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EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRIGENTES. 

CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA. AUTOS DE DEMOLIÇÃO 
E EMBARGOS DE CONSTRUÇÃO PERFEITOS E VÁLIDOS, MAS 
SEM EFICÁCIA – ATOS GERAIS E ESPECÍFICOS PRATICADOS 
PELO DISTRITO FEDERAL ESVAZIARAM O CONTEÚDO DOS ATOS 
PRECEDENTES – APLICÁVEL A TEORIA DA CONTRAPOSIÇÃO DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS.

A contraposição consiste na retirada dos efeitos de um ato 
administrativo válido e eficaz, quando a Administração Pública se manifesta 
por meio de ato(s) administrativo(s) posterior(es) e contrários àquele, a 
discussão da legalidade desse último não é pressuposto de validade à 
aplicação da contraposição. 

Caso o ato que desempenhou a contraposição venha 
também a perder os seus efeitos por outro ato administrativo, a extinção 
desse segundo ato não ressurge os efeitos do primeiro.

Embargos infringentes não providos.

Acórdão
Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TEÓFILO CAETANO - 
Relator, ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO – Revisora, JAIR SOARES, 
JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, SÉRGIO ROCHA, ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 
FERNANDO HABIBE, CRUZ MACEDO, J.J. COSTA CARVALHO- Vogais, sob a 
presidência do Desembargador CARMELITA BRASIL, em NEGAR PROVIMENTO. 
MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 17 de setembro de 2012.
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RELATÓRIO

Cuida-se de embargos infringentes às fls 546/566 opostos pelo 
Distrito Federal em face do acórdão que restou assim ementado:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO 
VILLAGES ALVORADA. AUTOS DE DEMOLIÇÃO E EMBARGOS DE 
CONSTRUÇÃO PERFEITOS E VÁLIDOS, MAS SEM EFICÁCIA. ATOS 
GERAIS E ESPECÍFICOS PRATICADOS PELO DISTRITO FEDERAL 
ESVAZIARAM O CONTEÚDO DOS ATOS PRECEDENTES. EFICÁCIA 
DO ATO ADMINISTRATIVO INIBIDA. EDIFICAÇÕES ERIGIDAS 
NO CONDOMÍNIO NÃO PODEM SER DEMOLIDAS. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA

1. Apesar de as construções no Condomínio Villages 
Alvorada terem sido erigidas, em meados de 1995, sem o indispensável e 
prévio alvará competente, durante o trâmite processual o Distrito Federal 
editou vários atos contrários ao objetivo dos embargos de construção e 
das notificações de demolição emitidas naquele ano (Lei Distrital nº 1.823/
98, Lei Distrital nº 954/95, Decreto Distrital nº 19.024/98, Licença Prévia 
nº 524/98, Termo de Compromisso nº 27/98-DF/98 e Lei Complementar 
Distrital nº 341/2000), explicitando o interesse em promover a 
regularização do parcelamento e das edificações nele existentes.

2. É sabido que a eficácia do ato administrativo é a 
capacidade de produzir os efeitos dele esperados, ou seja, apesar de um 
ato ser válido e perfeito, a prática posterior de determinados atos pela 
Administração Pública pode ser capaz de impedir a produção de efeitos 
do ato administrativo primitivo, maculando a sua eficácia.

3. A hipótese dos autos não trata de revogação de um 
ato administrativo pelo meio para tal destinado, pois não foi a mesma 
autoridade que promoveu o retorno da situação ao status quo ante. No 
caso em epígrafe, a Administração editou atos gerais e específicos, de 
acordo com o mérito administrativo, a fim de que a situação pretérita não 
mais subsistisse.

4. Ao tratar da contraposição de um ato por outro, Lúcia 
Valle Figueiredo (in Curso de Direito Administrativo, 5ª edição, Malheiros 
Editores, 2001, p. 226/227), ensina que “nesta hipótese, não utiliza a 
Administração de nova competência. Mas podendo prover a respeito, 
emana ato que, dado seu objeto, esvazia o conteúdo do precedente”.

5. Apesar de válidos e perfeitos, os autos de embargos 
de construção e as notificações de demolição tiverem sua eficácia inibida, 
razão pela qual as construções erguidas pelos autores no Condomínio 
Villages Alvorada não podem ser demolidas em decorrência dos referidos 
atos.

6. Apelação parcialmente provida.
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Na ocasião da prolação do acórdão embargado, o Desembargador 

Relator não conheceu do recurso em relação aos apelantes DALMO DE 
FIGUEIREDO ARRAES e ISAMARA SOUZA ARRAES e  negou  provimento  
ao recurso dos demais recorrentes. Entretanto, prevaleceu o entendimento do 
Desembargador Revisor no acórdão que, por maioria de votos, reformou a sentença 
julgando parcialmente procedentes os pedidos dos embargados “tão somente 
para declarar que as construções erigidas pelos apelantes no Condomínio Villages 
Alvorada não podem ser demolidas em decorrência dos autos de embargos de 
construção e das notificações de demolição objeto dos presentes autos.”

Fundamenta o embargante que deve prevalecer o entendimento 
do voto vencido, este afirma que “o cerne da questão posta sub judice consiste em 
identificar se, in causa, restou afastada a presunção de legitimidade que recai sobre 
o auto de notificação de demolição lavrado pelo Fiscal de Obras da Administração 
Regional do Lago Sul/DF (fls. 137/138).” e a presunção de legitimidade não 
teria sido afastada. Alega, ainda, que não poderia ser conhecida a teoria da 
contraposição dos atos administrativos, pois os atos administrativos posteriores, 
que teriam retirado a eficácia das notificações de demolição e dos embargos de 
construção, não mais existiriam no mundo jurídico.

Além dos embargos infringentes, foram interpostos embargos de 
declaração com o intuito de sanar algumas omissões. Esse recurso foi acolhido 
para tão somente sanar omissão quanto ao pagamento dos ônus decorrentes da 
sucumbência. (fls. 617/619). 

Após, o Distrito Federal reiterou o recurso de embargos infringentes 
à fl. 621. 

É o relatório.
V O T O S

A Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito – 
Relatora

Cabível e tempestivo, conheço do recurso, presentes que se 
encontram os demais pressupostos de admissibilidade.

Analisando o que dos autos consta, tenho que os presentes 
embargos não merecem ser providos.

Observo que o voto do Desembargador Revisor, que capitaneou 
o entendimento exarado no acórdão embargado, constatou que o Distrito Federal 
emitiu atos públicos, após os embargos de construção e as notificações de 
demolição aqui discutidos, e contrários a estes. Por isso, apesar de legais e válidos 
os atos anteriormente emitidos pela administração pública, eles teriam perdido a sua 
eficácia. Abaixo transcrevo parte desse voto:

“Neste diapasão, em razão da ausência do devido alvará 
de construção, não resta dúvida que são legítimos os autos de embargos 
de construção por proibição de qualquer tipo de construção referente a 
acréscimo, modificação e reforma, de acordo com o art. 325 do Decreto nº 
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596/67 (fls. 142/143 e 146), os autos de embargos de construção por obra 
sem licenciamento (fls. 137, 140 e 144), bem como as notificações de 
demolição (fls. 138 e 141), expedidos no ano de 1995.

