 
Horizonte (fls. 392-406).
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É o relatório.
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Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR): 
1. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, estando a 

sua  tese  principal  –  que  impugna  a  validade,  em  abstrato,  da  Lei 
Complementar Distrital  710/2005 à luz dos §§ 1º e 2º do artigo 182 da 
Constituição  Federal  –  credenciada  a  conhecimento  nos  termos  da 
jurisprudência firmada por esta Suprema Corte desde a Rcl 383, Rel. Min. 
Moreira Alves,  DJ de 21.5.1993.  Naquela ocasião,  o Plenário afirmou o 
cabimento  de  recurso  extraordinário  contra  decisões  tomadas  pelos 
Tribunais  de  Justiça  em processos  de  controle  concentrado de  normas 
estaduais,  distritais  e municipais  sempre que os acórdãos impugnados 
estiverem fundamentados em dispositivos das Constituições locais que 
reproduzissem  normas  da  Constituição  Federal.  É  exatamente  esse  o 
contexto  processual  da  espécie.  Tendo  o  acórdão recorrido  decidido  a 
causa  com  base  no  art.  316  da  LODF,  cujo  conteúdo  reproduz 
essencialmente  o  §  1º  do  art.  182  da  CF,  fica  viabilizado  o  recurso 
extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.

2. Na Constituição Federal de 1988, a competência para legislar em 
matéria  de  direito  urbanístico  foi  distribuída  segundo  dois  segmentos 
distintos. O estabelecimento de normas gerais de urbanismo foi cometido 
em regime de concorrência à União,  aos Estados-membros,  ao Distrito 
Federal e aos Municípios. É o que preceituam os arts. 24, I, e § 1º, e 30, II:

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico;

(...)
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência 

da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
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(…)
Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

A lei  geral  de  urbanismo  vigente  é  o  Estatuto  das  Cidades  (Lei 
10.257/01), cujas normas contemplam, entre outros, institutos jurídicos de 
natureza urbanística, administrativa, fiscal, civil e ambiental, inclusive a 
disciplina  dos  instrumentos  de  política  urbana,  o  parcelamento,  a 
edificação e a utilização compulsória do solo urbano, o IPTU progressivo 
no  tempo,  a  desapropriação  com  pagamento  em  títulos,  a  usucapião 
especial  de  imóvel  urbano,  a  concessão  de  uso  especial  para  fins  de 
moradia,  o  direito  de  superfície,  o  direito  de  preempção,  a  outorga 
onerosa  e  transferência  do  direito  de  construir,  as  operações  urbanas 
consorciadas,  o estudo de impacto de vizinhança,  o plano diretor;  e  a 
gestão democrática da cidade.

Esse,  contudo,  não  é  o  único  diploma  legal  emanado  do  Poder 
Legislativo federal que tem pertinência com assuntos urbanísticos. Dada 
a  complexidade  inerente  aos  processos  sociais  de  urbanização,  a  sua 
disciplina  avança  sobre  outros  domínios  normativos  –  alguns  deles 
reservados privativamente ao exercício pela União – tais como o direito 
civil, o direito registral, o direito agrário e o direito penal. A necessidade 
de  prover  o  controle  jurídico  mais  amplo  dos  desdobramentos  desse 
fenômeno social levou à edição de outras leis nacionais sobre o tema, tais 
como  a  Lei  6.766/79,  que  disciplina  aspectos  registrais,  contratuais  e 
penais  relativos  ao  parcelamento  do  solo  para  fins  urbanos,  e  a  Lei 
11.977/09,  que  traz  normas  sobre  a  regularização  fundiária  de 
assentamentos localizados em áreas urbanas.

3. A par dessas competências concorrentes, estabelecidas pelo artigo 
24,  a  Constituição  Federal  atribuiu  aos  Municípios  uma  posição  de 
protagonismo  para  dispor  a  respeito  das  matérias  urbanísticas.  Aos 
Municípios com mais de vinte  mil  habitantes,  atribuiu a  obrigação de 
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aprovar  plano  diretor,  como  “instrumento  básico  da  política  de  
desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a 
todos  os  Municípios  competência  para  editar  normas  destinadas  a 
“promover,  no  que  couber,  adequado  ordenamento  territorial,  mediante  
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” 
(art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno  
desenvolvimento das funções sociais  da cidade e garantir  o bem-estar de seus  
habitantes”  (art.  182,  caput).  Segundo  o  magistério  da  doutrina,  as 
competências  indicadas nesses  dispositivos  são de titularidade própria 
dos Municípios,  razão pela qual  eles  estão investidos de amplo poder 
normativo para dispor a respeito, e não mera competência suplementar. 
Eis, por todos, o autorizado ensinamento de José Afonso da Silva:

10.  Essa  repartição  de  competência  urbanística  resulta 
mais precisa do Texto Supremo de 1988, de sorte que agora se 
pode  afirmar  com  propriedade  e  fundamento  constitucional 
que  à  União  compete  editar  normas  gerais  de  urbanismo  e 
estabelecer o plano urbanístico nacional e planos urbanísticos 
microrregionais (arts. 21, XX e XXI, e 24, I, e § 1º); aos Estados 
cabe  dispor  sobre  normas  urbanísticas  regionais  (normas  de 
ordenação  do  território  estadual),  suplementares  das  normas 
gerais  estabelecidas  pela  União  (art.  24,  I,  e  §  2º),  o  plano 
urbanístico  estadual  (plano  de  ordenação  do  território  do 
Estado) e planos urbanísticos regionais  (planos de ordenação 
territorial  de região  estabelecida pelo  Estado,  que podem ter 
natureza  de  planos  de  coordenação  urbanística  na área);  aos 
Municípios  cabe  estabelecer  a  política  de  desenvolvimento 
urbano,  com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais  da cidade e garantir  o bem-estar de seus 
habitantes  (art.  182),  promover  o  adequado ordenamento  do 
seu território, mediante o planejamento e o controle do uso, do 
parcelamento  e  da  ocupação  do  solo  urbano,  elaborando  e 
executando,  para  tanto,  o  plano  diretor  (art.  30,  VIII).  A 
competência  municipal  não  é  meramente  suplementar  de 
normas gerais  federais ou de normas estaduais,  pois não são 
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criadas com fundamento no art. 30, II. Trata-se de competência 
própria que vem do texto constitucional.

11. Em verdade, as normas urbanísticas municipais são as 
mais características, porque é nos Municípios que se manifesta 
a atividade urbanística na sua forma mais concreta e dinâmica. 
Por isso, as competências da União e do Estado esbarram na 
competência  própria  que  a  Constituição  reservou  aos 
Municípios,  embora  estes  tenham,  por  outro  lado,  que 
conformar  sua  atuação  urbanística  aos  ditames,  diretrizes  e 
objetivos gerais do desenvolvimento urbano estabelecidos pela 
União  e  às  regras  genéricas  de  coordenação  expedidas  pelo 
Estado. (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São 
Paulo, Ed. Malheiros, 7ª ed. p. 63)

É  certo,  portanto,  que  a  atuação  municipal  no  planejamento  da 
política de desenvolvimento e expansão urbana há de ser conduzida com 
a  aprovação,  pela  Câmara  Municipal,  de  um  plano  diretor,  que  é 
obrigatório para as cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, e 
que servirá de parâmetro para a verificação do cumprimento da função 
social  das  propriedades  inseridas  nos  perímetros  urbanos.  É  o  que 
determinam os parágrafos do artigo 182 da Constituição, a saber:

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, 
obrigatório 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 expressas no plano diretor.
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Essas são as únicas referências textuais que a Constituição faz aos 
planos diretores. O Estatuto das Cidades, por sua vez, positivou algumas 
normas gerais  a serem observadas na elaboração dos planos diretores. 
São elas:

CAPÍTULO III
 DO PLANO DIRETOR

Art. 39.    A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando  atende  às  exigências  fundamentais  de  ordenação  da 
cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento 
das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, 

respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o    desta Lei.
Art. 40.    O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana.

§ 1o    O plano diretor é parte integrante do processo de 
planejamento  municipal,  devendo  o  plano  plurianual,  as 
diretrizes  orçamentárias  e  o  orçamento  anual  incorporar  as 
diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2o    O plano diretor deverá englobar o território do 
Município como um todo.

§ 3o    A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, 
pelo menos, a cada dez anos.

§ 4o    No processo de elaboração do plano diretor e na 
fiscalização  de  sua  implementação,  os  Poderes  Legislativo  e 
Executivo municipais garantirão:

I  – a promoção de audiências públicas e debates com a 
participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidos.
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§ 5o    (VETADO)
Art. 41.    O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos  previstos  no  §  4º  do  art.  182  da  Constituição 
Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional.

VI  -  incluídas  no  cadastro  nacional  de  Municípios  com 
áreas  suscetíveis  à  ocorrência  de  deslizamentos  de  grande 
impacto,  inundações  bruscas  ou  processos  geológicos  ou 
hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

§  1o No  caso  da  realização  de  empreendimentos  ou 
atividades  enquadrados  no  inciso  V  do  caput,  os  recursos 
técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão 
inseridos entre as medidas de compensação adotadas.

§  2o  No caso  de  cidades  com mais  de quinhentos  mil 
habitantes,  deverá  ser  elaborado  um  plano  de  transporte 
urbano  integrado,  compatível  com  o  plano  diretor  ou  nele 
inserido.

Art. 42.  O plano diretor deverá conter no mínimo:
I  –  a  delimitação  das  áreas  urbanas  onde  poderá  ser 

aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, 
considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 

utilização, na forma do art. 5o    desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 

desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.

Portanto, além de ser obrigatório para os Municípios com mais de 
20.000  (vinte  mil)  habitantes,  o  plano  diretor  deve  englobar  todo  o 
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território do município, devendo ser revisto, pelo menos, a cada dez anos, 
e  deve  conter,  no  mínimo,  (a)  a  delimitação  das  áreas  urbanas  onde 
poderá  ser  aplicado  o  parcelamento,  edificação  ou  utilização 
compulsórios  (art.  22);  (b)  as  áreas  em  que  incidirá  o  direito  de 
preempção, com direito de vigência não superior a cinco anos (art. 25); (c) 
as  áreas  em que o direito  de construir  poderá ser  exercido acima dos 
coeficientes de aproveitamento básico adotados, mediante contrapartida a 
ser prestada pelo beneficiário (art. 28); (d) as áreas nas quais poderá ser 
permitida  a  alteração  do  uso  do  solo,  mediante  contrapartida  a  ser 
prestada pelo beneficiário (art. 29); (e) área para aplicação de operações 
consorciadas  (art.  32);  (f)  regras  para  a  transferência  do  direito  de 
construir (art. 35); e (g) sistema de acompanhamento e controle.

Depreende-se desse conjunto normativo que o plano diretor é um 
instrumento  de  política  urbana,  com  natureza  de  norma  jurídica  de 
ordem  pública,  cujo  conteúdo  deverá  sistematizar  a  existência  física, 
econômica  e  social  da  cidade,  estabelecendo  objetivos  gerais  a  serem 
perseguidos na sua administração e instituindo normas que limitam as 
faculdades particulares de disposição inseridas no direito de propriedade 
em nome do aproveitamento socialmente adequado dos espaços urbanos.

4.  Traçado  esse  quadro  geral,  cumpre  examinar  mais  de  perto  a 
controvérsia estabelecida na presente demanda, que consiste em apurar 
se a legislação distrital impugnada é compatível com o art. 182, §§ 1º e 2º 
da Constituição Federal. A Lei Complementar Distrital 710/2005 se ocupa 
da disciplina de projetos urbanísticos em lotes integrados por unidades 
autônomas e áreas comuns condominiais, dispondo sobre (a) demarcação 
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pluviais, iluminação das áreas condominiais, redes de esgoto sanitário e 
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comum dos condôminos (art.  5º,  II);  (e)  custo com serviços de energia 
elétrica, água potável, esgotos e drenagem de águas pluviais (art. 5, III e 
IV);  (f)  coleta  de  resíduos  sólidos  (art.  5º,  V);  (g)  limitação  de  acesso 
mediante o cercamento dos limites externos do projeto e da colocação de 
guarita na entrada principal (art. 6º, I e II); (h) procedimentos e requisitos 
para  obtenção  de  licença  urbanística  (arts.  7º  a  11);  (i)  avaliação  de 
impacto ambiental (arts. 13 a 15); e (j) necessidade de compatibilização 
com o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal (arts. 
2º e 17).