Por outro lado, não se pode negar que durante o trâmite 
processual o Distrito Federal cometeu vários atos contrários ao objetivo 
dos referidos embargos de construção e notificações de demolição, senão 
vejamos:

Em 13/1/1998, foi editada a Lei Distrital nº 1.823, que 
aprovou áreas objeto de aplicação da Lei nº 954, de 17 de novembro 
de 1995, que dispõe sobre a alienação de lotes de parcelas de terras 
públicas no território do Distrito Federal e dá outras providências, o qual 
em seu art. 1º, II, dispôs sobre a “área de estudo para implantação do 
Setor Habitacional Dom Bosco, na Região Administrativa do Lago Sul”. 
Segundo o art. 4º, parágrafo único, da referida lei, os lotes consolidados e 
as edificações executadas até a data de publicação da lei na referida área 
em desacordo com os índices de ocupação e uso do solo serão objeto de 
análise específica pelos órgãos competentes (fls. 257/258).

O art. 7º do Decreto Distrital nº 19.024, de 5/2/1998, que 
regulamenta as Leis nº 954/1995 e 1.823/1998, ao seu turno, previu a 
venda dos lotes de terras públicas em 48 parcelas iguais e sucessivas 
(fls. 254/256). O parágrafo único do referido dispositivo prevê que:

[...] a contar da data de formalização do negócio, 
o adquirente terá um prazo de 5 (cinco) anos para edificar no lote 
ou parcela, ou conforme o caso, de 180 (cento e oitenta) dias para 
regularizar, junto aos órgãos competentes do Distrito Federal, as 
construções porventura existentes no imóvel, sob pena de multa a ser 
estabelecida no respectivo contrato.

Em 20/4/1998, foi expedida pelo Instituto de Ecologia e 
Meio Ambiente do Distrito Federal – IEMA/DF a Licença Prévia nº 524, 
que previa a implantação de parcelamento do solo para fins urbanos sob 
a modalidade de loteamento (fls. 260/261).

O Condomínio assinou com a Secretaria de Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC/DF o “Termo de 
Compromisso nº 27/98-DF”, de 20/4/1998, por meio do qual se obrigou a 
cumprir as exigências, restrições e recomendações da Licença Prévia nº 
524, bem como a atender ao disposto nos art. 225, §3º, da Constituição 
Federal, art. 279 e seguintes, da Lei Orgânica do Distrito Federal e na 
Legislação Ambiental vigente, em especial, no art. 62 do Decreto Distrital 
nº 12.960/90 (fls. 262/266). 

Além disto, apesar de a Lei Complementar Distrital nº 
341/2000, que estabelece índices de uso e ocupação do solo para fins de 
aprovação dos parcelamentos irregulares de solo urbano do Condomínio 
Villages Alvorada, ter sido declarada inconstitucional pela inobservância 
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do Plano Diretor Local – PDL (ADI nº 2006002003724- 7 – TJDFT, Diário 
de Justiça de 17/12/2007), restou claramente demonstrada a intenção do 
Distrito Federal de regularizar os lotes compreendidos na área.

Ao que tudo indica, o simples fato de o Distrito 
Federal ter editado a Lei Complementar Distrital nº 341/2000, com o 
intuito de aprovar o parcelamento do Condomínio Villages Alvorada, 
pressupõe o cumprimento pelo Condomínio das exigências, restrições e 
recomendações da Licença Prévia nº 524 e do Termo de Compromisso nº 
27/98-DF.

Dentro deste contexto, vislumbra-se que o Distrito Federal 
realizou vários atos para a promoção da regularização do parcelamento 
e das edificações nele existentes, o que, por si só, demonstra a 
contraposição de um ato por outros, de forma a esvaziar a eficácia dos 
embargos de construção e das notificações de demolição.

Cumpre esclarecer que os autos de embargos de 
construção e as notificações de demolição são perfeitos e válidos, mas 
a sua eficácia foi inibida pelo advento do art. 7º do Decreto Distrital nº 
19.024/98, por meio do qual foi permitida a regularização das construções 
porventura existentes nos referidos lotes, bem como pela edição do 
Termo de Compromisso nº 27/98-DF, que possibilitou a implantação de 
parcelamento do solo para fins urbanos sob a modalidade de loteamento.

É sabido que a eficácia do ato administrativo é a 
capacidade de produzir os efeitos dele esperados, ou seja, apesar de um 
ato ser válido e perfeito, a prática posterior de determinados atos pela 
Administração Pública pode ser capaz de impedir a produção de efeitos 
do ato administrativo primitivo, maculando a sua eficácia.

Vale asseverar que não se trata de revogação de um 
ato administrativo pelo meio para tal destinado, pois não foi a mesma 
autoridade que promoveu o retorno da situação ao status quo ante. Isto é, 
no caso em epígrafe, a Administração editou atos gerais e específicos, de 
acordo com o mérito administrativo, a fim de que a situação pretérita não 
mais subsistisse.

Ao tratar da contraposição de um ato por outro, Lúcia 
Valle Figueiredo (in Curso de Direito Administrativo, 5ª edição, Malheiros 
Editores, 2001, p. 226/227), ensina que “nesta hipótese, não utiliza a 
Administração de nova competência. Mas podendo prover a respeito, 
emana ato que, dado seu objeto, esvazia o conteúdo do precedente”.

Assim, apesar de válidos e perfeitos, os autos de 
embargos de construção e as notificações de demolição tiverem sua 
eficácia inibida, razão pela qual as construções erguidas pelos autores no 
Condomínio Villages Alvorada não podem ser demolidas em decorrência 
dos referidos atos.”

Do acima transcrito, acompanho indene o fundamento posto no voto, 
principalmente no que se refere à teoria da contraposição do ato administrativo.
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A contraposição do ato administrativo, conforme ensina Celso 

Antônio Bandeira de Mello, encontra-se na classificação da extinção do ato 
administrativo eficaz. Aviso e quero deixar claro, que apesar do ilustre doutrinador 
tratar a teoria dentro da extinção do ato, não necessariamente se referiu a 
extinção do ato em si, pois, quando realizou essa classificação, deixou expresso 
em seu livro que não adentraria na questão da divergência doutrinária. Uma vez 
que a contraposição poderia extinguir tanto do ato em si, como os seus efeitos1, 
dependende da corrente divergente que se adotar. No presente caso, os votos 
majoritários utilizaram-se, sabiamente, o entendimento de que não houve a 
declaração de nulidade dos r. atos administrativos em si, mas, simplesmente, 
reconheceram a ineficácia dos efeitos desses atos.

Contra esse fundamento, argumenta o embargante que por não 
mais subsistirem no mundo jurídico os atos administrativos que foram posteriores e 
contrários, não se poderia nesse momento considerar mantida a contraposição do 
ato administrativo. 