Ao disciplinar os condomínios a partir do conceito previsto na Lei 
Federal 4.591/64, a lei distrital impugnada dispôs, na verdade, a respeito 
de  uma  forma  diferenciada  de  parcelamento  de  lotes  particulares 
fechados, tratando da economia interna desses espaços e dos requisitos 
urbanísticos mínimos que eles deverão conter. Trata-se de uma disciplina 
jurídica  que  se  aproxima,  de  certa  forma,  da  figura  do  loteamento 
prevista  na  Lei  Federal  6.766/79,  mas  que  dela  se  diferencia, 
fundamentalmente,  pela  (a)  possibilidade  de  fechamento  físico  e  da 
consequente  limitação  de  acesso  da  área  a  ser  loteada;  e  (b)  pela 
transferência, aos condôminos, dos encargos decorrentes da instalação da 
infraestrutura básica do projeto e dos gastos envolvidos na administração 
do loteamento, tais como consumo de água, energia elétrica, limpeza e 
conservação.

Realmente, o que a legislação distrital propõe é o estabelecimento de 
um  padrão  normativo  mínimo  a  ser  aplicado  a  projetos  de  futuros 
“loteamentos  fechados”,  com  o  objetivo  de  evitar  que  situações  de 
ocupação irregular do solo, frequentes no perímetro urbano do Distrito 
Federal,  venham a se  consolidar  à  margem de qualquer  controle  pela 
Administração Distrital.

A doutrina especializada em matéria urbanística tem atentado para o 
surgimento, em diversos municípios brasileiros, dessas figuras jurídicas 
singulares  –  denominadas  de  condomínios  horizontais,  condomínios 
urbanísticos  ou  loteamentos  fechados  –  que  mesclam  atributos  do 
condomínio edilício previsto na Lei 4.591/64 e do loteamento conceituado 
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pela  Lei  6.766/79.  A  proliferação  dessas  espécies  impróprias  de 
condomínios tem sido retratada por autorizados especialistas, a saber::

 Figura jurídica que vem se tornando muito comum nos 
grandes  centros  urbanos  é  a  dos  denominados  loteamentos 
fechados  ou  condomínios  horizontais.  Em  verdade,  de 
loteamento  não  se  trata,  porque  não  existe,  tecnicamente, 
loteamento  com  vias  fechadas,  não  abertas  ao  público.  O 
loteamento caracteriza-se exatamente pela divisão de uma gleba 
em lotes, com abertura de vias públicas, ou com ampliação ou 
modificação  do  sistema  viário  oficial.  Se  inexistem  vias 
públicas, inexiste loteamento.

A denominação loteamento fechado vem sendo atribuída 
à  divisão  de  uma  gleba  em  lotes,  para  edificação,  mas  com 
praças  e  vias  internas,  privadas,  não  públicas,  de  modo que 
somente pessoas autorizadas podem nelas circular.  As vias e 
praças  nele  contidas  constituem  áreas  de  utilização  de  seus 
proprietários,  não abertas  ao  uso comum. Os  logradouros  aí 
existentes  não  são  públicos,  mas  particulares.  Trata-se  de 
modalidade condominial, não prevista, especificamente, em lei 
federal,  mas  que  vem  sendo  instituída  sob  a  forma  de 
condomínio privado, nos termos do art. 8º da Lei 4.591/64, de 
16.12.1964.

Em  verdade,  tais  condomínios  têm  sido  criados,  quase 
sempre, como fuga à legislação urbanística, sobretudo à lei de 
parcelamento do solo, com suas limitações e encargos. Com o 
passar dos tempos, muitos desses falsos loteamentos perdem a 
condição  de  fechados,  mas  com  sistema  de  circulação 
inadequado,  sem  articulação  com  as  vias  adjacentes  oficiais, 
sem áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários,  sem  espaços  livres,  com  lotes  e  quadras 
desarticulados, com dimensões caóticas, numa total afronta ao 
planejamento urbanístico.

 Como  tais  parcelamentos  envolvem  aspectos  urbanos, 
podem e devem os Municípios regulá-los, de modo que, mais 
tarde,  não  se  transformem  em  problemas.  Com  efeito, 
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constituem verdadeira modalidade de parcelamento de terreno 
urbano,  mas  sem  obediência  às  regras  de  arruamento,  de 
loteamento ou de desmembramento, com suporte em legislação 
imprópria, pois o art. 8º da Lei .4591/64 não autoriza o uso do 
regime  condominial  como  substituto  do  processo  de 
parcelamento do solo.

Deve a  lei  municipal  exigir  dos  loteamentos  fechados o 
atendimento  dos  requisitos  urbanísticos  para  o  loteamento 
propriamente  dito,  ainda  que  suas  áreas  internas  continuem 
privadas,  de  modo  que  essa  modalidade  de  parcelamento 
atenda  também  as  diretrizes  para  uso  do  solo,  traçados  dos 
lotes,  do  sistema  viário,  dos  espaços  livres  e  das  áreas 
reservadas para equipamento urbano e comunitário. (AGUIAR, 
Joaquim Castro.  Direito da cidade. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 
1996, pp. 83-84)

56.  A  denominação  “loteamento  fechado”  vem  sendo 
atribuída  a  certa  forma  de  divisão  de  gleba  em  lotes  para 
edificação  que,  embora  materialmente  se  assemelhe  ao 
loteamento, na verdade dele se distancia no seu regime como 
nos seus efeitos e resultados. Não se trata, por isso, de instituto 
do  parcelamento  urbanístico  do  solo,  ainda  que  possa  ser 
considerado  uma  modalidade  de  urbanificação,  porque  se 
traduz  num  núcleo  populacional  de  caráter  urbano. 
Modalidade especial de aproveitamento do espaço, não pode o 
direito  urbanístico  desconhecê-la,  a  despeito  de  reger-se  por 
critérios do direito privado entre nós, sob forma condominial.

57.  Então,  o  chamado  “loteamento  fechado”  constitui 
modalidade especial de aproveitamento condominial de espaço 
para  fins  de  construção  de  casas  residenciais  térreas  ou 
assobradadas ou edifícios. Caracteriza-se pela formação de lotes 
autônomos  com  áreas  de  utilização  exclusiva  de  seus 
proprietários,  confinando-se com outras de utilização comum 
dos  condôminos.  O  terreno  assim  “loteado”  não  perde  sua 
individualidade  objetiva,  conquanto  sofra  profunda 
transformação  jurídica.  (SILVA,  José  Afonso  da.  Direito  
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urbanístico brasileiro.  São Paulo, Ed. Malheiros,  7ª ed. pp. 344-
345)

Loteamentos especiais estão surgindo, principalmente nos 
arredores  das  grandes  cidades,  visando a  descongestionar as 
metrópoles.  Para  esses  loteamentos  não  há,  ainda,  legislação 
superior específica que oriente sua formação, mas nada impede 
que  os  Municípios  editem  normas  urbanísticas  locais 
adequadas  a  essas  urbanizações.  E  tais  são  os  denominados 
“loteamentos  fechados”,  “loteamentos  integrados”, 
“loteamentos em condomínio”, com ingresso só permitido aos 
moradores e pessoas por eles autorizadas e com equipamentos 
e  serviços  urbanos  próprios,  para  a  autosuficiência  da 
comunidade. Essas modalidades merecem prosperar. Todavia, 
impõe-se um regramento legal prévio para disciplinar o sistema 
de vias internas (que em tais casos não são bens públicos de uso 
comum  do  povo)  e  os  encargos  de  segurança,  higiene  e 
conservação  das  áreas  comuns  e  dos  equipamentos  de  uso 
coletivo dos moradores, que tanto podem ficar com a Prefeitura 
como  com  os  dirigentes  do  núcleo,  mediante  convenção 
contratual  e  remuneração  dos  serviços  por  preços  ou  taxa, 
conforme o caso.  (MEIRELLES,  Hely Lopes.  Direito  municipal  
brasileiro, São Paulo, Ed. Malheiros, 14ª ed., pp. 561-562)

Embora alguns doutrinadores qualifiquem os loteamentos fechados 
como  forma  diferenciada  de  parcelamento  do  solo  e  outros  como 
modalidade  singular  de  urbanificação,  há  acentuada  convergência  no 
entendimento de que a competência para dispor a respeito dessa forma 
de aproveitamento do solo urbano é dos Municípios, que devem atuar 
legislativamente  para  que  ela  possa  ser  retirada  da  condição  de 
irregularidade e integrada ao planejamento das cidades.

Foi o que se deu no Distrito Federal,  ente federativo de natureza 
especial  que  acumula  as  competências  de  nível  estadual  e  municipal. 
Tendo em vista o crescimento desenfreado do número de condomínios 
irregulares criados nos arredores do plano piloto nas últimas décadas, a 
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Câmara  Legislativa  se  viu  instada  a  criar  um  suporte  legal  capaz  de 
viabilizar  um  maior  controle  do  poder  público  sobre  essas  áreas.  O 
resultado  desse  empreendimento  legislativo  foi  a  Lei  Complementar 
Distrital 710/2005.

5.  Resta  saber  se,  ao  dispor  sobre  essa  forma  diferenciada  de 
loteamento, a Câmara Legislativa do Distrito Federal se houve de modo 
atentatório ao artigo 182 e §§ 1º e 2º da Constituição Federal. O Ministério 
Público  do  Distrito  Federal,  recorrente,  entende  que  sim,  porquanto  a 
aprovação da Lei Complementar Distrital 710/2005 teria corrido de modo 
extravagante, desacompanhada de quaisquer estudos urbanísticos globais 
e sem a participação efetiva da população.

Não há dúvida de que as normas constitucionais trazidas a cotejo 
impõem  certas  limitações  à  autonomia  das  Casas  legislativas  dos 
municípios  de  demografia  populacional  superior  a  20.000  (vinte  mil) 
habitantes,  exigindo-lhes,  antes  de  mais  nada,  um  dever  de  atuação 
positiva  consistente  na  elaboração  de  um plano diretor.  Todavia,  nem 
toda  a  matéria  urbanística  deve  estar  necessariamente  contida  nesse 
Plano,  cujo  conteúdo  material  não  tem  delimitação  objetivamente 
estanque  no  texto  constitucional.  Tanto  no  caput,  quanto  nos  dois 
parágrafos  subsequentes  do  artigo  182,  a  Constituição utiliza  locuções 
dotadas de significativo grau de indeterminabilidade semântica para se 
referir ao conteúdo do plano diretor, tais como “diretrizes gerais” (caput), 
“instrumento básico” (§  1º)  e  “exigências  fundamentais  de  ordenação”.  Essa 
indeterminação  conceitual  abre  espaço  a  legítimos  preenchimentos 
valorativos que, sem comprometimento do núcleo normativo essencial, 
atendam circunstâncias especiais de espaço e de tempo.

Decerto, os preceitos em questão determinam seja o plano diretor 
instrumento básico, geral e fundamental da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. Isso significa que o plano há de possuir um certo grau 
de  universalidade  na  percepção  dos  espaços  habitáveis  da  cidade, 
princípio de inteireza sem o qual ficaria ele inapto para fins a que deve 
servir,  de  construir  um  planejamento  coeso  do  desenvolvimento  e  da 
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expansão  distrital.  Contudo,  isso  não  conduz,  necessariamente,  à 
conclusão de que todas as formas de parcelamento, uso ou ocupação do 
solo devam estar inteiramente disciplinadas pela Lei do Plano Diretor. Há 
determinados modos de aproveitamento do solo urbano que, pelas suas 
singularidades,  podem,  legitimamente,  receber  disciplina  jurídica 
autônoma. É o que tem sido ressaltado pela doutrina:

25. O conteúdo da lei do plano corresponde, em princípio, 
ao conteúdo do próprio plano. Cuidará da fixação de objetivos 
e  diretrizes  básicas.  Estabelecerá  as  normas  ordenadoras  e 
disciplinadoras pertinentes ao planejamento territorial. Definirá 
as áreas urbanas, urbanizáveis e de expansão urbana. Disporá 
sobre  a  ordenação  do  solo,  estabelecendo  as  regras 
fundamentais  do  uso  do  solo,  incluindo  o  parcelamento,  o 
zoneamento, o sistema de circulação – enfim, sobre aqueles três 
sistemas  antes  indicados:  sistema  viário,  sistema  de 
zoneamento e sistema de lazer e recreação.

26. Tais normas já podem conter em si todos os elementos 
para  sua  eficácia  e  aplicação  imediata,  com  o  quê  todos  os 
efeitos do plano se manifestarão diretamente vinculantes para 
os órgãos públicos e para os particulares. Mas em alguns casos 
a  lei  do  plano  pode  deixar  certas  disposições  para  atuação 
ulterior,  mediante leis  especiais  – por exemplo,  sobre uso do 
solo,  edificações.  Pode  também  estabelecer  as  normas 
fundamentais  (as  diretrizes),  remetendo  a  regulamento  os 
pormenores  de sua aplicação,  como é comum verificar-se no 
que tange às normas de zoneamento. O plano diretor pode ser 
apenas  geral,  ficando  sua  atuação  dependendo  de  planos 
especiais,  setoriais  e  plano executivo.  (...)  (CF,  art.  182,  §  4º). 
(SILVA, José Afonso da.  Direito urbanístico brasileiro. São Paulo, 
Ed. Malheiros, 7ª ed. pp. 145-146)

É justamente isso o que acontece com a regulamentação dessa forma 
diferenciada de aproveitamento do solo que se convencionou chamar de 
“loteamento  fechado”.  A  rigor,  a  aprovação  de  uma  lei  urbanística 
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especial para tratar sobre aspectos de economia interna dessas espécies 
impróprias  de  loteamentos  não  traduz,  por  si  só,  qualquer 
descompromisso com a ideia de globalidade que há de estar presente no 
plano diretor. Bastaria, para manter a coesão do planejamento da cidade, 
que o  plano diretor  considerasse,  em seu interior,  os  zoneamentos  da 
cidade  habilitados  a  receber  parcelamentos  diferenciados  como aquele 
previsto na Lei Complementar 710/2005. Em outras palavras, o coeficiente 
de  generalidade  que  a  Constituição  exige  para  o  plano  diretor  não 
determina que ele apresente uma regulamentação detalhada a respeito de 
cada  umas  das  formas  admissíveis  de  aproveitamento  do  solo,  mas 
apenas  que  ele  indique  onde  poderão  ser  aplicadas  essas  diferentes 
modalidades de urbanização no plano global da cidade.

Não há como afirmar, portanto, apenas à luz dos §§ 1º e 2º do artigo 
182  da  Constituição,  que  a  matéria  tratada  na  Lei  Distrital  710/2005 
deveria  necessariamente  estar  contida  no  regime  jurídico  próprio  do 
Plano Diretor.  É  bom lembrar,  nesse  particular,  que  o  Capítulo  III  do 
Estatuto  da  Cidade  (Lei  10.257/01)  também  não  incluiu  os  modos  de 
parcelamento, uso e ocupação do solo como parte do conteúdo mínimo 
dos  planos  diretores.  Pelo  contrário.  Ao  designar  os  instrumentos  do 
planejamento  municipal,  o  art.  4º,  III,  da  Lei  10.257/01  indica,  em 
dispositivos  separados,  o  plano diretor  –  alínea  “a”  –  e  disciplina  do 
parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo  –  alínea  “b” –,  o  que sugere  a 
possibilidade de positivação dessas matérias em diplomas diversos. Eis o 
texto dessa norma:

Art.  4o   Para  os  fins  desta  Lei,  serão  utilizados,  entre 
outros instrumentos:

I – planos nacionais,  regionais e estaduais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social;

II  –  planejamento  das  regiões  metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9750499.

Supremo Tribunal Federal

RE 607940 / DF 

especial para tratar sobre aspectos de economia interna dessas espécies 
impróprias  de  loteamentos  não  traduz,  por  si  só,  qualquer 
descompromisso com a ideia de globalidade que há de estar presente no 
plano diretor. Bastaria, para manter a coesão do planejamento da cidade, 
que o  plano diretor  considerasse,  em seu interior,  os  zoneamentos  da 
cidade  habilitados  a  receber  parcelamentos  diferenciados  como aquele 
previsto na Lei Complementar 710/2005. Em outras palavras, o coeficiente 
de  generalidade  que  a  Constituição  exige  para  o  plano  diretor  não 
determina que ele apresente uma regulamentação detalhada a respeito de 
cada  umas  das  formas  admissíveis  de  aproveitamento  do  solo,  mas 
apenas  que  ele  indique  onde  poderão  ser  aplicadas  essas  diferentes 
modalidades de urbanização no plano global da cidade.

Não há como afirmar, portanto, apenas à luz dos §§ 1º e 2º do artigo 
182  da  Constituição,  que  a  matéria  tratada  na  Lei  Distrital  710/2005 
deveria  necessariamente  estar  contida  no  regime  jurídico  próprio  do 
Plano Diretor.  É  bom lembrar,  nesse  particular,  que  o  Capítulo  III  do 
Estatuto  da  Cidade  (Lei  10.257/01)  também  não  incluiu  os  modos  de 
parcelamento, uso e ocupação do solo como parte do conteúdo mínimo 
dos  planos  diretores.  Pelo  contrário.  Ao  designar  os  instrumentos  do 
planejamento  municipal,  o  art.  4º,  III,  da  Lei  10.257/01  indica,  em 
dispositivos  separados,  o  plano diretor  –  alínea  “a”  –  e  disciplina  do 
parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo  –  alínea  “b” –,  o  que sugere  a 
possibilidade de positivação dessas matérias em diplomas diversos. Eis o 
texto dessa norma:

Art.  4o   Para  os  fins  desta  Lei,  serão  utilizados,  entre 
outros instrumentos:

I – planos nacionais,  regionais e estaduais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social;

II  –  planejamento  das  regiões  metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9750499.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 28 de 82



Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

RE 607940 / DF 

solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;

6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
É o voto.

15 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9750499.

Supremo Tribunal Federal

RE 607940 / DF 

solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;

6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
É o voto.

15 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9750499.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 29 de 82



Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
com um detalhe importante de que o fez mediante lei complementar, de 
modo que se poderia até mudar o plano diretor, por lei complementar, 
poderia tratar de algum aspecto específico. 

Eu  estou  integralmente  de  acordo  e  louvo  o  voto  cuidadoso  e 
didático do eminente Ministro Teori Zavascki.

                                  * * * * *
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
com um detalhe importante de que o fez mediante lei complementar, de 
modo que se poderia até mudar o plano diretor, por lei complementar, 
poderia tratar de algum aspecto específico. 

Eu  estou  integralmente  de  acordo  e  louvo  o  voto  cuidadoso  e 
didático do eminente Ministro Teori Zavascki.

                                  * * * * *

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10290955.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 30 de 82



Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
inicialmente,  uma  informação  ao  ministro  Luís  Roberto  Barroso:  o 
preceito  do  Regimento  Interno  interpretado  pelo  Tribunal  foi  o  do 
parágrafo único do artigo 143.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Grato, 
Ministro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim.
No caso, Presidente, estamos a nos defrontar com processo objetivo e 

não atuamos a partir de um recurso simplesmente de revisão, um recurso 
ordinário, no bom sentido; atuamos em sede extraordinária.

Como teve início esse processo no Tribunal de Justiça? Articulando-
se o conflito de certo diploma com a Lei Orgânica do Distrito Federal, 
com  o  denominado  Plano  Diretor  do  Distrito  Federal.  O  Tribunal  de 
origem não poderia admitir a ação direta de inconstitucionalidade ante o 
conflito  com  a  Carta  da  República,  porque,  se  o  fizesse,  usurparia  a 
competência  do  Supremo.  Admitiu  o  controle  concentrado,  tendo  em 
conta  parâmetros  viabilizados  pela  própria  Constituição,  ou  seja,  o 
conflito, como disse, de certas normas com a lei de organização do solo 
do Distrito Federal.

Então,  de  início,  vejo  acesso  muito  estreito  ao  Supremo Tribunal 
Federal. Indispensável, para que admitamos o recurso extraordinário, é 
que se tenha adoção de entendimento que contrarie Texto Constitucional.

O  que  se  aponta,  no  caso,  como  inobservado  pelo  Tribunal  de 
Justiça? Normas simplesmente programáticas, ou seja, o que se contém 
no artigo 182, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal, a revelarem:

“§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,” 
–  e  não  temos  municípios  no  Distrito  Federal,  a  Câmara 
Distrital faz as vezes da Câmara de Vereadores – “obrigatório 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9815399.

Supremo Tribunal Federal

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
inicialmente,  uma  informação  ao  ministro  Luís  Roberto  Barroso:  o 
preceito  do  Regimento  Interno  interpretado  pelo  Tribunal  foi  o  do 
parágrafo único do artigo 143.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Grato, 
Ministro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim.
No caso, Presidente, estamos a nos defrontar com processo objetivo e 

não atuamos a partir de um recurso simplesmente de revisão, um recurso 
ordinário, no bom sentido; atuamos em sede extraordinária.

Como teve início esse processo no Tribunal de Justiça? Articulando-
se o conflito de certo diploma com a Lei Orgânica do Distrito Federal, 
com  o  denominado  Plano  Diretor  do  Distrito  Federal.  O  Tribunal  de 
origem não poderia admitir a ação direta de inconstitucionalidade ante o 
conflito  com  a  Carta  da  República,  porque,  se  o  fizesse,  usurparia  a 
competência  do  Supremo.  Admitiu  o  controle  concentrado,  tendo  em 
conta  parâmetros  viabilizados  pela  própria  Constituição,  ou  seja,  o 
conflito, como disse, de certas normas com a lei de organização do solo 
do Distrito Federal.

Então,  de  início,  vejo  acesso  muito  estreito  ao  Supremo Tribunal 
Federal. Indispensável, para que admitamos o recurso extraordinário, é 
que se tenha adoção de entendimento que contrarie Texto Constitucional.

O  que  se  aponta,  no  caso,  como  inobservado  pelo  Tribunal  de 
Justiça? Normas simplesmente programáticas, ou seja, o que se contém 
no artigo 182, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal, a revelarem:

“§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,” 
–  e  não  temos  municípios  no  Distrito  Federal,  a  Câmara 
Distrital faz as vezes da Câmara de Vereadores – “obrigatório 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9815399.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 31 de 82



Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

RE 607940 / DF 

para cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, é um 
instrumento básico de desenvolvimento e de expansão urbana.”

A Corte de origem adotou entendimento contrário ao preceito? Não. 
Interpretou  a  legislação  de  regência,  que  é  local,  do  próprio  Distrito 
Federal.

O parágrafo 2º tem o seguinte teor:

"§  2º  A propriedade  urbana  cumpre  sua  função  social 
quando  atende  às  exigências  fundamentais  de  ordenação  da 
cidade, expressas no plano diretor."

Vem a problemática: teria sido ou não desrespeitado o Plano Diretor, 
já que o parágrafo 2º realmente remete à observância do Plano Diretor. O 
Tribunal  de  Justiça  se  mostrou  dividido:  nove  desembargadores 
concluíram – e a Desembargadora Sandra De Santis, com quem guardo 
vínculo muito próprio, íntimo, não atuou no caso – pela improcedência, 
interpretando  o  contexto  e  assentando  premissas  fáticas,  e  quatro 
concluíram de forma diversa.

Por  isso,  assento  não  vislumbrar,  na  espécie,  consideradas  as 
premissas  do  acórdão  proferido,  transgressão  à  Constituição  Federal, 
mais especificamente aos parágrafos 1º e 2º do artigo 182. Interpretou-se a 
lei que introduziu o Plano Diretor.

Peço vênia, portanto, Presidente, para não conhecer do recurso, ante 
a faticidade da matéria.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu também, Senhor Presidente, penso que quanto a esse tema, possa 

haver  situações  de  casuísticas  próprias  e  muito  específicas.  E  aqui  o 
recurso está em tema de repercussão geral. Eu penso que não é o caso de 
fixarmos, diante de uma lei específica do Distrito Federal, parâmetros de 
repercussão geral sobre a questão relativa a loteamentos e parcelamento 
do solo urbano, tendo, por ponto de partida, apenas e tão somente aquilo 
que a Constituição diz a respeito da necessidade de lei para municípios 
com mais de vinte mil habitantes. 

E  vejam  a  quantidade  de  dispositivos  constitucionais  que  o 
Ministério Público aqui apontou infringidos. O que que se imagina? Faz-
se um grande loteamento e isso veda o acesso da população, porque esse 
loteamento é fechado, é um condomínio fechado. Aí, um cidadão, para ir 
de  uma residência  dele  a  uma escola,  tem de  dar  a  volta  num longo 
loteamento fechado. Isso pode inviabilizar a facilidade da locomoção em 
determinados  municípios.  Talvez,  aqui  em Brasília,  esse  problema não 
exista, mas possa vir a existir, de acordo com legislações específicas, nos 
outros cinco mil quinhentos e setenta e cinco municípios no Brasil. Então, 
a partir de uma repercussão geral relativa a uma lei do Distrito Federal, 
nós  estaríamos  trazendo  balizamento  para  todos  esses  cinco  mil 
quinhentos e setenta e cinco municípios.