Todavia, a contraposição consiste na retirada dos efeitos de um 
ato administrativo válido e eficaz, quando a Administração Pública se manifesta 
por meio de ato(s) administrativo(s) posterior(es) e contrários àquele, a discussão 
da legalidade desse último não é pressuposto de validade à aplicação da 
contraposição. Além disso, se o ato que desempenhou a contraposição venha 
também a perder os seus efeitos por outro ato administrativo, a extinção desse 
segundo ato não ressurge os efeitos do primeiro, não existe nesse caso, como 
espera o embargante, uma repristinação de ato administrativo.

Nesse diapasão, não merece guarida o fundamento do embargante 
de que a licença prévia nº 524/99 e o TC nº27/98-DF/98, que serviu de fundamento 
para comprovar a contraposição às notificações de demolição e aos embargos de 
construção, sofreram também com a contraposição a perda de seus efeitos, em 
virtude do TAC 002/07, essa nova contraposição do ato administrativo teria o condão 
de ressurgir os efeitos das notificações de demolição e dos embargos a construção. 
Ocorre, que se tal entendimento fosse possível, afrontaria diretamente o principio da 
segurança jurídica.

Ademais, o fato de não mais subsumir os efeitos das notificações 
de demolição e os embargos de construção, não significa que essas obras 
construídas em área pública tenham sido legalizadas, ou que não venham sofrer 
novos procedimentos administrativos contrários as construções existentes. Dispõe 
unicamente que os atos administrativos declarados sem efeitos nesse processo não 
podem mais servir de fundamento legal para a demolição das referidas obras. 

Dito isso, coaduno com os entendimentos sufragados nos votos 
majoritários, portanto, não merece qualquer reparo o acórdão embargado, devendo 
prevalecer pelos seus próprios fundamentos. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É o meu voto.

1 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
pág. 427.
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O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Pretende o embargante prevaleça o voto vencido do eminente 

desembargador Ângelo Passareli, que mantinha sentença que julgou improcedente 
ação declaratória de nulidade de notificação de demolição de obras realizadas pelos 
embargados no Condomínio Villages Alvorada.

O voto condutor consignou que, apesar de legítimos os embargos 
de construção e as notificações de demolições emitidos pelo embargante, 
posteriormente foram editados diversos outros atos normativos, contrários aos 
anteriores, o que encerra hipótese de contraposição, com a derrubada dos atos 
precedentes.

Os embargados, ao promoverem as edificações cujos autos de 
demolição questionam, deixaram de observar as regras que as disciplinam – não 
demonstraram a condição de proprietários, não observaram a exigência de prévio 
parcelamento do solo, não obtiveram prévia autorização da autoridade competente 
para o exame quanto à viabilidade urbanística das construções, tampouco prévia 
licença ambiental.

Conforme consignou a r. sentença, mantida pelo voto vencido, “não 
se vê nenhuma conduta dos autores, que se afinem à política de desenvolvimento 
ou expansão urbana e o atendimento a exigências ambientais expressas, senão 
o exemplar inequívoco da violação a todas diretrizes constitucionais e a preceitos 
infraconstitucionais da legislação federal ou distrital” (f. 446).

Os embargados realizaram, sem autorização, edificações em solo 
urbano irregularmente ocupado. Os atos administrativos impugnados, portanto, 
buscaram coibir as ilegalidades praticadas. Apenas espelharam o regular exercício 
do poder de polícia conferido à Administração.

E os atos posteriores, supostamente contrapostos às notificações de 
demolição, não estão mais vigentes, seja porque declarados inconstitucionais, seja 
porque modificados por atos posteriores com eles incompatíveis.

Daí o acerto do d. voto minoritário do e. Des. Ângelo Passareli:
“Cumpre observar que o argumento de que a Lei Distrital 341/2000 

estabeleceu que o Condomínio Villages Alvorada passou a fazer parte da QL 32 do 
SHDB não prospera, pois o mencionado diploma legal foi declarado inconstitucional 
no julgamento da ADI nº 2006.00.2.003724-7, DJ-e de 17/12/2007, não servindo tal 
argumento para abalar os fundamentos da sentença.

É o que se constata da ementa abaixo, in verbis:
‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

COMPLEMENTAR DISTRITAL 341, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2000 - 
COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL - ADEQUAÇAO DA VIA 
ELEITA - LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS - OCUPAÇÃO DE 
SOLO URBANO - DESVINCULAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO 
TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL E PLANO DIRETOR LOCAL.
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O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal é competente para processar e julgar ação direta de 
inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito 
Federal.

Lei complementar que estabeleça índices de ocupação 
de terras no Distrito Federal é lei em sentido material, na medida em que 
interfere na ordem urbanística e no meio ambiente, cuja preservação é de 
interesse da coletividade.

São materialmente inconstitucionais leis complementares 
distritais que disponham sobre a regularização de condomínios 
horizontais sem a necessária observância do que dispõe o plano 
diretor local - PDL, este elaborado com estrita observância ao plano de 
ordenamento territorial do Distrito Federal - PDOT.’ (20060020037247ADI, 
Relator SÉRGIO BITTENCOURT, Conselho Especial, julgado em 09/01/
2007, DJ // p.)

Acompanhando o mesmo posicionamento desta egrégia 
Casa de Justiça no que diz respeito à mencionada inconstitucionalidade, 
ressalto a existência de Recurso Extraordinário interposto contra a 
declaração de inconstitucionalidade, o qual teve seu processamento 
indeferido e, logo em seguida, foi interposto Agravo (artigo 544 
do CPC) pelo Distrito Federal, este sendo autuado sob o nº AGX 
2008.00.7.013807-1 e remetido à Corte Constitucional em 14/01/2010.

Quanto à questão urbanística discutida nos presentes 
autos, a Constituição Federal, em seus artigos 182 e 183, dispõe sobre a 
política urbana e sua organização. Vejamos:

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.

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas 
com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 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:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;
___________________________________________________________________________
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II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 

dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana 
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de 
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do 
estado civil.

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez.

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião.

Não obstante a Carta Política disciplinar que a política 
urbana deve ser executada pelo Poder Público Municipal e, ainda, 
o Distrito Federal abarcar tal competência em razão do próprio texto 
constitucional, esta Corte firmou entendimento de serem materialmente 
inconstitucionais leis complementares distritais que disponham sobre a 
regularização de condomínios horizontais sem a necessária observância 
do que dispõe o plano diretor local - PDL.

Ocorre que o cerne da questão posta sub judice consiste 
em identificar se, in casu, restou afastada a presunção de legitimidade 
que recai sobre o auto de notificação de demolição lavrado pelo Fiscal de 
Obras da Administração Regional do Lago Sul/DF (fls. 137/138).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é 
uníssona em afirmar que a legitimidade do ato administrativo apenas 
pode ser infirmada por prova robusta em sentido contrário. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DISCIPLINAR 
UNIFICADO DO STPC/DF - LEI DISTRITAL Nº 953/95. ALEGAÇÃO 
DE IRREGULARIDADES FORMAIS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VALIDADE. 