Por isso, eu vou pedir vênia, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A questão resolve-se 
no âmbito da justiça local.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Porque ela analisa os fatos, 
não é, Ministro?
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RE 607940 / DF 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não cabe ao Supremo 
adentrar a matéria de fundo e ser responsável...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente, a questão fática é muito importante nesta hipótese.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas a tese fixada é de Direito, 
é saber se, além do Plano Diretor, pode haver outra normação também.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas a minha preocupação aqui é a repercussão geral.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ...  por uma solução 
formalizada a partir de interpretação do ordenamento normativo local.

O que nós precisamos perquirir é se houve ou não desrespeito aos 
preceitos apontados pelo Ministério Público, ou seja, artigo 182, §§ 1º e 2º. 
Eu passei os olhos no acórdão, no voto condutor do julgamento, e esse 
voto,  em  si,  revela  interpretação,  revela  consideração  dos  fatos,  da 
realidade existente no Distrito Federal, e interpretação da legislação local 
de regência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Específica. Como dar repercussão geral a isso?

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9967160.

Supremo Tribunal Federal

RE 607940 / DF 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não cabe ao Supremo 
adentrar a matéria de fundo e ser responsável...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Exatamente, a questão fática é muito importante nesta hipótese.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas a tese fixada é de Direito, 
é saber se, além do Plano Diretor, pode haver outra normação também.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas a minha preocupação aqui é a repercussão geral.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ...  por uma solução 
formalizada a partir de interpretação do ordenamento normativo local.

O que nós precisamos perquirir é se houve ou não desrespeito aos 
preceitos apontados pelo Ministério Público, ou seja, artigo 182, §§ 1º e 2º. 
Eu passei os olhos no acórdão, no voto condutor do julgamento, e esse 
voto,  em  si,  revela  interpretação,  revela  consideração  dos  fatos,  da 
realidade existente no Distrito Federal, e interpretação da legislação local 
de regência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Específica. Como dar repercussão geral a isso?

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9967160.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 34 de 82



Vista

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VISTA

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX -  Senhor  Presidente,  é 
realmente,  como advertem ambos  os  Ministros,  Marco  Aurélio  e  Dias 
Toffoli, essa é uma matéria que não tem muito precedente, é uma matéria 
complexa.  Esse  não  conhecimento  com  esses  argumentos  agora 
invocados, que foram argumentos, digamos assim, que podem gerar uma 
certa...porque efetivamente nós não teríamos nem quorum para fixar uma 
tese de tamanha envergadura.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Não temos quorum.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quero dizer que não 
estou lavando as mãos, porque não sou de lavar as mãos em termos de 
julgamento. Não é isso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, não é isso, eu não acabei, 
eu ia pedir vista, eu só ia pedir vista.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Senhor  Presidente, 
penso  que  não  me  cabe  a  responsabilidade  de  um  pronunciamento 
quanto à matéria de fundo.
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Esclarecimento

21/08/2014 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) -  Senhor 
Presidente, o que está se questionando é se essa Lei do Distrito Federal é 
compatível, ou não, com o art. 182, §§ 1º e 2º da Constituição Federal. É 
isso. 

O Ministro Marco Aurélio tem razão. Não há incompatibilidade. E 
foi isso que eu disse no meu voto, em última análise. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, mas, aí, Ministro, 
se entendermos que devemos atuar no caso, vou, inclusive, pedir vênia 
para  prover  o  recurso  do  Ministério  Público  nos  termos  preconizados 
pela  Procuradoria-Geral  da  República,  isso  –  repito  –  se  o  Tribunal 
assentar que o de Justiça do Distrito Federal inobservou o plano, o plano 
que precisa estar presente no parcelamento urbano, previsto na Carta da 
República. Caso a maioria consigne que realmente houve a inobservância, 
vou concluir pelo provimento do recurso.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Barroso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É que são 
muitas as questões, e talvez a gente pudesse produzir uma decisão o mais 
estreita e limitada possível. Quer dizer, eu concordo com o que o Ministro 
Teori sustentou de que uma lei complementar pode tratar de uma questão 
específica, que não tenha sido tratada no Plano Diretor.  Quanto a esse 
ponto, eu estou de pleno acordo.

A observação do Ministro Toffoli é relevante, mas acho que não é 
uma questão de competência, é uma questão material. Ou seja, se uma lei 
criar  um  obstáculo  à  circulação  de  pessoas  com  um  grau  de 
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criar  um  obstáculo  à  circulação  de  pessoas  com  um  grau  de 
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irrazoabilidade insuportável, eu acho que a lei será inconstitucional. 
Portanto, a tese que nós estamos fixando é uma tese menor: a de que 

é possível,  em tese,  que uma lei  complementar cuide de alguma coisa 
atinente  à  política  urbanística,  que  não  tenha  sido  tratado  pelo  Plano 
Diretor. Essa tese, eu estou de pleno acordo.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - E a tese 
aqui é menor ainda. Eu estou me situando na questão específica da Lei. 
Vou ler  de  novo qual  seria  a  tese:  é  legítima,  sob  o  aspecto  formal  e 
material, a Lei Complementar nº 710/2005, que dispôs sobre uma forma 
diferenciada  de  ocupação  de  solo  urbano  em  loteamentos  fechados, 
tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos 
neles observados.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  -  Menos 
ainda.

Só para  uma observação do Ministro  Toffoli,  que acabaria  com o 
Plano  Diretor,  quer  dizer,  uma  lei  complementar  poderia  emendar  o 
Plano  Diretor,  que  tem  status de  lei  complementar,  ou  aditar  uma 
disposição.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente, a 
Constituição submete o parcelamento ao Plano Diretor.

O  que  se  proclamou  –  lerei  um  trecho  de  voto  proferido  no 
julgamento no Tribunal de Justiça:

"Portanto,  além  do  PDOT  e  dos  PDLS,  a  própria  Lei 
Orgânica  elege  outros  instrumentos,  a  serem  utilizados  para 
disciplinar  o  ordenamento  territorial  e  de  desenvolvimento 
urbano no âmbito do Distrito Federal, fazendo, ainda, expressa 
referência à legislação urbana (inciso I, c do art. 325), a refletir, 
pois,  a  não  configuração  da  pretendida  exclusividade  dos 
planos diretores (...)

Colocou-se,  em  segundo  plano,  o  Plano  Diretor,  que  a  Carta  da 
República revela, no 182, §§ 1º e 2º, de observância obrigatória.

Prosseguiu quanto ao trato da matéria:

"Inarredavelmente,  o  legislador  local,  na  edição  da  lei 
orgânica,  nesse  artigo  325,  leva  o  intérprete,  claramente,  na 
expressão 'entre outros', a admitir além daqueles previstos no 
inciso I, letras 'a', 'b', 'c' e 'd', outros instrumentos legais. Vê-se, 
pois,  a  toda  evidência,  que  esse  artigo  em  tela  não  esgota 
numerus  clausus as  hipóteses  de  instrumentos  legislativos 
aptos a disporem sobre o ordenamento territorial  no Distrito 
Federal".

E sabemos que a bagunça territorial é grande, no Distrito Federal, 
sob o ângulo do ordenamento urbano.

"Sendo  certo  que  a  ausência  da  norma  básica, 
instrumentos básicos, na dicção do artigo 316 da Lei Orgânica 
do  Distrito  Federal  corresponde  aos  PDLS,  já  que  em 
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controvérsia  a  existência  do  PDOT,  outros  normativos, 
induvidosamente, poderiam dispor a respeito do tema trazido a 
debate."

Presidente,  vou reajustar o voto para admitir  o recurso tendo em 
conta  as  premissas  do  voto  condutor  do  julgamento,  conducentes  a 
concluir-se  que  realmente  se  colocou,  em  segundo  plano  –  como 
salientado, inclusive, pelo Desembargador Mário Machado –, em plano 
secundário,  o  que  previsto  no  artigo  182,  §§  1º  e  2º,  da  Constituição 
Federal.
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Extrato de Ata - 21/08/2014

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : CAMÂRA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  ARQUITETURA E 
AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ - CREA/PR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : NELSON LUIZ GOMEZ
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki (Relator), que 
conhecia e negava provimento ao recurso, no que foi acompanhado 
pelo Ministro Roberto Barroso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
que dele conhecia e lhe dava provimento, pediu vista dos autos o 
Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso 
de Mello e Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo 
Lewandowski,  Vice-Presidente  no  exercício  da  Presidência. 
Plenário, 21.08.2014.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  Vice-

Presidente  no  exercício  da  Presidência.  Presentes  à  sessão  os 
Senhores  Ministros  Marco  Aurélio,  Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli, 
Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros.

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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29/04/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO VISTA

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
REPERCUSSÃO GERAL. LEI DISTRITAL 
QUE  INSTITUI  NORMAS  DE 
PLANEJAMENTO URBANO EXÓGENAS 
AO PLANO DIRETOR. CABE AO PLANO 
DIRETOR  O  ESTABELECIMENTO  DAS 
DIRETRIZES  E  EXIGÊNCIAS  BÁSICAS, 
FUNDAMENTAIS  E  GERAIS  PARA  O 
ORDENAMENTO URBANO, NA FORMA 
DO  ARTIGO  182,  §§  1º  E  2º,  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODEM OS 
MUNICÍPIOS E O DISTRITO FEDERAL 
LEGISLAR, COM BASE NO ARTIGO 30, 
INCISOS I E VIII,  DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL,  SOBRE  PROJETOS  E 
PROGRAMAS  ESPECÍFICOS  DE 
ORDENAMENTO  DO  ESPAÇO 
URBANO,  MEDIANTE  LEIS  ESPARSAS 
QUE  OBSERVEM  AS  DIRETRIZES 
GERAIS  DO  PLANO  DIRETOR. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO 
VOTO DO MINISTRO RELATOR.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX:  O presente recurso extraordinário, 
cuja repercussão geral da questão constitucional foi reconhecida por este 
tribunal, deve ser conhecido e desprovido.

Supremo Tribunal Federal
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De  fato,  não  se  trata  aqui  de  examinar  legislação  local,  mas  de 
verificar  se  a  Lei  Complementar  Distrital  710/2005,  ao  dispor  sobre 
projetos urbanísticos com diretrizes especiais para unidades autônomas, 
de forma destacada do Plano Diretor do Distrito Federal, violou o artigo 
182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal1.

Em suma, o que se busca definir através do presente julgamento é se 
pode  lei  municipal  ou  distrital  autônoma  instituir  normas  de 
planejamento urbano exógenas ao Plano Diretor, criando, assim, regras 
específicas para contextos urbanos diferenciados,  ou se todas as regras 
atinentes  ao  planejamento  urbano  devem  necessariamente  constar  do 
Plano Diretor.

Ora,  tendo  a  Constituição  Federal  erigido  o  Plano  Diretor  a 
“instrumento básico  da  política  de  desenvolvimento e  expansão urbana” (art. 
182, § 1º, da Constituição Federal), há evidente pertinência em perquirir 
se  é  dado  ao  legislador  infraconstitucional  produzir  atos  legislativos 
específicos para cada espaço urbano ou se deve ele se ater à alteração do 
Plano Diretor, implementando eventuais modificações pontuais no bojo 
do próprio Plano Diretor. Há que se buscar a solução que melhor permita 
preservar a harmonia e a homogeneidade da legislação urbanística, sem, 
entretanto, desconsiderar as peculiaridades de cada contexto urbano.

Por  tais  motivos,  entendo  que  a  questão  posta  em  causa  não  se 
resolve no âmbito infraconstitucional, sendo imperioso que esta Corte se 
manifeste  sobre  relevante  questão  constitucional  concernente  à 
interpretação do artigo 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
1  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, obrigatório 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 expressas no plano diretor.

2 
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Sendo assim, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

Como já referido acima, o Plano Diretor tem a função precípua de 
harmonizar e uniformizar o crescimento e o desenvolvimento das áreas 
urbanas.  Pretende-se,  com  isso,  que  as  cidades  sejam  planejadas  e 
funcionais,  proporcionando, desse modo, melhor qualidade de vida às 
pessoas que nelas vivem. 

Ocorre que,  segundo a redação expressa do § 1º do artigo 182 da 
Constituição Federal, o Plano Diretor é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e expansão urbanas. 

Além disso, o caput do mesmo dispositivo constitucional determina 
que essa política de desenvolvimento urbano terá suas  diretrizes gerais 
fixadas em lei, qual seja, o Plano Diretor.

Note-se,  ademais,  que §  2º  do artigo 182 da  Constituição Federal 
refere que o Plano Diretor expressará exigências fundamentais para que 
a propriedade urbana cumpra a sua função social.

Ora,  da  leitura  conjunta  e  sistemática  das  normas  constitucionais 
supracitadas se extrai  que cabe ao Plano Diretor apenas estabelecer as 
diretrizes e exigências básicas, fundamentais e gerais para o ordenamento 
urbano.

Nada impede, portanto, que o Município ou Distrito Federal, com 
base  no  artigo  30,  incisos  I  e  VIII,  da  Constituição  Federal2,  legisle 
mediante  normas  esparsas  sobre  projetos  e  programas  específicos  de 

2  Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII  -  promover,  no  que  couber,  adequado  ordenamento  territorial,  mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
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ordenamento  do  espaço  urbano,  desde  que  observadas  as  diretrizes 
gerais traçadas pelo Plano Diretor.

Nesse sentido, por sinal, é o escólio de respeitáveis doutrinadores, 
como se depreende, por exemplo, da lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA 
(Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, 7ª Edição, p.  141 
e 146):

“Muitas das disposições do plano demandarão desenvolvimento  
ulterior,  mediante leis  especiais  ou trabalhos de execução que serão  
objeto de planos especiais, parciais e executivos.

(…)
A  execução  material  do  plano  diretor  efetiva-se  através  da  

aplicação  da  respectiva  lei,  o  que  pode  exigir  a  expedição  de  leis  
especiais,  de  regulamentos  previstos  ou  necessários,  bem  como  de  
planos executivos, planos especiais e planos parciais, nele exigidos”

Na mesma linha dos ensinamentos trazidos acima, já se posicionava 
o  saudoso  HELY  LOPES  MEIRELLES  (Direito  municipal  brasileiro.  
Malheiros: São Paulo, 2013, 17ª edição, p. 562/563):

“Enquanto o plano diretor é sempre uno e integral, os planos de  
urbanização ou de reurbanização geralmente são múltiplos e setoriais,  
pois visam a obras isoladas, ampliação de bairros (plano de expansão),  
formação  de  novos  núcleos  urbanos  (urbanização  por  loteamentos),  
renovação  de  áreas  envelhecidas  e  tornadas  impróprias  para  sua  
função (reurbanização) e quaisquer outros empreendimentos parciais,  
integrantes do plano geral.

Estes procedimentos urbanísticos não se confundem com o plano  
diretor, pois, embora sigam suas diretrizes, passam a constituir atos  
autônomos e concretos de administração e, ainda que aprovados por  
lei, quando devam ser por decreto, se tornam passíveis de impugnação  
judicial se incidentes sobre a propriedade particular e lesivos de direito  
individual mesmo antes das medidas expropriatórias para ocupação do  
imóvel atingido.”
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Fica claro, portanto, que o Plano Diretor é o instrumento legal que 
dita a atuação do Município ou Distrito Federal quanto ao ordenamento 
urbano, traçando suas linhas gerais, porém a sua execução pode se dar 
mediante  a  expedição  de  outras  leis  e  decretos,  desde  que  guardem 
conformidade com o Plano Diretor.

No caso em exame, verifico que a lei impugnada, ao dispor de forma 
específica  sobre  projetos  urbanísticos  com  diretrizes  especiais  para 
unidades autônomas,  apenas deu execução às determinações gerais do 
Plano Diretor, não o alterando. Nisso não há qualquer violação ao artigo 
182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, como já acentuado acima.

Se, por outro lado, as disposições da lei objeto de impugnação pelo 
recurso extraordinário contrariam as diretrizes do Plano Diretor, trata-se 
de  matéria  infraconstitucional,  cujo  enfrentamento  por  este  Supremo 
Tribunal Federal é vedado pela Súmula 280 da sua jurisprudência.

Ex positis,  conheço o recurso extraordinário e nego-lhe provimento, 
acompanhando o relator.

É como voto.
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29/04/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  - Senhor Presidente, na 
sessão  em  que  iniciou  o  julgamento  deste  recurso  extraordinário,  eu 
estava pronta a votar, acompanhando os votos do eminente Relator e do 
Ministro Roberto Barroso, mas, como o Ministro Luiz Fux adiantou um 
pedido de vista,  achei  por bem esperar  e  ouvir  eventuais  argumentos 
contrários  àquela  convicção  a  que  eu  havia  chegado,  a  despeito  do 
sempre bem fundamentado voto divergente do Ministro Marco Aurélio.

Porém, agora, diante do voto do Ministro Fux,  reafirmo a minha 
convicção,  para  efeito  de  conhecer  e  negar  provimento  ao  recurso 
extraordinário, acompanhando o eminente Relator. 

E tinha aqui algumas observações,  mas a rigor seriam repetitivas, 
não vou ocupar o tempo da Corte.
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Extrato de Ata - 29/04/2015

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : CAMÂRA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  ARQUITETURA E 
AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ - CREA/PR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : NELSON LUIZ GOMEZ
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki (Relator), que 
conhecia e negava provimento ao recurso, no que foi acompanhado 
pelo Ministro Roberto Barroso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
que dele conhecia e lhe dava provimento, pediu vista dos autos o 
Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso 
de Mello e Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo 
Lewandowski,  Vice-Presidente  no  exercício  da  Presidência. 
Plenário, 21.08.2014.

Decisão: Após os votos dos Ministros Luiz Fux e Rosa Weber, 
conhecendo e negando provimento ao recurso extraordinário, pediu 
vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro 
Ricardo Lewandowski. Plenário, 29.04.2015.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à  sessão  os  Senhores  Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio, 
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, 
Teori Zavascki e Roberto Barroso.

Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho.

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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Voto Vista

29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Cuida-se  de  recurso  extraordinário  interposto  pelo  Ministério 

Público do Distrito Federal  e dos Territórios contra acórdão em que o 
Conselho  Especial  do  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos 
Territórios  julgou  improcedente  ação  direta  de  inconstitucionalidade 
ajuizada  pelo  órgão  ministerial.  Objetiva  o  Parquet a  declaração  de 
inconstitucionalidade,  com  efeitos  ex  tunc e  erga  omnes,  da  Lei 
Complementar  Distrital  nº  710,  de 6 de setembro de 2005,  que dispõe 
sobre  projetos  urbanísticos  e  diretrizes  especiais  para  unidades 
autônomas (PDEU), sob a alegação de que referido diploma normativo 
contrariaria os arts. 312, 314, 316, 317, 318, 319, 321 e 326 da Lei Orgânica 
do Distrito Federal.

Em sede extraordinária,  articula o Procurador-Geral  de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios  haver ofensa ao art. 182, §§ 1º e 2º da 
Constituição  Federal,  sob  o  argumento,  em  essência,  de  que  a  lei 
impugnada violaria as principais regras da política de desenvolvimento 
urbano que alçaram o plano diretor à condição de instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

A Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador 
do  Distrito  Federal  contra-arrazoaram  pelo  não  provimento  do  apelo 
extremo.

O extraordinário  não  foi  admitido  na  instância  de  origem,  tendo 
logrado trânsito junto ao Supremo somente por força de decisão de seu 
então Relator, Ministro Ayres Britto. Em seguida, a matéria aqui versada 
foi inserida no Plenário Virtual sob o Tema nº 348 – “plano diretor como 
instrumento básico da política de desenvolvimento urbano”, tendo sua 
repercussão geral sido reconhecida.

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do ilustre 
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Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner de Castro Mathias Neto, 
opinou pelo provimento do recurso.

Iniciado  o  julgamento  pelo  Plenário  em 21/8/14,  o  nobre  Relator, 
Ministro  Teori Zavascki, votou pelo não provimento do apelo extremo, 
no que foi acompanhado pelo Ministro Roberto Barroso. Deles divergiu o 
Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. A apreciação do tema foi, 
então, interrompida por pedido de vista do Ministro Luiz Fux.

A deliberação foi retomada em sessão realizada em 29/4/15, ocasião 
em  que,  após  os  votos  dos  Ministros  Luiz  Fux  e  Rosa  Weber pelo 
conhecimento do extraordinário e por seu não provimento, pedi vista dos 
autos  no  intuito  de  refletir  mais  sobre  a  controvérsia,  a  amplitude da 
decisão a ser tomada pela Corte e os efeitos concretos das teses.

É o breve relatório.
Sob o ponto de vista da técnica jurídica, nada tenho a acrescentar ao 

brilhante voto proferido pelo Ministro  Teori Zavascki,  complementado 
pelo lapidar pronunciamento do Ministro Luiz Fux.

Convencido  da  constitucionalidade  da  lei  distrital  atacada, 
acompanho  o  entendimento  esposado  pelo  Ministro  Relator, 
corroborando também a consideração feita pelo Ministro Luiz Fux em seu 
voto-vista, no sentido de que

“o Plano Diretor é o instrumento legal que dita a atuação 
do Município ou do Distrito Federal quanto ao ordenamento 
urbano, traçando suas linhas gerais, porém a sua execução pode 
se dar mediante a expedição de outras lei e decretos, desde que 
guardem conformidade com o Plano Diretor”.

Isso não significa, todavia, que esteja tranquilo quanto à decisão que 
se  delineia  nesta  Corte.  Minha  maior  preocupação,  já  externada  em 
momento anterior, não é de ordem jurídica, mas sim de ordem prática. 
Rememoro que, por ocasião da primeira sessão de julgamento, ressaltei 
que  o  tema  em  voga  pode  apresentar  situações  casuísticas  próprias, 
muitas vezes específicas e que não se enquadrarão nos limites jurídicos 
que  nos  levam  a  um  provimento  jurisdicional,  o  que  torna  deveras 
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complexa essa tarefa  de definir  os  limites da decisão para a qual  será 
conferida a repercussão geral.

Reitero ser necessária extrema cautela na fixação de parâmetros de 
repercussão  geral  sobre  a  questão  relativa  a  loteamentos  ou 
parcelamentos do solo urbano  com base em lei específica do Distrito 
Federal,  sobretudo quando se  tem por ponto de partida apenas e  tão 
somente aquilo que a Constituição diz a respeito da necessidade de haver 
plano diretor para municípios com mais de vinte mil habitantes.

A execução da política de desenvolvimento e de expansão urbana 
não foi atribuída aos municípios imotivadamente. Questões atinentes à 
política  urbana  são,  notadamente,  de  interesse  sobretudo  local.  O 
próprio legislador constituinte, reconhecendo essa realidade, reservou à 
União  a  edição  de  normas  gerais  sobre  o  assunto,  conferindo  às 
municipalidades  a  competência  para  complementar  ou  suplementar  a 
legislação  federal  quando  assim  for  necessário  e  possível.  Atribuiu 
também  a  essas  últimas,  consoante  ressaltado,  a  tarefa  de  executar  a 
política urbana, visto que nenhum outro ente federativo poderia fazê-lo 
com maior acuidade.

A definição da maneira como se dará o ordenamento, a ocupação, a 
expansão e o desenvolvimento urbanos é algo crucial para os municípios, 
por serem eles – diferentemente da União e dos Estados - diretamente 
afetados pelos rumos que essas políticas públicas tomam.

Questões atinentes ao ponto específico sobre o qual aqui se debruça, 
no caso, o loteamento e o parcelamento do solo urbano sob a forma de 
condomínios  fechados,  interferem  decisivamente  na  organização,  na 
dinâmica de funcionamento e na vida da municipalidade e há discussões 
quanto à possibilidade de uma lei municipal poder ou não contrariar lei 
federal que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766, de 
19  de  dezembro  de  1979),  lei  de  condomínio  em  edificações  e 
incorporações imobiliárias (Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964) e até 
disposições  sobre  relações  condominiais  e  de  vizinhança  estabelecidas 
pelo Código Civil e que não são, a toda evidência, objeto deste recurso 
extraordinário.
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Considerando que cada ente da Federação conta com uma realidade 
que  lhe  é  peculiar  e,  por  isso  mesmo,  demanda  políticas  urbanas 
singulares,  adequadas  a  sua  realidade,  a  suas  necessidades  e  a  suas 
aspirações,  qualquer  passo  no  sentido  de  se  estabelecer  uma 
padronização  deve  ser  tomado  com  cuidado,  pois  as  repercussões  no 
plano  fático  podem  ser  enormes,  muito  variadas  e,  por  vezes, 
indesejáveis.