1. Os atos administrativos são dotados da presunção de 
legitimidade, que decorre do princípio da legalidade, norteador de toda 
a atividade da Administração Pública. Em tese, todo ato administrativo 
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passou por procedimento prévio, no qual as formalidades pertinentes 
à sua edição restaram observadas; a autoridade que o praticou era a 
competente para tanto; e o ato sujeitou-se a rigoroso controle. Contudo, 
trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por prova robusta 
em outro sentido, o que, no caso, não foi demonstrado pelo Autor. (...) 
(20070110454713APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 
julgado em 26/11/2008, DJ 12/01/2009 p. 51)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO 
ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. DECISÃO DO DIRETOR 
DO DETRAN. MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO. PROVA DAS 
INFRAÇÕES.

1. O pedido de nulidade de atos administrativos, ainda 
que feito com espeque nas garantias constitucionais do devido processo 
legal, da ampla defesa e do contraditório, exige, por força da presunção 
de veracidade e legitimidade dos atos da Administração, prova robusta 
em sentido contrário. (20050110312524APC, Relator J.J. COSTA 
CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 06/03/2006, DJ 01/06/2006 p. 
201)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIBERAÇÃO DE 
VEÍCULO APREENDIDO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE 
PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) II - Para afastar a presunção de legitimidade e 
legalidade de que goza o ato administrativo é preciso que haja prova 
robusta acerca do vício que supostamente o contamina.

III - Recurso desprovido. Unânime. (20050020053337AGI, 
Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 1ª Turma Cível, julgado em 23/09/
2005, DJ 23/02/2006 p. 68)

Nesse passo, importante transcrever alguns artigos da Lei 
Complementar nº 803/2009 – Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal, in verbis:

Art. 250. Toda ação ou omissão que viole as normas 
previstas neste Plano Diretor, praticadas por pessoas físicas ou 
jurídicas, serão punidas com a aplicação das seguintes penalidades 
administrativas, sem prejuízo das sanções penais previstas na legislação 
federal:

I – multas;
II – embargo;
III – interdição;
IV – suspensão parcial ou total de atividades;
V – demolição.
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(...)
Art. 252. Verificada qualquer infração às disposições 

desta Lei Complementar, será lavrado o competente Auto de Infração 
e Multa para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o infrator pagar ou 
apresentar defesa, sob pena de confirmação da penalidade imposta.

Parágrafo único. Simultaneamente à imposição de multa, 
serão lavrados:

I – auto de embargo da obra, atividade ou parcelamento 
do solo, se for o caso;

II – intimação para regularização da situação, nos termos 
da legislação específica.

(...)
Art. 255. O embargo, sem prejuízo das multas e 

outras penalidades, determina a paralisação imediata de uma obra ou 
atividade, quando constatada desobediência às disposições desta Lei 
Complementar ou aos projetos aprovados.

Parágrafo único. O embargo será retirado somente 
quando regularizada a situação que o motivou.

Art. 256. O parcelamento do solo, o empreendimento ou 
a atividade poderão ser interditados, no todo ou em parte, bem como a 
edificação correlata a eles, acarretando-se o impedimento da ocupação 
ou do funcionamento da atividade instalada, quando:

I – não tiverem sido objeto de aprovação pelo Poder 
Público;

II – houver utilização para fim diverso do considerado no 
projeto e neste Plano Diretor;

III – houver utilização para fim proibido, em razão do 
que estabelecem as normas de uso e ocupação para a zona em que se 
encontram.

Art. 257. Quando não atendidos o embargo ou a 
interdição realizados:

I – a obra ou a edificação será demolida, total ou 
parcialmente;

II – o parcelamento do solo será desconstituído.
Art. 258. São autoridades competentes para lavrar auto 

de infração e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos 
de fiscalização do Distrito Federal ou de órgãos ambientais do Distrito 
Federal designados para as atividades de fiscalização.

(...)
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§ 2º A autoridade que tiver conhecimento de infração 

é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo 
administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade.

§ 3º As infrações são apuradas em processo 
administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o 
contraditório, observadas as disposições desta Lei Complementar e de 
sua regulamentação.

Art. 259. Constituem infrações administrativas, 
independentemente da aplicação de sanções penais ou cíveis:

I – iniciar, dar continuidade a ou efetuar ocupação ou 
atividade no solo do Distrito Federal em desacordo com o determinado 
por este Plano Diretor;

II – promover construção em solo não edificável ou no 
seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente 
ou em desacordo com a concedida;

III – executar obras em desacordo com as licenças e 
projetos aprovados.

(...)
Nesse contexto, a ausência de Alvará para Realização 

da Obra, por si só, legitima a expedição de Notificação Demolitória 
porparte do agente público, já que decorre de regular exercício do poder 
de polícia da Administração Pública a fiscalização e a imposição das 
sanções pertinentes, não padecendo de qualquer vício de ilegalidade ou 
abusividade o ato administrativo que se pretende anular.

Não obstante a alegação de ofensa aos Decretos nº 
22.061/01 e 29.562/08, entendo carecer de amparo tal argumento, pois 
a Administração Pública pautou-se regularmente pela Lei, agindo nos 
estritos limites da legalidade.

Dessa forma, verifica-se que a área ocupada é pública e 
que, nos termos da Lei nº 10.257/01 (Estatuto das Cidades), compete ao 
Poder Público organizar de maneira sustentável o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, seguindo-se os 
Planos Diretores de Ordenamento Territorial aprovados pelos municípios, 
in casu, Distrito Federal em suas competências municipais previstas na 
Carta Magna.

Transcrevo alguns artigos do aludido estatuto, ipsis litteris:
Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os 

arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta 
Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, 
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denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública 
e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano;

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada 
e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
atendimento ao interesse social;

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, 
da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 
Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 
sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades 
da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a 
evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou 

inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 

excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que 

possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da 
infra-estrutura correspondente;

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte 
na sua subutilização ou não utilização;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as atividades 
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urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do 
Município e do território sob sua área de influência;

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de 
bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território 
sob sua área de influência;

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes 
do processo de urbanização;

X – adequação dos instrumentos de política 
econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos 
do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 
segmentos sociais;

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de 
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;

XII – proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico;

XIII – audiência do Poder Público municipal e 
da população interessada nos processos de implantação de 
empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos 
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança 
da população;

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de 
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais;

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução 
dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos 
e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao 
processo de urbanização, atendido o interesse social. (grifei)

Cabe destacar o entendimento pacífico do colendo 
Superior Tribunal de Justiça a respeito da fiscalização sobre loteamentos, 
responsabilidade legal atribuída aos municípios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL.  JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO 
OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA 
E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 
302, III, 331, § 2º, 332, 333, I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
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AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. 
PODER-DEVER. ART. 40 DA LEI 6.766/79. PRECEDENTES DO STJ.

1. Hipótese em que o Ministério Público do Estado de 
São Paulo ajuizou ação civil pública contra o Município, a Associação 
de Ocupantes e dois sócios, objetivando a regularização do loteamento, 
que foi julgada procedente para condenar os requeridos à realização de 
obras necessárias à infra-estrutura do loteamento irregular, dentre outras 
cominações.