Reproduzo,  em  reforço  à  convicção  externada,  consideração  por 
mim lançada quando de meu pedido de vista:

“Faz-se um grande loteamento,  e  isso veda o acesso da 
população, porque esse loteamento é fechado, é um condomínio 
fechado. Aí, um cidadão, para ir de uma residência dele a uma 
escola, tem de dar a volta num longo loteamento fechado. Isso 
pode  inviabilizar  a  disciplina  de  determinados  municípios. 
Talvez, aqui em Brasília, esse problema não exista, mas possa 
vir a existir, de acordo com legislações específicas, nos outros 
cinco mil quinhentos e setenta e cinco municípios do Brasil. (...) 
[A]  partir  de  uma  repercussão  geral  relativa  a  uma  lei  do 
Distrito  Federal,  nós  estaríamos  trazendo  balizamento  para 
todos esses cinco mil quinhentos e setenta e cinco municípios.”

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, a implantação de 
loteamentos fechados afeta o planejamento urbanístico global e repercute 
no direito de locomoção, no direito ao uso e à ocupação do solo, no meio 
ambiente, na arrecadação tributária do município, na segurança pública. 
Tem ainda profunda implicação para a  adequada distribuição espacial 
das  atividades  socioeconômicas  e  dos  equipamentos  urbanos  e 
comunitários, para a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes 
do processo de urbanização e  para a prevalência do interesse coletivo 
sobre o individual  e do interesse público sobre o privado. Exatamente 
pelo fato de cada município ter uma situação única no tangente a esses 
pontos  é  que não  se  pode,  com base  na  realidade de  um único  ente, 
conferir à hipótese solução excessivamente ampla e genérica.
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Dito isso, defendo que a solução a ser adotada em repercussão geral, 
a fim de se evitarem maiores perturbações, seja a mais restrita possível, 
ficando claro, a despeito da tese abstrata a ser lançada, que, embora lei 
distinta do plano diretor possa vir a regular o ordenamento urbano, esse 
deverá sempre guardar obediência não apenas para com aquele diploma 
normativo,  mas  também  para  com  as  garantias  constitucionais  dos 
demais  cidadãos,  aqueles  que  residem  fora  dos  muros  do  loteamento 
fechado. Aliás,  qualquer regra que venha a inviabilizar o exercício das 
liberdades  e  garantias  fundamentais  dos  demais  indivíduos  há  de  ser 
prontamente rechaçada,  ainda que sob o aspecto formal possa parecer 
hígida.

Diante  do  exposto,  nego  provimento ao  extraordinário  e  reputo 
constitucional a Lei Complementar Distrital nº 710, de 6 de setembro de 
2005, que dispôs sobre a ocupação e o parcelamento do solo urbano em 
loteamentos fechados, apenas sob o fundamento de que ela não ofende 
o art. 182, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.

Fazendo  remissão  às  palavras  do  Ministro  Relator,  entendo 
encontrar-se  inserida  na  competência  normativa  conferida  pela 
Constituição Federal aos municípios e ao Distrito Federal a edição de leis 
dessa espécie, inclusive pelo que dispõe o art. 24, inciso I, da Constituição 
Federal, que definiu que o Distrito Federal também detém competência 
concorrente  com  a  União  e  os  estados  para  legislar  sobre  direito 
urbanístico, nada impedindo que essa matéria seja disciplinada em ato 
normativo separado do plano diretor.

Sugiro,  assim,  a  aprovação  da  seguinte  tese:  os  municípios  com 
mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre 
programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por 
meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes do plano diretor.

É como voto.
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29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

D E B A T E

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Ministro, não seria 
melhor que sejam compatíveis? Só para Vossa Excelência... 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sejam?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Compatíveis.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Observem, sejam compatíveis.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Que observem. Eu 
acho que a compatibilidade dá mais para fazer controle.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Dá mais ênfase, sim.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, dá mais para 
fazer um controle.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não, mas aí o Relator é o primeiro.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Penso 
que essa é uma das teses que se pode extrair da decisão, mas a palavra 
“compatível”  é  mais  adequada.  Esse  é  um caso típico de  lei  que veio 
complementar o Plano Diretor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É, porque ela está no 
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Estatuto da Cidade. Então, ela tem que casar. E o Estatuto da Cidade fala 
em compatibilidade.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Ela tem 
que ser compatível...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É que o plano diretor é a constituição do ordenamento urbano, e as 

leis que forem tratar sobre isso têm que ser compatíveis com ele.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  - Têm  que  ser 
compatíveis, porque o controle judicial, inclusive, fica mais fácil.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Mas,  aí, 
mesmo  por  lei  complementar?  Quer  dizer,  nós  então  estaremos 
hierarquizando  o  plano  diretor  em  relação  às  demais  leis 
complementares, é isso?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Não.

O SENHOR MINISTRO TEORI  ZAVASCKI (RELATOR) - Não, 
nós não estamos dizendo...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tem que ser compatível com o plano diretor.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  - Tem  que  ser 
compatível com o plano diretor.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - A tese: 
materialmente compatíveis.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Porque o 
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plano diretor é uma lei complementar.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) – Certo.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Se  nós 
dissermos que uma lei complementar... 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu estou dizendo, na mesma posição, que tem que ser materialmente 

compatível sim.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Se  nós 
dissermos que uma lei complementar superveniente ao plano diretor não 
pode  eventualmente  modificá-lo,  ou  seja,  tenha  que  ser  sempre 
compatível com ele, nós estamos hierarquizando...

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Quando  tratar 
desses que foram tratados aqui pelo Relator e pelo Ministro agora.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não. É que, 
no fundo, nós estamos dando uma posição hierarquicamente superior ao 
plano diretor. Certo?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senão não existe plano diretor. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  - Porque  o  plano 
diretor é o que é fixado constitucionalmente pelo art. 182.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Certo.

O  SENHOR  MINISTRO  TEORI  ZAVASCKI  (RELATOR)  - O 
Ministro  Barroso  coloca  um  problema  importante:  pode  haver  lei 
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específica também mudando o plano diretor.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  É isso e, 
portanto, a tese do Ministro Toffoli...

O  SENHOR  MINISTRO  TEORI  ZAVASCKI  (RELATOR)  -  Mas 
aqui a tese do Ministro Toffoli fala em programas e projetos específicos de 
ordenamento. Tem esse sentido de complementação, não de modificação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Não, um 
sentido que se  pode dar à posição do Ministro  Dias Toffoli  é  exigir  a 
prévia modificação do plano diretor se se pretender fazer alguma coisa 
discrepante  dele.  Mas  é  porque,  do  ponto  de  vista  da  dogmática 
constitucional,  é  atribuição  de  uma  hierarquia  mais  elevada  ao  plano 
diretor, que é uma lei complementar, como seria uma que pretendesse 
emendá-lo, entendeu? Por isso que eu fiquei com uma dificuldade aqui.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A Constituição não 
define o plano diretor como lei complementar, salvo melhor juízo.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Não, eu acabei de verificar.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu vou ler aqui o art. 182:

"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, 
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obrigatório" - então, é uma lei obrigatória -  "para cidades com 
mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana."

Ou seja, as outras leis têm que seguir esse instrumento básico. Do 
ponto de vista formal, pode ser uma lei de igual hierarquia, específica, 
mas,  do ponto de  vista  material,  ela  tem que ser  uma norma,  no seu 
conteúdo  material,  que  seja  compatível  com  a  política  global  de 
desenvolvimento urbano de uma cidade.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Senão  destrói  o 
plano diretor. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senão se destrói o plano diretor. E é o que nós assistimos no Brasil 

afora. Se nós não assentarmos aqui uma tese de respeito à lei de diretrizes 
urbanas, nós vamos continuar a permitir que os planos diretores sejam 
uma ficção. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Ministro 
Toffoli, nós não temos uma divergência. Eu só estou tentando encontrar 
uma solução dogmaticamente compatível. O Ministro Gilmar falou que 
não é,  realmente não está previsto aqui que seja complementar, mas, se 
for  lei  ordinária,  piorou,  porque  aí  a  lei  complementar  não  pode 
modificar a lei ordinária. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Pode,  mas  a  lei 
subsequente passa a integrar o que previsto nele, no plano diretor.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pois é, mas 
então pode, porque, se ela não for compatível, ela modifica. Mas o que o 
Ministro  Toffoli  está  propondo,  que  é  uma  questão  que  eu  acho  que 
nunca se debateu, é uma reserva material para o plano diretor, atribuído 
pela Constituição. Mas, se nós não resolvermos o problema da hierarquia, 
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nós vamos dizer que, por exemplo, uma lei ordinária, que seja o plano 
diretor, não pode ser modificada por uma lei complementar ou por uma 
lei ordinária superveniente. E isso é um pouco atípico. 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Talvez,  Ministro,  a  questão  não  se  resolva  pela 
hierarquia,  mas,  sim,  pela  natureza  do  plano  diretor.  Ela  tem  uma 
natureza análoga às diretrizes orçamentárias, que são normas gerais que 
têm que ser observadas por qualquer outra norma que estipule disciplina 
específica para uma determinada porção do território do município. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O que nós vemos Brasil afora é o desrespeito às leis de diretrizes por 

conta de leis conjunturais, muitas vezes realizadas naquele sistema, que 
não  vem  ao  caso  dizer  em  voz  alta,  para  situações  específicas,  para 
permitir a construção onde a lei de diretrizes não permitia. Ah, mas é lei 
de  mesma  hierarquia;  então,  substitui  aquela,  e  você  consegue  criar 
prédio onde não existia prédio.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E onde não poderia, 
com baixa qualidade de vida... 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Onde não poderia, onde a lei de diretrizes impedia. "Ah, mas é uma 

lei  de  mesma hierarquia  formal".  Então,  ela  substitui  aquela?  Não.  A 
Constituição, no art. 182, deu um status diferenciado às leis de diretrizes. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Mas tem 
que haver uma fórmula. Eu estou de acordo com todas as ideias. Tem que 
haver uma fórmula de emendar, eventualmente, o plano diretor, porque 
senão ele fica petrificado. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas aí vem o projeto 
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de lei que altera o plano diretor, é isso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto, o 
que o Ministro Toffoli  em última análise está propondo é que o plano 
diretor - essa é,  eu penso que, a solução para o problema -, é que, se 
alguma lei pretender dispor de maneira divergente do plano diretor, é 
imperativo, primeiro, a modificação do plano diretor. Portanto, eu acho 
que isso resolve o nosso problema; quer dizer, qualquer lei que pretenda 
dispor em sentido contrastante com o plano diretor, dependerá de uma 
prévia  e  específica  alteração  do  plano  diretor.  Essa  é  a  posição  do 
Ministro Toffoli,  e acho que essa é uma posição que a gente consegue 
construir dogmaticamente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tem que respeitar  o  plano diretor.  Eu usei  a  palavra  observar.  A 

Ministra Cármen e o Ministro Relator sugerem a palavra compatível, com 
o que eu concordo. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas, para 
que o plano diretor não seja uma lei perpétua, é preciso que haja uma 
forma de emendá-lo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas toda lei, até a 
Constituição é sujeita a emenda. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Nem a Constituição é perpétua. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pois é, mas 
nós temos que definir como é que vai se dar isso.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Por  uma  lei, 
princípio do paralelismo das formas. 
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O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) -  A tese 
sugerida pelo Ministro Toffoli, com a substituição da palavra compatível, 
incorpora essa ideia da possibilidade e até da necessidade. 