2. Aausência de prequestionamento dos dispositivos 
legais tidos como violados (302, III, 331, § 2º, 332, 333, I e II do Código 
de Processo Civil) torna inadmissível o recurso especial. Incidência das 
Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de 
que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar 
loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso 
e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não 
discricionária.

Precedentes: REsp 432.531/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
Franciulli Netto, DJ de 25.4.2005; REsp 448.216/SP, 1ª Turma, Rel. Min. 
Luiz Fux, DJ de 17.11.2003; REsp 131.697/SP, 2ª Turma, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, DJ de 13.6.2005.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, não provido. (REsp 1170929/SP, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 27/05/
2010)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
REGULARIZAÇÃO DO SOLO URBANO. LOTEAMENTO. ART. 40 DA LEI 
N. 6.766/79. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Nos termos da Constituição Federal, em seu artigo 30, 
inciso VIII, compete aos Municípios ‘promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano.’ Cumpre, pois, ao Município 
regularizar o parcelamento, as edificações, o uso e a ocupação do 
solo, sendo pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual esta 
competência é vinculada.

Dessarte, ‘se o Município omite-se no dever de controlar 
loteamentos e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário pode compeli-
lo ao cumprimento de tal dever’ (REsp 292.846/SP, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ  15.04.2002). No mesmo sentido: REsp 259.982/
SP, da relatoria deste Magistrado, DJ 27.09.2004; Resp 124.714/SP, Rel. 
Min. Peçanha Martins, DJ 25.09.2000; REsp 194.732/SP, Rel. Min. José 
Delgado, DJ  21.06.99, entre outros.
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Nesse diapasão, sustentou o Ministério Público Federal 

que ‘o município responde solidariamente pela regularização de 
loteamento urbano ante a inércia dos empreendedores na execução das 
obras de infra estrutura’ (fl. 518).

Recurso especial provido, para concluir pela legitimidade 
passiva do Município de Catanduva. (REsp 432531/SP, Rel. Ministro 
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2004, DJ 25/
04/2005, p. 265)

As alegações de que o lançamento do IPTU e a 
instalação dos serviços públicos pelas concessionárias caracterizariam a 
existência jurídica dos imóveis não têm o condão de afastar a legalidade 
da ordem demolitória, haja vista que mesmo as edificações erigidas 
em terrenos cuja propriedade não se discute, sejam ou não integrantes 
condomínios, estão sujeitas às normas pertinentes, podendo, por 
óbvio, serem objeto de embargo caso estejam sem o correspondente 
licenciamento estatal.

O argumento de que, segundo o PDOT, a regularização 
do parcelamento do solo urbano independe de discussão sobre o domínio 
ou posse da gleba de terras, nos termos do artigo 124 carece de amparo, 
uma vez que disciplina no caput que “A regularização urbanística e 
ambiental não implica o reconhecimento de direitos quanto à posse e ao 
domínio”, ou seja, mesmo para se realizar a regularização urbanística e 
ambiental, o Poder Público não pode deixar de se ater aos parâmetros 
legais, haja vista existir procedimento próprio para legalização dos 
loteamentos.

O d. Magistrado a quo agiu com acerto, não merecendo 
reforma a sentença hostilizada.

Nesse descortino, transcrevo trecho da fundamentação 
utilizada, o qual também adoto como razão de decidir, ipsis litteris:

Em regra, os atos da Administração Pública nascem 
revestidos de presunção de legitimidade. Entretanto, posto que não se 
trate de presunção absoluta, resulta que sobre eles se torna possível o 
exercício do controle de legalidade, senão em face das atribuições dos 
Tribunais de Contas, mas também em face da competência jurisdicional.

Em sede jurisdicional descabe valoração no tocante a 
aspectos de oportunidade e conveniência que se estabelecem como 
pressuposto do ato administrativo.

Porém, quanto ao controle de legalidade estrita, i. é, a 
conformação do ato com as premissas da lei, abrem-se possibilidades 
para a intervenção do Poder Judiciário, naquilo que, embora harmônicos 
e independentes os Poderes do Estado, permite a ordem constitucional a 
integração orgânica que o sistema dos freios e contrapesos como fator de 
equilíbrio necessário à realização do bem comum.
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Com efeito, no que toca à legalidade do ato administrativo 

impugnado nestes autos, o tema tem sua matiz no texto constitucional, 
art. 182 que, com o propósito de constitucionalizar a política urbana, 
estabeleceu: ‘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.’ 

Notadamente em seus parágrafos 1º e 2º, ainda 
estabelece diretrizes complementares ao impor a edição do Plano Diretor 
do Ordenamento Territorial como instrumento básico da política municipal 
(ou distrital) de desenvolvimento e expansão urbana; e, a atribuição da 
função social à propriedade urbana, de modo a atender ao bem comum 
no que tange a aspectos urbanísticos ou de funcionalidade em proveito de 
todos os seus habitantes, não permitindo assim a ocupação desordenada 
do solo para fins urbanos.

Com efeito, não obstante a Lei Federal nº 6.766/79 ao 
regular o parcelamento do solo para fins urbanos, e a Lei nº 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade) ao regulamentar os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e, no plano 
territorial local, em perfeita consonância com a premissa constitucional 
enquanto editadas normas voltadas exatamente ao disciplinamento 
do ordenamento urbano, com regras e condições expressas sobre 
edificação, não se vê nenhuma que tenha sido atendida pelos autores.

Não exibiram comprovante de propriedade, dizendo-
me meros possuidores 'legítimos', sabendo-se que pendem notórias 
incertezas jurídicas a respeito da titularidade dominial do terreno onde se 
instalaram. 

Exatamente em face da incerteza fundiária referida, 
sequer puderam atender exigência do prévio parcelamento do solo 
segundo regras mínimas estabelecidas na Lei nº 6.766/79, em cujos art. 
1º, § Único e art. 2º ainda permitem maiores exigências segundo a lei 
municipal ou distrital.

Nem tampouco cuidaram de obter prévia autorização 
dada pela autoridade pública distrital para o exame quanto à viabilidade 
urbanística da construção pretendida, sabendo-se que as cidades se 
formam pela pluralidade de unidades de construção que se erguem, 
cumprindo ao Poder Público local velar pela harmonia urbanística que 
essas construções individuais representam no conjunto que é a cidade.

É perfeitamente consabida a gritante demanda por 
moradias no Distrito Federal, não se negando que o próprio Poder Público 
local tem elevada responsabilidade pelo caos que se instalou, advindo 
da falta de políticas públicas eficientes com as quais pudesse outorgar 
condições de moradia no mesmo ritmo ou proporção do crescimento 
populacional.
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Porém, tal omissão não dá ensejo à supressão da 

ordem normativa que, no plano vertical, tem começo na política urbana 
contemplada na premissa constitucional e desce ao município, em 
torno de cuja linha de união floresce a legislação urbanística capaz de 
assegurar minimamente o bem-estar das populações das cidades.