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  Eu  sei. 
Ministra Cármen, uma lei ordinária, pela regra geral, é revogada por uma 
lei  ordinária  superveniente.  Essa  é  a  regra  geral  que  está  na  lei  de 
introdução ao Código Civil.  O Ministro  Toffoli  está  propondo solução 
diversa. Ele está dizendo que uma lei de igual hierarquia superveniente, 
se for incompatível com o plano diretor, não vale. Está bem. Então, nós 
temos que encontrar um modo de alterar eventualmente o plano diretor, 
porque senão você nunca pode modificar a legislação nessa matéria. De 
modo que eu acho que a construção dogmática possível é: a edição de lei 
contrastante com o plano diretor depende de prévia e específica alteração 
do plano diretor. Ou seja, não é pela incompatibilidade que se muda o 
plano diretor, ele tem que ser mudado por uma lei específica. Eu acho que 
essa é a proposta do Ministro Toffoli. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É que,  neste  caso,  entendi  que  a  lei  era  compatível  com o  plano 

diretor. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Não,  eu 
entendi.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então, é compatível, ela é constitucional.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas, se não 
for compatível, como é que se muda o plano diretor? É por isso que estou 
pensando.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Como se muda o plano diretor? Nos limites e condições do Estatuto 

da Cidade, lei nacional.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Alterando a lei do 
plano diretor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E não uma lei específica. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto, o 
que se está propondo é que a alteração do plano diretor só possa se dar 
por lei específica de alteração do plano diretor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas não  é  esse  o  tema,  o  tema aqui  é  uma lei  específica  de  um 

loteamento fechado. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu estou 
discutindo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ela não altera o plano diretor. Então, Vossa Excelência está indo além 

do  tema  que  está  colocado.  Eu  sou  contrário  a  ir  além  desse  tema 
colocado.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Qual é a 
proposta?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu disse em meu voto que nós temos que ter um posição restritiva. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas qual é 
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a proposta de tese que Vossa Excelência encaminhou?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu volto à leitura então:

“Os municípios com mais de 20 mil habitantes e o Distrito 
Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos 
[ou  seja,  fora  do  plano  diretor]  de  ordenamento  do  espaço 
urbano  por  meio  de  leis  que  sejam  compatíveis  com  as 
diretrizes do plano diretor.” 

Se se quiser alterar o plano diretor, que se altere, mas não precisa 
estar nessa tese para alterar o plano diretor. 

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - A ideia 
de alteração prévia está na tese.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO -  Portanto, 
há uma consequências relevante da proposta. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não precisamos complicar se podemos simplificar. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, não é 
complicar, é deixar claro.

O  plano  diretor,  suponha  que  ele  seja  uma  lei  ordinária,  pelo 
conhecimento  convencional,  uma  lei  ordinária  superveniente  teria  o 
condão de modificá-lo. Suponha-se que ele seja uma lei complementar, 
pelo  conhecimento  convencional,  uma lei  complementar  superveniente 
teria o condão de modificá-lo. A proposta do Ministro Toffoli é: se a lei 
superveniente, mesmo que de igual hierarquia, tenha que ser compatível, 
nós estamos excepcionando a regra geral.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
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Porque  não  é  uma  lei  para  alterar  o  plano  diretor,  é  uma  lei 
específica.

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - O plano 
diretor traça diretrizes gerais.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto, a 
consequência  prática  da  proposta  de  Vossa  Excelência  é  que  o  plano 
diretor só pode ser alterado por lei específica; uma vez alterado o plano 
diretor, você pode modificá-lo. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Lei  direcionada  a 
alterá-lo,  mas  não  lei  com  ele  incompatível.  Não  haveria,  no  caso, 
revogação sequer tácita.

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO - 
Exatamente,  como  é  a  regra,  nós  estamos  excepcionando  a  regra. 
Portanto,  eu  queria  explicitar  qual  é  o  fundamento  dogmático  para 
excepcionar a regra. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É o que ocorre com a a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  O que é muito comum, Ministro Barroso,  é que isso 
acontece em São Paulo, capital, onde o espaço urbano é muito precioso, 
então, estabelece-se o plano diretor, com algumas restrições relativamente 
a áreas verdes ou bairros estritamente residenciais, aí vem a pressão da 
especulação imobiliária e, por uma lei ordinária, apossa-se dessas áreas 
que são não edificantes, em princípio, e conseguem construir espigões e, 
enfim, subtrair essas áreas preciosas da população. 

Então,  eu  creio  que  o  que  o  Ministro  Toffoli  está  propondo  é 
exatamente isto: que não se admita uma lei extravagante, pontual,  que 
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contrarie as diretrizes gerais do plano diretor. 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E eu estou 
de acordo, estou acompanhando a tese. A consequência disso, no entanto, 
é que... Porque o município de São Paulo pode, em algum momento da 
sua história, legitimamente querer mudar o seu plano diretor. 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) – Sim.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Portanto, o 
que nós estamos dizendo é que qualquer medida incompatível  com o 
plano diretor depende de prévia e específica alteração do plano diretor, 
com o que eu estou de acordo também. Mas, quando nós dizemos que 
uma  lei  superveniente  não  altera  a  anterior  de  igual  hierarquia,  nós 
precisamos ter um explicitação de por que razão se está excepcionando a 
regra geral. A regra geral é uma reserva material do plano diretor para 
reformas específicas, uma lei genérica não pode modificá-lo. Eu estou de 
acordo. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É o que decorre, até 
certo ponto, do § 4º do artigo 182:

"§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei  federal,  do  proprietário  do solo urbano não edificado, 
subutilizado  ou  não  utilizado,  que  promova  seu  adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de (...)".

Seguem os requisitos, itens.
Penso, Presidente, que há ênfase ao plano diretor quanto a diplomas 

diversos.  Por  isso,  votei  pelo  provimento  do  recurso,  sufragando  o 
entendimento minoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Uma 
lei comum, que não alterou em si o plano diretor, teria regularizado os 
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condomínios de Brasília – irregulares segundo o plano diretor vigente.
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29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Presidente,  eu 
gostaria de me manifestar, porque tenho que sair. 

Eu gostaria de somar meu voto ao do eminente Relator, do ministro 
Fux e também do ministro Dias Toffoli. Também,  concordo com a tese 
proposta por Sua Excelência, com o acréscimo agora trazido pela ministra 
Cármen Lúcia quanto à necessidade de  compatibilidade entre o plano 
diretor e eventuais alterações. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9940231.

Supremo Tribunal Federal

29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Presidente,  eu 
gostaria de me manifestar, porque tenho que sair. 

Eu gostaria de somar meu voto ao do eminente Relator, do ministro 
Fux e também do ministro Dias Toffoli. Também,  concordo com a tese 
proposta por Sua Excelência, com o acréscimo agora trazido pela ministra 
Cármen Lúcia quanto à necessidade de  compatibilidade entre o plano 
diretor e eventuais alterações. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 9940231.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 66 de 82



Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
só para deixar claro, eu estou de acordo com a tese também e apenas acho 
- e concordo com o Ministro Toffoli - que o plano diretor é elaborado em 
circunstâncias  peculiares,  com  audiências  públicas,  com  debates,  com 
mobilização.  De  modo  que  eu  estou  de  acordo  que  ele  só  possa  ser 
modificado por um procedimento específico também. Portanto, nós não 
temos divergência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Por exemplo - se me permite um aparte -, em São Paulo existe um 

movimento que os jornais têm repercutido quanto à região dos Jardins. 
Há três bairros nobres fronteiriços em São Paulo com o nome Jardim: o 
Jardim Paulista, em que a maioria das ruas tem o nome de cidades do 
Estado de São Paulo; o Jardim América, em que a maioria das ruas tem 
nome de países das Américas; e o Jardim Europa, em que as ruas têm os 
nomes  dos  países  da  Europa.  No  Jardim  Paulista,  por  exemplo,  é 
permitido  o  comércio;  no  Jardim  Europa  e  no  Jardim  América,  já  há 
limitações.  E  há um movimento  de  moradores  do  Jardim Europa que 
defendem que se permita o comércio, porque a pessoa quer ir à padaria, 
quer ir ao supermercado e não existe nada perto, tem que pegar o carro 
para ir. Só que há outros moradores que são contrários. Isso, numa lei 
específica a respeito do Jardim Europa, não pode ser aprovado, porque 
existe um plano diretor, que é de toda a cidade, a se preservar; ou seja, a 
cidade,  como um todo,  estabeleceu  aquela  região  para  tal  destinação. 
Então, não há uma lei específica que permita que na Rua Cuba, na Rua 
Itália, na Rua França ou Costa Rica haja comércio. Essa lei especifica seria 
incompatível com o plano diretor.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Certo, nós 
estamos de acordo. O que nós estamos dizendo é que o plano diretor não 
pode ser modificado de maneira sub-reptícia. Ele tem que ser modificado 
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numa discussão específica para a modificação do plano diretor. 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Global, que envolve toda a cidade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu estou de 

acordo, estou acompanhando a tese. 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Senhor  Presidente, 
embora não tenha acompanhado desde o início o voto e as manifestações 
- inclusive, o voto-vista do Ministro Fux -, mas procurei me inteirar da 
matéria, vendo as assentadas e verificando o que já houvera sido trazido à 
colação  neste  tema,  e  também  acompanhei  agora  atentamente  a 
manifestação  do  Ministro  Dias  Toffoli.  Portanto,  gostaria  de  dizer 
inicialmente que me sinto em condições de apresentar aqui uma inflexão 
na forma de um voto sobre este tema. 

Colocado  esse  pressuposto,  gostaria  de  pedir  vênia  ao  eminente 
Relator. A percepção que chego é a de acompanhar a divergência. E parto 
dos  pressupostos  que  agora  foram  aqui  trazidos  no  plano  de 
preocupações aviadas pelo Ministro Dias Toffoli. A percepção que tenho 
se  aproxima  profundamente  das  preocupações  que  acabo  de  ouvir, 
inclusive,  pela  abrangência  que  se  pode  ter,  eventualmente,  na 
repercussão geral, e, por uma outra circunstância, que pode dizer respeito 
a uma certa segmentação fatiada do plano diretor por leis supostamente 
pontuais e com algo que ainda me soa mais grave: é quando o mesmo 
plano  diretor  não  tenha  um  dado  parâmetro  para  examinar-se  a 
compatibilidade  desse  tratamento  pontual.  Por  exemplo:  se,  no  plano 
diretor,  não houver  -  e  pode ser  uma lacuna,  de  qualquer  sorte  -  um 
parâmetro sobre os dados denominados condomínios fechados ou ditos 
incorretamente horizontais, permitir uma regulamentação esparsa sem os 
mecanismos de legitimação e controle que materialmente edificam esse 
Estatuto  da  Cidade  como  organismo  vivo,  que  deve  atender 
fundamentalmente aos interesses dos munícipes e da população, ou seja, 
fazendo  valer  ao  lado,  claro,  de  todas  as  expressões  econômicas,  mas 
especialmente  a  função  social  e  de  vida  das  cidades,  preocupa-me 
sobremaneira e, com a devida vênia, não creio que mesmo a indicação de 
uma  compatibilidade  seja  suficiente,  porque  poderá  não  existir  esse 
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parâmetro  do  plano  diretor.  E  aí,  de  modo indireto,  poderemos  estar 
eventualmente suprimindo todos esses mecanismos que o plano diretor 
procura  legitimar  como  previstos,  aliás,  no  Estatuto  da  Cidade,  que 
procurou dar vida ao art. 182 da Constituição em matéria de ordenação 
urbanística da cidade. 

Portanto, a percepção que trago é, de um lado, subscrever todas as 
preocupações  aqui  manifestadas,  também  me  posicionando  por  uma 
redução, o máximo possível, da abrangência da lei examinada. Mas, no 
caso  concreto,  ainda  que  reconheça  que,  em  certo  grau  de 
excepcionalidade,  alguns  assuntos  urbanísticos  possam  mesmo  ser 
veiculados por leis esparsas, mas o problema é que corresponde, neste 
foco desta  matéria,  saber  se  esta  lei  esparsa  efetivamente trata  de um 
ponto específico da ordenação urbanística, e que se amolde à dimensão 
material ou substancial que está no plano diretor.

No  caso  concreto,  o  exame  que  fiz  desta  Lei  nº  710/2005,  ora 
impugnada, que tratou projetos urbanísticos em diretrizes especiais para 
unidades autônomas, de um lado, isso impacta sobre toda a população, 
inclusive, não apenas os residentes, como o Ministro Dias Toffoli acaba 
mesmo de dizer, até mesmo do ponto de vista do trânsito, dos munícipes, 
que, de algum modo, perdem o seu direito de fruir dos equipamentos 
urbanos  das  cidades,  sendo  compelidos  a  transformar  muitas  vezes  o 
espaço  urbano  numa  dimensão  que  gera  uma  exclusão  dos  próprios 
munícipes em relação ao acesso aos equipamentos urbanos.

Por isso,  peço vênia para acompanhar a divergência e tenho para 
mim que essa lei esparsa, a rigor, não trata de um ponto específico. Ela 
disciplina essa figura denominada condomínio fechado, e o fez por meio 
de  um  regulamento  genérico  e  através  de  diretrizes  gerais.  Nesta 
dimensão, não me parece que essa legislação esparsa tenha uma função 
meramente regulamentar. Ela acabou ocupando um lugar das diretrizes, 
que deveriam ter sido prefixadas no plano diretor ou por lei que passasse 
pelos mecanismos de legitimação do plano diretor.