De outra banda, o art. 225 da Constituição Federal 
também impõe a política ambiental, não só ao meio ambiente natural, 
mas também ao meio ambiente urbano. Logo, por tal preceito também se 
faz necessária a prévia licença ambiental, da qual os autores igualmente 
não dispõem como premissa inarredável para levantar o empreendimento 
ou qualquer obra do engenho humano. 

Não se vê nenhuma conduta dos autores, que 
se afinem à política de desenvolvimento ou expansão urbana e o 
atendimento a exigências ambientais expressas, senão o exemplar 
inequívoco da violação a todas diretrizes constitucionais e a preceitos 
infraconstitucionais da legislação federal ou distrital.

Com efeito, se não têm autorização para a edificação 
urbana e, posto que tal é condição legal expressa no Código de 
Edificações do Distrito Federal resulta que não havia direito algum que se 
poderia agora reconhecer aos autores, muito embora tiveram a ousadia 
de vir a juízo em busca de tutela a direito individual.

Em verdade, na reiteração dessa litigiosidade artificial 
que costuma terminar impune, a ocupação irregular e ilegal do solo 
urbano tem nessa permissividade forense o conveniente e freqüente 
apelo aos instrumentos processuais para retardar ou dificultar a atuação 
fiscalizadora do Poder Público, quando não raro até ousa valer-se da 
atividade jurisdicional em busca de decisões provisórias ou definitivas 
que sirvam para contemplar direitos inexistentes, ou simplesmente 
consolidar situações de fato que ao depois dão lugar à construção da 
perniciosa ‘teoria do fato consumado’.

Por outro lado, se argüiram inobservância ao princípio 
da legalidade (CF, art. 37, caput) na ocasião da notificação demolitória e 
expedição de autos de embargos de construções, em verdade o que se 
têm é exatamente a situação inversa, onde não restava ao Poder Público 
comportamento outro senão adotar medidas decorrentes do seu poder/
dever de polícia, para coibir ilegalidades que estavam sendo perpetradas 
pelos autores. A omissão administrativa constitui infração típica que 
se pode imputar ao administrador relapso. Logo, ao expedir os atos 
administrativos impugnados pelos autores, assim o fez o Distrito Federal 
embalado por autorização legal expressa, não podendo sequer distanciar 
do cumprimento do seu dever, sob pena de incorrer o administrador em 
falta administrativa, por omissão ilegal.

Ao assim agir, o Distrito Federal estava autorizado pela 
lei e, vinculado que estava a ela, agiu na respectiva conformidade, não 
se divisando ilegalidade alguma que agora desse ensejo ao controle 

___________________________________________________________________________

Gabinete Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO



Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios                     EIC na APC 2010.01.1.000480-5

633114
jurisdicional.

Aliás, no que tange à independência e harmonia dos 
poderes republicanos (CF, art. 2º) e, porquanto inexiste ilegalidade 
alguma nos atos impugnados, não há sequer oportunidade para a 
mitigação jurisdicional dos seus efeitos.

O poder fiscalizador que compete à 
autoridade administrativa advém do poder/dever de polícia administrativa 
e, como efeito desse poder administrativo típico, sobressai a auto-
executoriedade do comando, pelo que assim não há falar-se que o 
Réu ‘... agiu em afronta ao princípio da legalidade, já que inexiste no 
ordenamento jurídico pátrio qualquer lei ou outro instrumento jurídico que 
autorize os réus promoverem demolições de casas de moradia edificadas 
em condomínios existentes dentro do perímetro rural do Distrito Federal’ 
(inicial, fl. 10), sem que a questão seja previamente submetida ao exame 
do Poder Judiciário. Assim, considerando que o controle jurisdicional 
somente incide quanto à legalidade do ato e, não havendo ilegalidade 
alguma, a execução da ordem demolitória dispensa a submissão da 
questão ao prévio exame jurisdicional, circunstância pela qual, se fosse 
acolhido o pedido dos autores, importaria negar auto-executoriedade do 
ato administrativo consumado em razão do seu poder de polícia 
administrativa, fazendo ainda transcender o controle jurisdicional para 
também apanhar aspectos de oportunidade e conveniência, o que não é 
dado ao juiz.

Por isso primam os autores, na retórica da 
inafastabilidade da jurisdição, buscando submeter a questão ao efeito 
dilatório que o direito de ação conduz, alegando que suas casas ‘...não 
podem ser demolidas pelos réus, sem observância do devido processo 
legal,...’ (Grifei - fl. 11). Ora, ao devido processo legal estará reservado 
unicamente o exame quanto à legalidade do ato impugnado, sem, 
contudo, afastar a auto-executoriedade que lhe é imanente, se não se 
revestir de ilegalidade alguma.

No mais, depreende-se da análise apurada dos autos que 
o Distrito Federal, obedecendo ao princípio da legalidade que o agente 
público é subordinado, apenas cumpriu o disposto nos diplomas legais 
que regulam o caso concreto.” (fls. 533 verso/538)

Dou provimento para que prevaleça o voto vencido.

O Senhor Desembargador José Divino – Vogal
Dou provimento ao recurso para que prevaleça o voto escoteiro, 

acompanhando o voto do eminente Revisor, pedindo respeitosa vênia.
Trata-se de embargos infringentes cíveis contra acórdão que deu 

parcial provimento a apelação interposta pelos embargados, reformando a sentença 
para declarar que as construções erigidas no Condomínio Villages Alvorada não 
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podem ser demolidas em decorrência dos autos de embargos e de demolição objeto 
dos presentes autos.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos constantes da 
inicial por reconhecer a legalidade da atuação da administração.

O acórdão embargado, por sua vez, considerou que embora 
válidos os autos de embargos e as notificações demolitórias, esses tiveram sua 
eficácia inibida em face de posteriores alterações normativas, razão pela qual as 
construções dos autores não podem ser demolidas em decorrência dos referidos 
atos.

Dessa forma, a controvérsia dos presentes embargos infringentes 
limita-se a discussão sobre a eficácia ou não dos embargos e notificações 
demolitórias em decorrência de normatizações posteriores.

A legislação distrital (Leis nº 954/95 e 1.823/98) que amparou o 
entendimento esposado nos votos majoritários não legalizou as edificações erigidas 
pelos embargados no Condomínio Villages Alvorada. As normas referidas no voto 
do eminente Desembargador Revisor apenas disciplinaram as áreas passíveis de 
regularização e estabeleceram a possibilidade de alienação de terras públicas para 
particulares. 

A Lei Complementar Distrital nº 341/2000 foi declarada 
inconstitucional. Assim, não produziu efeitos jurídicos. Dessa sorte, não é razoável 
emprestar à norma inconstitucional a capacidade de gerar a presunção de que o 
referido Condomínio atenderia as exigências legais para sua regularização.

Como bem acentuado no douto parecer ministerial (fls. 639/645):
 “Assim, infere-se que a atuação estatal ocorreu em 

perfeita consonância com a expedição de licença prévia, que não 
autorizou obras, as quais somente poderiam ser realizadas após a licença 
de instalação, como bem observado pelo ente distrital à fl. 564.