Estou, portanto, acolhendo a posição que vi nos autos do Ministério 
Público Federal no sentido de chamar a atenção para a acuidade que se 
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que deveriam ter sido prefixadas no plano diretor ou por lei que passasse 
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Estou, portanto, acolhendo a posição que vi nos autos do Ministério 
Público Federal no sentido de chamar a atenção para a acuidade que se 
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deve ter no regramento desses condomínios fechados, e, especialmente, 
da participação efetiva da população nas diversas fases para a confecção 
da lei.

Assim, com a devida vênia dos respeitosos entendimentos que me 
antecederam, a declaração de constitucionalidade dessa lei tornará, para 
uma emissão daquilo que se pode ter como sequela deste julgamento, a 
exceção a regra. E, com perdão da expressão um pouco mais forte, isso 
pode gerar no espaço urbano uma certa subversão do sistema, porque 
poderá o conjunto de municípios no Brasil receber uma mensagem dessa 
chancela do Supremo Tribunal Federal.

E,  portanto,  nesta  direção  de  sustentar  a  primazia  das  diretrizes 
básicas  do  plano  diretor  e,  ainda  que  seja  o  plano  diretor  omisso, 
sustentar a necessidade de ser editada a lei com os requisitos materiais ou 
substanciais do plano diretor, sendo, de certo modo, em meu modo de 
ver,  colocada,  em  segundo  grau,  a  questão  de  hierarquia,  porque  a 
questão central é a questão da dimensão material dessa lei. 

No caso dos autos, esses condomínios fechados, que compõem os 
chamados projetos  urbanísticos com diretrizes  especiais  para unidades 
autônomas, a rigor, acabam sendo, na prática, excluídos do regramento 
do plano diretor. 

Por essas  razões,  com sentimento de prudência em relação a esta 
matéria, no caso concreto, estou acompanhando a posição no sentido de 
conhecer  do  recurso  e  dar  provimento  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da Lei nº 710 por afronta material ao art. 182, §§ 1º e 
2º, da Constituição Federal. 

É como voto, Senhor Presidente. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI

RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL E TERRITÓRIOS 

RECDO.(A/S) :DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
RECDO.(A/S) :CAMÂRA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
ADV.(A/S) :SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO E 

OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO 
PARANÁ - CREA/PR E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) :NELSON LUIZ GOMEZ 
AM. CURIAE. :MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
para  revelar,  conforme  as  premissas  fáticas  do  acórdão  impugnado 
mediante  o  extraordinário,  o  que  ocorreu.  Visou-se  legalizar  os 
condomínios em geral, em Brasília, e, para isso, editou-se a Lei Distrital 
em discussão, discrepando do plano diretor, no que está consagrado no 
artigo 182 da Constituição Federal.  Em síntese, prevaleceu não o meio, 
para  chegar-se  ao  resultado,  mas  o  objetivo  visado,  colocando-se,  em 
segundo plano – esta é a premissa fática,  e estamos julgando em sede 
extraordinária, muito embora em processo objetivo –, o plano diretor do 
próprio  Distrito  Federal.  Daí  a  manifestação  do  Procurador-Geral  da 
República.

Para solução do problema existente, reconheço seriíssimo, há forma 
de correção.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, também 
concordo com a gravidade deste tema, acho que é um tema extremamente 
pouco  cuidado  no  Brasil.  Essa  política  de  desenvolvimento  urbano 
prevista no art. 182 da Constituição tem por objetivo, como está posto, 
"ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade", ou seja, 
trabalhar, habitar, circular e ter atividade de lazer e, cada vez mais, está 
difícil em todas as cidades, até mesmo nos Municípios do interior. 

Não tenho nenhuma dúvida de que há mais de 80% dos Municípios 
brasileiros que não têm plano diretor,  até a última pesquisa que fiz e, 
portanto, esse desenvolvimento da cidade tem sido feito de uma forma 
expansionista, desordenada e tudo mais, mesmo quando se tem, como é 
este caso. 

Entretanto,  Presidente,  na  análise  que  fiz,  vou  pedir  vênia  ao 
Ministro Marco Aurélio e também ao Ministro Fachin para acompanhar o 
Relator numa posição extremamente minimalista, para considerar que, tal 
como posto tanto pelo Ministro Teori, como hoje enfatizado pelo Ministro 
Toffoli, é possível haver leis que compatibilizem - e  talvez aí é que esteja 
a discordância, o Ministro Marco Aurélio, se estiver errado me corrija -, 
considera que, ao fazer essa outra lei,  desbordou-se ou contrariou-se o 
que se tinha no plano diretor. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E, talvez, Presidente, 
devamos implementar cuidado maior quanto à tese, porque essa conduz, 
pelo  menos  assim  a  percebi,  ao  provimento  do  recurso,  e  não  ao 
desprovimento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Estamos negando 
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provimento ao recurso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É, mas, então, não dá 
para a tese ser a enunciada,  ou seja,  a encerrar que prevalece o plano 
diretor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Estamos negando 
provimento  ao  recurso  do  Ministério  Público,  considerando  que  há 
compatibilidade, que é a exigência feita para que se tenha uma outra lei 
tratando da matéria,  da expansão urbana ou desenvolvimento urbano, 
desde que essa outra lei específica seja compatível com a do plano diretor, 
e apenas nestes casos.

A divergência  é  porque  o  Ministro  Marco  Aurélio  e  o  Ministro 
Fachin, parece-me que consideram não compatíveis o que se contém na 
Lei Distrital, a de nº 710/2005, com o que se tem no plano diretor.

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Se  a  Ministra  me 
permite, sim, e aduzi apenas o argumento que, mesmo na ausência de um 
parâmetro  no  plano  diretor,  onde  se  torna  difícil  fazer  esse  juízo  de 
compatibilidade, não se pode abrir mão do conjunto de procedimentos 
legitimadores da legislação,  previstos para um plano diretor, e admitir 
uma lei ordinária pontual.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Seria  específica, 
seria uma lei para alterar o plano diretor, introduzindo a matéria que não 
tinha sido tratada.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sem  observância 
daquele mecanismo, como ressaltado pelo ministro Luiz Edson Fachin, 
relativo ao plano diretor. Não houve observância.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  - Então,  por  essas 
razões, e comungando das mesmas preocupações, Presidente, eu estou, 
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com  as  vênias   do  Ministro  Marco  Aurélio  e  do  Ministro  Fachin, 
acompanhando, portanto, o Ministro-Relator para negar provimento ao 
recurso.
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Eu vou pedir vênia ao eminente Relator e acompanhar 
a  divergência,  porque  realmente  eu  entendo  que  uma  regularização 
genérica dos condomínios irregulares em Brasília fere o plano diretor. 

Eu quero me reportar à modesta experiência que tive quando fui, 
durante  muitos  anos,  secretário  jurídico  de  um grande  município.  Eu 
instituí um grupo de regularização de loteamentos clandestinos, em que 
nós, de forma pontual, os regularizávamos, mas sempre de acordo com  o 
plano  diretor,  ou  seja,  eram  preciso  leis  específicas,  muitas  vezes, 
desapropriações  de  parte  das  glebas,  o  traçado  de  novas  ruas,  o 
estabelecimento de áreas livres, etc. Então, cuidava-se pontualmente de 
regularizar estes loteamentos irregulares, sempre à luz do plano diretor. 

E aqui, valendo-me do estudo aprofundado e também da palavra do 
nosso eminente Ministro Marco Aurélio, que nos afiança que houve uma 
burla ao plano diretor nesta regularização genérica de todos loteamentos 
irregulares de Brasília, por meio de uma única lei, sem atentar para aquilo 
que  o  plano  diretor  estabelece,  eu  peço  vênia  para  também  dar 
provimento ao recurso, não obstante, acompanhe a tese anunciada pelo 
eminente Ministro Dias Toffoli, até porque acho, como agora veiculou o 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  a  tese  do  Ministro  Dias  Toffoli  seria 
conducente a este resultado: dar-se provimento ao recurso.
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29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

CONFIRMAÇÃO DE VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Senhor  Presidente, 
como se inseriu aí  o vocábulo compatibilidade,  em relação ao qual  eu 
tenho alguma ressalva, eu me mantenho na posição originária, vencido 
inclusive quanto à tese.

Supremo Tribunal Federal
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29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
acompanho Sua Excelência o relator  quanto à tese,  porque,  em última 
análise  –  perdoem-me,  vou  utilizar  expressão  forte  –,  a  tese 
consubstancia, para mim, um faz de conta.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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29/10/2015 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu só gostaria de fazer alguns registros.
Da minha óptica, tanto o art. 182 quanto o 183,  e a própria Lei nº 

10.257,  de  10  de  julho  de  2001,  que  regulamenta  esses  dispositivos, 
conhecida como Estatuto da Cidade, permitem que haja leis específicas 
para  determinadas  áreas  e  para  determinados  empreendimentos 
específicos.  Mas  ela  traz  a  nobreza  do  plano  diretor,  que  deve  ser 
respeitado por essas lei específicas.

Segundo  ponto,  uma  preocupação  que  foi  trazida  pelo  Ministro 
Barroso: a maneira de alteração do plano diretor, exatamente diante dessa 
nobreza que é o plano diretor, que fixa as diretrizes urbanísticas, inclusive 
ampliando o perímetro urbano para fins os mais diversos possíveis, por 
exemplo,  tributários,  e  alterando  o  zoneamento  da  cidade,  já  está 
devidamente previsto no ordenamento jurídico pátrio.  A disciplina está 
posta no Estatuto da Cidade.

Assim, a tese é fixada, ela não é uma tese faz de conta, com a devida 
vênia. Ela é uma tese extremamente consentânea com a sistemática da 
Constituição Federal, com os seus arts. 182 e 183 e com a Lei nacional do 
Estatuto  da  Cidade,  a  qual  permite  que  haja  leis  específicas  também, 
desde que compatíveis com o plano diretor, com as linhas urbanísticas 
definidas no plano diretor específico de cada cidade.

Por isso, penso que a tese é consentânea com o pensamento de quem 
negou provimento.

Então, não se pode desqualificar as opiniões dos Colegas; pode-se 
divergir, mas está na hora de se parar de querer desqualificar a opinião 
de Colegas.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não,  não  estou 
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RE 607940 / DF 

desqualificando, longe de mim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E não é uma tese de faz de conta, ela tem a maioria do Tribunal.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Longe  de  mim, 
especialmente quanto ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas não é uma questão, então, de se fazer tese de faz de conta ou de 

se desqualificar argumento de colega. 
Vamos votar de maneira bastante séria.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Tenho a impressão de que Sua Excelência, o Ministro 
Marco Aurélio, falou em tese, não é? Não temos...  O faz de conta é no 
sentido da incompatibilidade da tese com o resultado da decisão tomada 
pelo Plenário.

2 
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Extrato de Ata - 29/10/2015

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607.940
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS
RECDO.(A/S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S) : CAMÂRA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ADV.(A/S) : SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  ARQUITETURA E 
AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ - CREA/PR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : NELSON LUIZ GOMEZ
AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki (Relator), que 
conhecia e negava provimento ao recurso, no que foi acompanhado 
pelo Ministro Roberto Barroso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, 
que dele conhecia e lhe dava provimento, pediu vista dos autos o 
Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso 
de Mello e Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo 
Lewandowski,  Vice-Presidente  no  exercício  da  Presidência. 
Plenário, 21.08.2014.

Decisão: Após os votos dos Ministros Luiz Fux e Rosa Weber, 
conhecendo e negando provimento ao recurso extraordinário, pediu 
vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro 
Ricardo Lewandowski. Plenário, 29.04.2015.

Decisão: O  Tribunal,  por  maioria  e  nos  termos  do  voto  do 
Relator,  apreciando  o  tema  348  da  repercussão  geral,  negou 
provimento ao recurso, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson 
Fachin  e  Ricardo  Lewandowski.  O  Tribunal,  também  por  maioria, 
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, fixou tese nos 
seguintes termos: “Os municípios com mais de vinte mil habitantes 
e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos 
específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que 
sejam  compatíveis  com  as  diretrizes  fixadas  no  plano  diretor”. 
Ausentes,  justificadamente,  o  Ministro  Celso  de  Mello  e,  nesta 
assentada,  o  Ministro  Luiz  Fux,  que  proferiu  voto  em  sessão 
anterior. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. 
Plenário, 29.10.2015.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 
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à  sessão  os  Senhores  Ministros  Marco  Aurélio,  Gilmar  Mendes, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, 
Roberto Barroso e Edson Fachin.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Eugênio José Guilherme de 
Aragão.

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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