E depois, o simples fato de o Distrito Federal ter 
editado a Lei Complementar Distrital nº 341/2000, com o intuito 
de aprovar o parcelamento do Condomínio Villages Alvorada, não 
“pressupõe o cumprimento pelo Condomínio das exigências, restrições e 
recomendações da Licença Prévia nº 524 e to Termo de Compromisso nº 
27/98-DF”.

Assim, os autos de embargos de construção e as notificações de 
demolição não tiveram sua eficácia inibida, razão pela qual se impõe a manutenção 
do ato administrativo ora hostilizado, para que seja mantida a r. sentença de primeiro 
grau, que julgou improcedente a pretensão autoral.”

Portanto, não há qualquer irregularidade na atuação da 
Administração Pública, que no exercício do Poder de Polícia cuidou de coibir a 
ocupação desordenada do solo e a construção de habitações em desacordo com as 
normas legais.

Por outro lado, é de comezinho entendimento que ato administrativo 
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goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada 
mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Em face do exposto, pedindo respeitosa vênia aos dignos prolatores 
dos votos majoritários, DOU PROVIMENTO ao recurso para que prevaleça o voto 
escoteiro.

É como voto.

O Senhor Desembargador Sérgio Rocha – Vogal
Eminentes Pares, apesar de ser um tema sobre o qual a maioria 

de nós já tem um posicionamento firmado, é necessário que continuemos essa 
discussão, até pela evolução natural do Direito, que não é uma ciência estática, e 
todo mundo sabe disso.

O que tem me impressionado, eminentes Pares, nesta questão e 
em tantas outras, é a ofensa ao princípio constitucional da isonomia — um princípio 
gigantesco que está insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal.

Esse sentimento de isonomia é um sentimento que até uma criança 
traz dentro de si, ele é inato ao ser humano. Quem já teve filhos, ou tem convivência 
com criança, sabe muito bem que se, por exemplo, em  numa sala de aula, com 
quarenta crianças, todo mundo pode ir ao recreio, salvo uma criança, e se diz a ela: 
“Você não pode ir”. A primeira pergunta dessa criança vai ser: “Por que todo mundo 
pode ir e eu não posso?”, ou seja,  o sentimento de justiça pautado na isonomia é 
inato ao ser humano.

A isonomia é a base da Justiça, é a base do Estado de Direito. 
Essa ação foi iniciada em decorrência de um ato de 1995. De lá para cá, tudo se 
modificou, inclusive a própria Terracap; o Distrito Federal, o Ministério Público e o 
Instituto do Meio Ambiente firmaram o TAC 002, que é um contrato.

O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Desembargador Sérgio Rocha, não há essa informação nos autos, 

mas é possível que tenha sido até regularizada essa área, depois de tanto tempo e 
das leis que se seguiram.

O Senhor Desembargador Sérgio Rocha – Vogal
É exatamente isso: tudo se modificou, eminentes Pares.
Estamos demolindo, novamente, uma residência, com base 

num ato demolitório por falta de alvará de construção, por falta de determinados 
procedimentos administrativos ocorridos há mais de dez anos.

Inclusive, eminentes Pares, nesse tipo de decisão, podemos demolir 
sem fundamento? Tenho sustentado na 2ª Turma e aqui também que  poderíamos 
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sem fundamento e sem finalidade  um galinheiro, um canil, uma pocilga, um muro, 
mas não a residência de uma família. Isso é indigno. E a dignidade da pessoa 
humana está prevista no art. 1º da Constituição, não como princípio, mas como 
fundamento da República, como base, como alicerce. É absolutamente indigno jogar 
uma família na rua. Não sabemos quantos filhos, não sabemos se há deficiente, não 
sabemos se há idosos, não sabemos de nada do que está acontecendo no seio da 
família. Ainda que se alegue que há a falta de um determinado alvará, isso  ocorreu 
há mais de quinze anos, em 1995, e, hoje, vamos dar prosseguimento a essa tese, 
ignorando o art. 1º da Constituição? Ignorando um contrato no qual o governo, a 
Terracap e o Ministério Público se comprometeram a regularizar a situação fundiária 
do Distrito Federal?

Isso me parece extremamente ofensivo à dignidade humana.
Da última vez que abordei esse tema, o Desembargador Arnoldo 

Camanho de Assis disse que havia se sensibilizado com a tese, mas que não via 
elementos legais para a ela aderir. Digo, Desembargador  Camanho , que tenho 
continuado a estudar essa matéria, e hoje trago os elementos legais: o art. 1º da 
Constituição da República, onde diz que a dignidade humana é fundamento da 
nossa República.

O Senhor Desembargador José Divino – Vogal
Permita-me, Desembargador Sérgio Rocha.
A preservação do meio ambiente é dever de todo cidadão. A 

dignidade humana também reclama a preservação do meio em que vivemos, senão 
vai virar uma anarquia.

O Senhor Desembargador Sérgio Rocha – Vogal
Desembargador José Divino, aqui se está presumindo que há 

alguma ofensa ao meio ambiente.
Quando a Terracap, ou o Distrito Federal, ou a Agefis vem com 

uma ação mostrando que a ocupação encontra-se em área ambiental, está na 
margem de um rio, está ofendendo a natureza, está em área de uso comum, sou 
o primeiro  a, de imediato,  atender ao pleito da Agefis, da Terracap, do Distrito 
Federal.

Mas, neste caso, não. Esse processo não nos traz informação 
nenhuma sobre isso. Traz a informação de que se descumpriu um ato isolado 
administrativo. Diga-se, formalidade insignificante ante à indignidade de se tirar o 
teto de uma família.

O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Desembargador Sérgio Rocha, permita-me uma observação.
Trata-se de loteamento irregular, produto de invasão de terras 
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públicas, com parcelamento não autorizado, em área de proteção ambiental, nas 
margens do Lago Paranoá, considerada de preservação permanente.

A situação é bastante delicada. Se admitir que, passados os anos, 
torna-se legitima a ocupação, é dizer que a irregularidade, a ocupação irregular 
de terras públicas, compensa, ou seja, invade-se terra pública, constrói e, com o 
tempo,  o poder público é obrigado regularizar ocupação irregular, que ocorreu pela 
ousadia daqueles que tiveram a coragem de entrar em área pública, de preservação 
ambiental, às margens do lago Paranoá.

A Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante – 
Relatora

Desembargador Jair Soares, permita-me um aparte.
“Área de Preservação Ambiental” não significa uma área com uma 

redoma de vidro, que ninguém chega perto, mas de ocupação controlada. E não 
fechei a possibilidade de se avaliar agora qual a situação. Estou diante de um 
embargo de quase dezessete anos atrás, quando a ocupação na área era incipiente; 
depois, sinalizou-se toda uma ocupação.

 
 
O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, por que isso 

aconteceu? Porque o Distrito Federal jamais conseguiu impedir a ocupação 
perpetrada da área em razão de liminares concedidas para proteger os ocupantes.

A Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante – 
Relatora

Vão regularizar. Nunca dei liminar nesse sentido, sempre fui 
legalista, mas estou diante de um fato que evoluiu e que não há como decidir 
sem aquilatar a situação atual, senão vai acontecer de demolir essa  residência 
e o resto ficar lá, regularizado. Ou seja, será a situação da comparação feita pelo 
Desembargador Sérgio Rocha: todo mundo vai para o recreio e um não vai.

O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Por trás da ocupação irregular havia interesses políticos em conluio 

com aqueles que loteavam irregularmente a área.

A Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante – 
Relatora

Sim, eleitorais, e tudo. Mas, e agora? Uma família mora lá — não 
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é de grileiro, ao que consta —, e quero que se analise a questão à luz da situação 
atual. Pode, inclusive ser alvo de demolitória, mas não com base naquele ato 
pretérito, já superado, ultrapassado por contraposição em razão de inúmeros outros 
praticados pela Administração, tendo como objeto aquela área.

Muito obrigada pelo aparte.

O Senhor Desembargador Sérgio Rocha – Vogal
Desembargador Jair Soares, a interferência de V. Ex.a é sempre 

extremamente bem-vinda!

O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Desembargador Sérgio Rocha, respeito profundamente seu 

posicionamento. Sei que V. Ex.a procura sempre imprimir em seus votos um toque 
de humanismo, tendo em vista, sobretudo, a repercussão social da decisão.

O Senhor Desembargador Sérgio Rocha – Vogal
Concluindo, meu voto é acompanhando, na íntegra, o voto da 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante.

O Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis – Vogal
Senhora Presidente, a Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante 

e o Desembargador Sérgio Rocha destacaram aqui que o embargo à obra naquele 
loteamento é muito antigo, de modo que fica muito complicado não dar uma 
solução ao caso sem olhar para o contorno atual da situação. É essa base fático-
jurídica a que aludiram S. Ex.as que faz com que, no caso concreto, seja necessário 
focalizar o tema com através dessa nova lente, que deixa ver uma alteração da base 
normativa e, sobretudo, da base fática, na hipótese vertente.

É sob esse enfoque, Senhora Presidente, que, no caso concreto, 
peço vênia ao eminente Desembargador Revisor, e bem assim ao Desembargador 
José Divino, que o acompanhou, para acompanhar o voto da eminente Relatora.

O Senhor Desembargador Fernando Habibe – Vogal
A eminente Relatora teve o cuidado e a sabedoria 

de resguardar o poder de polícia administrativo, e ressaltou que aqui estamos 
julgando uma causa motivada por um ato administrativo que já conta com dezessete 
anos, ao longo dos quais essa grave e sensível questão fundiária do Distrito Federal 
passou por inúmeras vicissitudes de natureza legislativa, de natureza judicial, até do 
Supremo Tribunal Federal, além dosTACs firmados entre a Administração, o 
Ministério Público e alguns condomínios. Esse, especificamente, está inserido em 
um bairro, cujo nome me foge à memória, que está em processo de regularização. 
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Não sei se já foi regularizado, mas ele faz parte de um desses bairros. Então, 
realmente, seria temerário autorizarmos a demolição, ou não impedirmos a 
demolição de uma residência eleita pela Administração, dentre centenas existentes 
nesse condomínio, sobretudo, ignorando a razão de ser do tratamento diferenciado 
para essa residência.Seria, a meu ver, temerário se não impedíssemos que esse ato 
demolitório fosse levado a efeito, com base num ato administrativo que, tudo indica, 
perdeu o substrato pelo decurso de tempo.

Então, ressalva do poder de polícia administrativo, à luz de uma 
nova realidade a ser investigada, acompanho a eminente Relatora.

O Senhor Desembargador Cruz Macedo – Vogal
Senhora Presidente, com a devida vênia à divergência, acompanho 

a eminente Relatora, por todas as circunstâncias de direito e de fato já aclaradas 
pelos votos antecedentes, ressaltando que a matéria sobre ocupação de terras no 
Distrito Federal, realmente, é bastante complexa.

Reconheço que diversas decisões judiciais, inclusive, contribuíram 
para criar uma certa perplexidade na solução de lides dessa natureza no Distrito 
Federal, o que levou o Tribunal até mesmo a instalar uma vara especializada para 
cuidar dessa matéria, tal a sua relevância.

No caso, há uma situação de fato, como foi dito, há mais de 
dezesseis anos, e diversas leis foram editadas posteriormente, permitindo inclusive 
a regularização de parcelamentos urbanos, que então eram considerados invasões 
de terras públicas e que agora a lei autorizou o Distrito Federal a alienar esses 
imóveis.

Não vejo, portanto, Senhora Presidente, como poderíamos acolher 
esse pedido de demolição de residências habitacionais, com tanto tempo de 
ocupação.

Penso que, em qualquer circunstância, ocorreu neste caso uma 
modificação no estado de fato, que envolve a discussão da lide, com a possibilidade 
de regulamentação, que pode até ter ocorrido.

O ideal seria que tivéssemos nestes autos a possibilidade de 
diligência para que o Distrito Federal afirmasse inclusive se ainda tem interesse na 
demolição desses imóveis. Como o Desembargador Fernando Habibe destacou, 
pode ter havido inclusive a regulamentação.

Por isso, Senhora Presidente, acompanho a eminente Relatora, até 
para que S. Ex.a possa dormir tranquilamente.

O Senhor Desembargador J. J. Costa Carvalho – Vogal 
Eminente Presidente, tratando do tema versado no 

presente julgamento, em julgamentos anteriores, o posicionamento que sempre 
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tenho expressado, equaciona-se com o ora manifestado pelo eminente 
Revisor. Entretanto, na hipótese sob exame, anoto particularidade que me leva a 
acompanhar, na conclusão, a não menos eminente Relatora, isto porque os fatos se 
deram no ano de 1995. Além disso, na respeitável sentença combatida, o ilustre 
sentenciante registra que à época, para impugnar as notificações de demolição, as 
partes aqui interessadas buscaram a tutela jurisdicional e alcançaram o provimento 
de liminares, que foram referendados por este egrégio Tribunal de Justiça. Assim, 
resta claro que a construção do imóvel que se pretende demolir se deu amparada 
por provimento judicial deste egrégio Tribunal proferida àquela época. Ora, se o 
Distrito Federal não recorreu da decisão deste Tribunal por meio dos recursos 
próprios, de uma maneira ou outra, aquiesceu com que a construção fosse levada 
adiante, mesmo sem contar com o prévio alvará de construção. Por conta desta 
particularidade, rogando as mais elevadas vênias ao eminente Relator, acompanho 
a não menos eminente Relatora. É como voto.

O Senhor Desembargador Jair Soares – Vogal
Senhora Presidente, quero fazer uma ressalva.
Afirmei que houve a prática de crime, mas, saliento, daqueles que 

parcelaram irregularmente a área pública, o que é crime previsto na Lei 6.766/79. 
Os adquirentes das parcelas, não cometeram crime. Não são eles, e nem os autores 
da ação, criminosos. Crime, em tese, cometeram os que fizeram o parcelamento 
irregular em área de preservação ambiental.

D E C I S Ã O

Negou-se provimento. Maioria.
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